
ข้อปฏิบตัิเสนอระเบียบวาระการประชมุผ ูถ้ือหุ้น  
และเสนอชื่อบคุคลเพื่อดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 

เกณฑก์ารเสนอวาระการประชุมสามญัผ ูถ้ือหุ้นล ่วงหน้า 
(ต ัง้แต่วนัที่ 13 พฤศจิกายน  2563 จนถึงวนัที่ 13 มกราคม 2564) 

หลกัเกณฑเ์รื่องการใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ในการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าสาํหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี
ของ บรษิทั เอน็อาร ์อนิสแตนท ์โปรดวิซ ์จาํกดั (มหาชน) 

1. วตัถปุระสงค  ์

บรษิทั เอน็อาร ์อนิสแตนท ์โปรดวิซ ์จาํกดั (มหาชน) ใหค้วามสาํคญัในการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรายอยา่งเป็นธรรม และเท่า
เทยีมกนัอนัเป็นนโยบายทีส่ําคญัประการหนึ่งในหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีบรษิทัฯ จงึไดก้ําหนดหลกัเกณฑใ์นการให้
สทิธผิูถ้อืหุน้ ในการเสนอวาระการประชุม เป็นการล่วงหน้า สาํหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 

2. คณุสมบตัิของผ ูถ้ือหุ้นที่ม ีสิทธิเสนอวาระการประชุม 

เป็นผูถ้อืหุ้นของบรษิัทที่มสีดัส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นที่ออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
จาํนวน 1,355,780,300 หุน้ (หรอืเท่ากบั 67,789,015  หุน้) โดยอาจเป็นผูถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายรวมกนัได ้

3. การเสนอวาระการประชุม 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการพจิารณาประเดน็ดงัต่อไปนี้ 
1. เรือ่งทีข่ดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบยีบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานทีก่าํกบัดแูล

บรษิทัฯ หรอื ไมเ่ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัและระเบยีบ มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ การกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีหรอื 
จรยิธรรมในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

2. เรือ่งทีเ่ป็นอาํนาจบรหิารจดัการของคณะกรรมการบรษิทั เวน้แต่เป็นกรณีทีก่่อใหเ้กดิความเสยีหายอยา่งมี
นยัสาํคญัต่อผูถ้อืหุน้โดยรวม 

3. เรือ่งทีอ่ยูน่อกเหนืออาํนาจทีบ่รษิทัฯ จะดาํเนินการได ้
4. เรือ่งทีไ่มเ่ป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบรษิทัฯ 
5. เรือ่งทีเ่ป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 
6. เรือ่งทีบ่รษิทัฯ ไดด้าํเนินการแลว้ 
7. เรือ่งอื่น ๆ ทีค่ณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ว่า ไมม่คีวามจาํเป็นทีต่อ้งบรรจุเป็นวาระ ซึง่คณะกรรมการบรษิทั

สามารถอธบิายเหตุผลต่อผูถ้อืหุน้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
8. เรือ่งทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบตัไิมค่รบถว้นตามขอ้ 2 
9. เรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้ใหข้อ้มลูไมค่รบถว้น หรอืไมถู่กตอ้ง หรอืไมส่ามารถตดิต่อได ้
10. เรือ่งทีเ่สนอภายหลงัจากระยะเวลาทีบ่รษิทักาํหนดใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระการประชุมล่วงหน้า 



4. ข ัน้ตอนการพิจารณา 

1. ผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ 2 สามารถดาวน์โหลด แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ล่วงหน้า 
ไดจ้ากเวบ็ไซตบ์รษิทั และนําส่งแบบพรอ้มเอกสารประกอบไปยงัทีอ่ยู่ดงันี้ 

เลขานุการบรษิทั 
บรษิทั เอน็อาร ์อนิสแตนท ์โปรดวิซ ์จาํกดั (มหาชน) 
เลขที ่99/1 หมูท่ี ่4 ตาํบลแคราย อาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร 74110 

2. เอกสารทัง้หมดตอ้งนําส่งภายในระยะเวลาทีบ่รษิทักาํหนดโดยจะยดึถอืวนัทีป่ระทบัตราไปรษณียากรเป็นสาํคญั  
3. เอกสารประกอบ 

