
 

 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก         (ตดิอากรแสตมป์ 20 บาท) 
PROXY FORM A 

(แบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบทีง่่ายไม่ซบัซอ้น)  
(General Form)  

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรื่อง ก าหนดแบบหนังสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2550  
Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550 

 

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      Tambol/Sub-district 
อ าเภอ/เขต______________________จงัหวดั______________________รหสัไปรษณีย_์_______________ 
Amphur/District       Province     Postcode 
 

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ 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                Tambol/Sub-district         Amphur/District 

        จงัหวดั________________________________รหสัไปรษณยี_์______________________ หรอื 
         Province      Postcode      or 

 

 



 

 2. ชื่อ______ นางเกศรา มญัชุศร ี__________อายุ__60__ปี บา้นเลขที_่________622/159______   
Name  Mrs. Kesara Manchusree Age   60  Years, Residing at                622/159                 
ถนน________พระราม 2_________ต าบล/แขวง_____แสมด า_____ อ าเภอ/เขต____บางขนุเทยีน___  

        Road      Rama 2   Tambol/Sub-district   Samae Dam   Amphur/District   Bang Khun Thian 

        จงัหวดั________กรุงเทพมหานคร____________รหสัไปรษณีย_์_______10150_________ หรอื 
        Province            Bangkok       Postcode          10150    or 

 3. ชื่อ____ ดร. ธรรศ อุดมธรรมภกัด_ี_______อาย_ุ_62__ปี บา้นเลขที_่___9 ซอย วชริธรรมสาธติ 30____   
Name    Dr. Dhas Udomdhammabhakdi     Age   62  Years, Residing at     9 Soi Wachirathamsatit 30    
ถนน______สุขมุวทิ 101/1______ต าบล/แขวง_____บางนา  อ าเภอ/เขต________บางนา______ 

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

        จงัหวดั________กรุงเทพมหานคร____________รหสัไปรษณีย_์_______10260_________  หรอื  
        Province   Bangkok       Postcode           10260             or 

 4. ชื่อ____ นายอุดมการ อดุมทรพัย_์_______อายุ__45__ปี บา้นเลขที_่____147/19 ซอย 30__________ 
Name      Mr. Udomkarn Udomsab  Age   45  Years, Residing at      147/19 Soi 30     
ถนน______พฒันาการ______ต าบล/แขวง_____สวนหลวง  อ าเภอ/เขต______สวนหลวง_____ 

        Road   Pattanakarn     Tambol/Sub-district      Suan Luang Amphur/District      Suan Luang 

        จงัหวดั________กรุงเทพมหานคร____________รหสัไปรษณีย_์_______10250_____   
        Province   Bangkok       Postcode           10250       

 

คนใดคนหนึ่งเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่ 1/2564 
ในวนัพฤหสับดทีี ่8 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) เพยีงรปูแบบเดยีวเท่านัน้หรอืจะพงึ
เลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the EGM No.1/2021 on 8 July 2021, 
14.00 hrs. only through electronic meeting (E-EGM) or such other date, time and place as the meeting may be 
postponed.  

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุ
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 

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

 

หมายเหตุ / Remark  
ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
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. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 


