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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.            (ตดิอากรแสตมป์ 20 บาท) 

PROXY FORM C 
 

เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้_____________________  เขยีนที_่____________________________________ 
Shareholders’ Registration No.     Written at 

วนัที_่_______เดอืน__________________พ.ศ._________ 
            Date   Month      B.E.  
(1) ขา้พเจา้_____________________________________________________สญัชาต_ิ___________________  
 I/We            Nationality 

อยู่บา้นเลขที_่____________________ถนน_______________________ ต าบล/แขวง__________________  
Residing at No.       Road      Sub-district 
อ าเภอ/เขต______________________จงัหวดั______________________รหสัไปรษณีย_์_______________ 
District       Province     Postcode 
 

(2) ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั (ผูถ้อืหุน้)__________________________ 
As a custodian for (Shareholder’s name) 
ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั เอน็อาร ์อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) 

 Being a shareholder of NR Instant Produce Public Company Limited (“The Company”) 
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม______________หุน้และออกเสยีงลงคะแนนไดร้วม_________________เสยีง ดงันี้ 
Holding the total amount of    shares and have voting right                 votes as follows:  
 หุน้สามญั_________________________หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนได_้_____________________เสยีง 
Ordinary Share    shares and have voting right               Votes  
 หุน้บุรมิสทิธ_ิ______________________หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนได_้_____________________เสยีง 
Preferred Share    shares and have voting right            Votes  

 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้/ Hereby appoint  
 1. ชื่อ___________________________________อาย_ุ______ปี บา้นเลขที_่______________________   

         Name                 Age    Years, Residing at  
        ถนน____________________________ต าบล/แขวง________________อ าเภอ/เขต_______________  
        Road                  Sub-district                        District 
        จงัหวดั________________________________รหสัไปรษณยี_์________________ หรอื 
         Province      Postcode     or 

 2.  ชื่อ____ ดร. ธรรศ อุดมธรรมภกัด_ี_______อาย_ุ_63__ปี บา้นเลขที_่___9 ซอย วชริธรรมสาธติ30___  
Name    Dr. Dhas Udomdhammabhakdi     Age   63  Years, Residing at     9 Soi Wachirathamsatit 30    
ถนน______สุขมุวทิ 101/1______ต าบล/แขวง_____บางนา  อ าเภอ/เขต________บางนา______ 

        Road   Sukhumvit 101/1     Sub-district      Bang Na District      Bang Na 

        จงัหวดั________กรุงเทพมหานคร____________รหสัไปรษณีย_์_______10260_____  หรอื  
        Province   Bangkok       Postcode           10260      or 
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 3. ชื่อ____ นายอุดมการ อดุมทรพัย_์_______อายุ__46__ปี บา้นเลขที_่____147/19 ซอย 30__________ 
Name      Mr. Udomkarn Udomsab  Age   46  Years, Residing at      147/19 Soi 30     
ถนน______พฒันาการ______ต าบล/แขวง_____สวนหลวง  อ าเภอ/เขต______สวนหลวง_____ 

        Road   Pattanakarn     Sub-district      Suan Luang District      Suan Luang 

        จงัหวดั________กรุงเทพมหานคร____________รหสัไปรษณีย_์_______10250_____   
        Province   Bangkok       Postcode           10250       

คนใดคนหนึ่งเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 
ในวนัศุกรท์ี ่22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ (E-AGM) เพยีงรปูแบบเดยีวเท่านัน้หรอืจะพงึเลื่อน
ไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 AGM on 22 April 2022, 14.00 hrs. 
only through electronic meeting (E-AGM) or such other date, time and place as the meeting may be postponed.  

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี้ ดงันี้ 
At this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2564 
Agenda 1  To acknowledge the Company’s operating result for the year 2021 

 หมายเหตุ  วาระนี้เป็นเรื่องทีร่ายงานเพื่อทราบ จงึไม่ตอ้งมกีารลงมต ิ
 Remark  This matter is for acknowledgement. The resolution is not required.  

วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมติังบการเงิน ส าหรบัปี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  
Agenda 2  To consider and approve the financial statements for the year ended 31 December 2021 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
      (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects  

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง 
        Approve         Disapprove         Abstain 
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วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรสทุธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจา่ยเงินปันผลส าหรบัผล
การด าเนินงานปี 2564  

Agenda 3  To consider and approve the allocation of the net profit as legal reserve and the dividend payment 
from the company’s operation result for the year ended 31 December 2021 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects  

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง 
     Approve        Disapprove        Abstain 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีบริษทัและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2565 
Agenda 4  To consider and approved the appointment of the Company’s auditors and audit fee for the year 
 2022 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects  

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง 
        Approve        Disapprove        Abstain 

วาระท่ี 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda 5  To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who will retire by 
  rotation 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects  

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
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 การเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล / To consider and appoint directors individually  

1. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นางเกศรา มญัชุศร ี/ Mrs. Kesara Manchusree 
 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง 

           Approve        Disapprove        Abstain 

 2. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นายเหยา ก๊ก ตง / Mr. Yeo Kok Tong 
 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง 

            Approve        Disapprove        Abstain 

3. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นายแดน ปฐมวาณิชย/์ Mr. Dan Pathomvanich 
 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง 

            Approve        Disapprove        Abstain 

วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
Agenda 6  To consider and approve the director’s remuneration for the year 2022 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects  

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง 
        Approve        Disapprove        Abstain 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วตัถปุระสงคข์องบริษทั) 
Agenda 7  To consider and approve the amendment to Clause 3. (Objectives) of the Company’s Memorandum 
  of Association  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects  

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง 
        Approve        Disapprove        Abstain 
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วาระท่ี 8  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 8  To consider other matters (if any)  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects  

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง 
        Approve        Disapprove        Abstain 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รบัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการ
 ลงคะแนนไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

Vote of the proxy in any agenda which is not in accordance with this proxy shall be invalid and shall not 
be the vote of shareholder  

(6)  ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรอืในกรณีที่
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง หรอืเพิ่มเตมิขอ้เท็จจรงิประการใด ให้ผูร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุก
 ประการตามทีเ่หน็สมควร   
In case I/we have not specified my/our voting in any matter on the agenda or not clearly specified or in 
case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, 
including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to 
consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.  

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที่ขา้พเจา้ระบุ
ในหนังสอืมอบฉนัทะใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ  

Any acts performed by the proxy in this meeting except where the proxy did not vote in accordance with 
this proxy, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.  

 

ลงนาม/Signed...............................................................ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

     (.................................................................)  

 
    ลงนาม/Signed.............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

     (.................................................................)  
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ลงนาม/Signed.............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
              ( ดร. ธรรศ อุดมธรรมภกัด ี/ Dr. Dhas Udomdhammabhakdi )  
 

ลงนาม/Signed.............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
               ( นายอุดมการ อุดมทรพัย ์/ Mr. Udomkarn Udomsab )  
 

 หมายเหตุ / Remark  

1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผู้เขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
The Shareholder may appoint only one proxy to attend and vote at the meeting and may not allocate the 
number of shares to several proxies to severally vote. 

2. ในกรณีทีม่วีาระที่พจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งต้น ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบ
ประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
If there is any other matter than the agenda specified herein above which the Shareholder wishes to be 
considered at the meeting, the Shareholder may add such additional matter in the attached 
supplemental to this Form C. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Continuation Page of Proxy Form C 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั เอน็อาร ์อนิสแตนท ์โปรดวิซ์ จ ากดั (มหาชน) ในการประชุมสามญั
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัศุกรท์ี ่22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) เพยีงรปูแบบเดยีว
เท่านัน้หรอืจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

The Proxy is granted by a Shareholder of NR Instant Produce Public Company Limited for the 2022 
AGM on 22 April 2022, 14.00 hrs. only through electronic meeting (E-AGM) or such other date, time and place as 
the meeting may be postponed. 

 วาระท่ี_________ เร่ือง_____________________________________________________________ 
     Agenda              Re:  
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร  

     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects  
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

     (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง 

     Approve        Disapprove        Abstain 

 วาระท่ี_________ เร่ือง_____________________________________________________________ 
     Agenda              Re:  
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร  

     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects  
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

     (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง 

     Approve        Disapprove        Abstain 

 วาระท่ี_________ เร่ือง_____________________________________________________________ 
     Agenda              Re:  
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร  

     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects  
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

     (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง 

     Approve        Disapprove        Abstain 