1. หลกัฐานการถอืหุน้ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 2 ซึง่มรีายละเอยีดในแต่ละกรณี ดงันี้  
กรณีผูถ้อืหุน้รายเดยีวเสนอวาระการประชุม 
เป็นบคุคลธรรมดา 
ใหแ้นบหนงัสอืรบัรองจากบรษิทัหลกัทรพัยห์รอืหลกัฐานออกโดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ
สาํเนาบตัรประชาชน หรอืสาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (หากเป็นชาวต่างชาต)ิ พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 
เป็นนิติบคุคล 
ใหแ้นบสาํเนาหนงัสอืรบัรองนิตบุิคคล และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรอืสาํเนาหนงัสอืเดนิทาง 
(หากเป็นชาวต่างชาต)ิ ของกรรมการผูม้อีาํนาจทีไ่ดล้งชือ่ใน แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ล่วงหน้า พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

กรณีทีผู่ถ้อืหุน้หลายรายรวมกนัเสนอวาระการประชุม  
ผูถ้อืหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มลูใน แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ล่วงหน้า ใหค้รบถว้นทัง้ (1) 
และ (2) และลงชือ่ไวเ้ป็นหลกัฐาน และผูถ้อืหุน้รายที ่2 เป็นตน้ไปกรอกขอ้มลูเฉพาะ (1) ของแบบให้
ครบถว้นและลงชือ่ไวเ้ป็นหลกัฐานทุกราย แลว้รวบรวม แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ล่วงหน้า นําสง่บรษิทั 

2. ขอ้มลูประกอบการพจิารณา (ถา้ม)ี 

4. กรณีเลขานุการบรษิทัพบว่าขอ้มูลหรอืเอกสารทีไ่ดร้บัไม่ถูกตอ้งหรอืไม่ครบถว้น เลขานุการบรษิทัจะแจง้กลบัไป
ยงัผูถ้อืหุน้ภายใน 7 วนัทําการหลงัจากวนัทีไ่ดร้บัเอกสารและหากผูถ้อืหุน้มไิดแ้กไ้ขขอ้มูลหรอืเอกสารใหถู้กต้อง
ภายในระยะเวลาทีเ่ลขานุการบรษิทักาํหนดแจง้ไปยงัผูถ้อืหุน้ เลขานุการบรษิทัขอสงวนสทิธทิีจ่ะนําขอ้เสนอของผู้
ถอืหุน้นําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

5. เรือ่งทีค่ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็ว่าเหมาะสม จะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี
ในหนงัสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ โดยระบุในวาระดงักล่าววา่เป็นเรื่องเสนอโดยผูถ้อืหุน้ พรอ้มความเหน็ของ
คณะกรรมการบรษิทั 

6. เรือ่งทีค่ณะกรรมการบรษิทัไมบ่รรจุเป็นวาระการประชุม คณะกรรมการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ พรอ้มทัง้ชีแ้จง
เหตุผลผา่นชอ่งทางของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ที ่www.nrinstant.com ภายใต้
หวัขอ้ "นกัลงทุนสมัพนัธ"์ รวมทัง้แจง้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อกีครัง้ในวนัประชุม 



เกณฑก์ารเสนอชื่อบคุคลเพื่อดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 
(ต ัง้แต่วนัที่ 13 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวนัที่ 13 มกราคม 2564) 

หลกัเกณฑเ์รื่องการใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอชือ่บุคคลเพือ่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิทัเป็นการล่วงหน้า สาํหรบัการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี ของบรษิทั เอน็อาร ์อนิสแตนท ์โปรดวิซ ์จาํกดั (มหาชน) 

1. วตัถปุระสงค  ์

บรษิทั เอน็อาร ์อนิสแตนท ์โปรดวิซ ์จาํกดั (มหาชน) ใหค้วามสาํคญัในการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรายอยา่งเป็นธรรม และเท่า
เทยีมกนัอนัเป็นนโยบายทีส่ําคญัประการหนึ่งในหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีบรษิทัฯ จงึไดก้ําหนดหลกัเกณฑใ์นการให้
สทิธผิูถ้อืหุน้ ในการเสนอชือ่บุคคลเพือ่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิทัเป็นการล่วงหน้า 

2. คณุสมบตัิของผ ูถ้ือหุ้นที่ม ีสิทธิเสนอชื่อบคุคลเพื่อดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 

เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทีม่สีดัส่วนการถอืหุน้ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 5 ของจาํนวนหุน้ทีอ่อกจาํหน่ายและชาํระเตม็มลูคา่แลว้
จาํนวน 1,355,780,300 หุน้ (หรอืเท่ากบั 67,789,015 หุน้) โดยอาจเป็นผูถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายรวมกนัได ้

3. การเสนอชื่อบคุคลเพื่อดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 

บุคคลทีไ่ดร้บัเสนอชือ่เป็นกรรมการ ตอ้งมคีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มดงันี้ 
1. มคีุณสมบตัถูิกตอ้งและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม ตามกฎหมายบรษิทัมหาชนจาํกดั กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์และการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั 
2. มคีวามรู ้ความสามารถทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัและมปีระวตักิารทาํงานทีด่ ี

4. ข ัน้ตอนการพิจารณา 

1. ผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ 2 สามารถดาวน์โหลด แบบเสนอชือ่บุคคลเพือ่ดาํรงตําแหน่งกรรมการ
บรษิทัล่วงหน้า ไดจ้ากเวบ็ไซตบ์รษิทัและนําส่งแบบพรอ้มเอกสารประกอบไปยงัทีอ่ยูด่งันี้ 

เลขานุการบรษิทั 
บรษิทั เอน็อาร ์อนิสแตนท ์โปรดวิซ ์จาํกดั (มหาชน) 
เลขที ่99/1 หมูท่ี ่4 ตาํบลแคราย อาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร 74110 

2. เอกสารทัง้หมดตอ้งนําส่งภายในระยะเวลาทีบ่รษิทักาํหนดโดยจะยดึถอืวนัทีป่ระทบัตราไปรษณียากรเป็นสาํคญั 
3. เอกสารประกอบ 

1. หลกัฐานการถอืหุน้ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 2 ซึง่มรีายละเอยีดในแต่ละกรณี ดงันี้  
กรณีผูถ้อืหุน้รายเดยีวเสนอชือ่บุคคลเพื่อเป็นกรรมการบรษิทั 
เป็นบคุคลธรรมดา ใหแ้นบหนงัสอืรบัรองจากบรษิทัหลกัทรพัยห์รอืหลกัฐานออกโดยตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย และสาํเนาบตัรประชาชน หรอืสาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (หากเป็นชาวต่างชาต)ิ พรอ้ม
รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 



เป็นนิติบคุคล ใหแ้นบสาํเนาหนงัสอืรบัรองนิตบุิคคล และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรอืสาํเนา
หนงัสอืเดนิทาง (หากเป็นชาวต่างชาต)ิ ของกรรมการผูม้อีาํนาจทีไ่ดล้งชือ่ใน แบบเสนอวาระการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ล่วงหน้า พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 
 
กรณีทีผู่ถ้อืหุน้หลายรายรวมกนัเสนอชือ่บุคคลเพื่อเป็นกรรมการบรษิทั 
ผูถ้อืหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มลูใน แบบเสนอชื่อบุคคลเพือ่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิทั ใหค้รบถว้นทัง้ 
3 ขอ้และลงชือ่ไวเ้ป็นหลกัฐาน และผูถ้อืหุน้รายที ่2 เป็นตน้ไปกรอกขอ้มลูเฉพาะขอ้ที ่1 และขอ้ที ่2 ของ
แบบใหค้รบถว้นและลงชือ่ไวเ้ป็นหลกัฐานทุกรายแลว้รวบรวม แบบเสนอชือ่บุคคลเพื่อดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการบรษิทั นําสง่บรษิทั 

2. เอกสารการใหค้วามยนิยอมของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ และเอกสารประกอบเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี 
3. ขอ้มลูประกอบการพจิารณา (ถา้ม)ี 

4. เลขานุการบรษิทัจะสง่รายชือ่ทีม่คีุณสมบตัติามทีก่าํหนดใหก้บัคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้
พจิารณาก่อน หลงัจากนัน้จะไดนํ้าเสนอคณะกรรมการบรษิทั โดยหากคณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิจงึจะบรรจุ
รายชือ่บุคคลดงักล่าวในวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีในหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มความเหน็ของ
คณะกรรมการบรษิทั 

5. บุคคลทีไ่มผ่า่นความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั จะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบพรอ้มทัง้ชีแ้จงเหตุผลผา่นชอ่งทาง
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ website ของบรษิทัที ่http://www.nrinstant.com ภายใตห้วัขอ้ "นกั
ลงทุนสมัพนัธ"์ รวมทัง้แจง้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อกีครัง้ในวนัประชุม 

6. กรณีเลขานุการบรษิทัพบวา่ขอ้มลูหรอืเอกสารทีไ่ดร้บัไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น เลขานุการบรษิทัจะแจง้กลบัไป
ยงัผูถ้อืหุน้ภายใน 7 วนัทาํการหลงัจากวนัทีไ่ดร้บัเอกสารและหากผูถ้อืหุน้มไิดแ้กไ้ขขอ้มลูหรอืเอกสารใหถู้กตอ้ง
ภายในระยะเวลาทีเ่ลขานุการบรษิทักาํหนดแจง้ไปยงัผูถ้อืหุน้ เลขานุการบรษิทัขอสงวนสทิธทิีจ่ะนําขอ้เสนอของผู้
ถอืหุน้นําเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

 


