ข้อ ปฏิ บ ตั ิ เสนอระเบีย บวาระการประชุม ผูถ้ ือ หุ้น
และเสนอชื่อ บุค คลเพื่อ ดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษทั
เกณฑ์ก ารเสนอวาระการประชุม สามัญ ผูถ้ ือ หุ้น ล่ว งหน้ า
(ตัง้ แต่ว นั ที่ 13 พฤศจิ ก ายน 2563 จนถึงวัน ที่ 13 มกราคม 2564)
หลักเกณฑ์เรื่องการให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ ในการเสนอวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้าสําหรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี
ของ บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จํากัด (มหาชน)
1. วัต ถุป ระสงค์
บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จํากัด (มหาชน) ให้ความสําคัญในการปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเป็ นธรรม และเท่า
เทียมกันอันเป็ นนโยบายทีส่ ําคัญประการหนึ่งในหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี บริษทั ฯ จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการให้
สิทธิผถู้ อื หุน้ ในการเสนอวาระการประชุม เป็ นการล่วงหน้า สําหรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี
2. คุณ สมบัติ ข องผูถ้ ือ หุ้น ที่ม ีสิ ทธิ เสนอวาระการประชุม
เป็ นผูถ้ อื หุ้นของบริษัทที่มสี ดั ส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นที่ออกจําหน่ ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
จํานวน 1,355,780,300 หุน้ (หรือเท่ากับ 67,789,015 หุน้ ) โดยอาจเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
3. การเสนอวาระการประชุม
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้
1. เรือ่ งทีข่ ดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานทีก่ าํ กับดูแล
บริษทั ฯ หรือ ไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับและระเบียบ มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ การกํากับดูแลกิจการทีด่ ี หรือ
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
2. เรือ่ งทีเ่ ป็ นอํานาจบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษทั เว้นแต่เป็ นกรณีทก่ี ่อให้เกิดความเสียหายอย่างมี
นัยสําคัญต่อผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
3. เรือ่ งทีอ่ ยูน่ อกเหนืออํานาจทีบ่ ริษทั ฯ จะดําเนินการได้
4. เรือ่ งทีไ่ ม่เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษทั ฯ
5. เรือ่ งทีเ่ ป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
6. เรือ่ งทีบ่ ริษทั ฯ ได้ดาํ เนินการแล้ว
7. เรือ่ งอื่น ๆ ทีค่ ณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มคี วามจําเป็ นทีต่ อ้ งบรรจุเป็ นวาระ ซึง่ คณะกรรมการบริษทั
สามารถอธิบายเหตุผลต่อผูถ้ อื หุน้ ได้อย่างเหมาะสม
8. เรือ่ งทีเ่ สนอโดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี ุณสมบัตไิ ม่ครบถ้วนตามข้อ 2
9. เรือ่ งทีผ่ ถู้ อื หุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้
10. เรือ่ งทีเ่ สนอภายหลังจากระยะเวลาทีบ่ ริษทั กําหนดให้ผถู้ อื หุน้ เสนอวาระการประชุมล่วงหน้า

4. ขัน้ ตอนการพิ จ ารณา
1. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อ 2 สามารถดาวน์โหลด แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้า
ได้จากเว็บไซต์บริษทั และนําส่งแบบพร้อมเอกสารประกอบไปยังทีอ่ ยู่ดงั นี้
เลขานุการบริษทั
บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 99/1 หมูท่ ่ี 4 ตําบลแคราย อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
2. เอกสารทัง้ หมดต้องนําส่งภายในระยะเวลาทีบ่ ริษทั กําหนดโดยจะยึดถือวันทีป่ ระทับตราไปรษณียากรเป็ นสําคัญ
3. เอกสารประกอบ
1. หลักฐานการถือหุน้ ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2 ซึง่ มีรายละเอียดในแต่ละกรณี ดังนี้
กรณีผถู้ อื หุน้ รายเดียวเสนอวาระการประชุม
เป็ น บุค คลธรรมดา
ให้แนบหนังสือรับรองจากบริษทั หลักทรัพย์หรือหลักฐานออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (หากเป็ นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
เป็ น นิ ติ บ คุ คล
ให้แนบสําเนาหนังสือรับรองนิตบิ ุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทาง
(หากเป็ นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูม้ อี าํ นาจทีไ่ ด้ลงชือ่ ใน แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ล่วงหน้า พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ หลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุม
ผูถ้ อื หุน้ รายแรกต้องกรอกข้อมูลใน แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้า ให้ครบถ้วนทัง้ (1)
และ (2) และลงชือ่ ไว้เป็ นหลักฐาน และผูถ้ อื หุน้ รายที่ 2 เป็ นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะ (1) ของแบบให้
ครบถ้วนและลงชือ่ ไว้เป็ นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ล่วงหน้า นําส่งบริษทั
2. ข้อมูลประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)
4. กรณีเลขานุ การบริษทั พบว่าข้อมูลหรือเอกสารทีไ่ ด้รบั ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เลขานุ การบริษทั จะแจ้งกลับไป
ยังผูถ้ อื หุน้ ภายใน 7 วันทําการหลังจากวันทีไ่ ด้รบั เอกสารและหากผูถ้ อื หุน้ มิได้แก้ไขข้อมูลหรือเอกสารให้ถูกต้อง
ภายในระยะเวลาทีเ่ ลขานุการบริษทั กําหนดแจ้งไปยังผูถ้ อื หุน้ เลขานุการบริษทั ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะนําข้อเสนอของผู้
ถือหุน้ นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
5. เรือ่ งทีค่ ณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม จะถูกบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี
ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยระบุในวาระดังกล่าวว่าเป็ นเรื่องเสนอโดยผูถ้ อื หุน้ พร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทั
6. เรือ่ งทีค่ ณะกรรมการบริษทั ไม่บรรจุเป็ นวาระการประชุม คณะกรรมการจะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ พร้อมทัง้ ชีแ้ จง
เหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ที่ www.nrinstant.com ภายใต้
หัวข้อ "นักลงทุนสัมพันธ์" รวมทัง้ แจ้งทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อีกครัง้ ในวันประชุม

เกณฑ์ก ารเสนอชื่อ บุค คลเพื่อ ดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษทั
(ตัง้ แต่ว นั ที่ 13 พฤศจิ ก ายน 2563 จนถึงวัน ที่ 13 มกราคม 2564)
หลักเกณฑ์เรื่องการให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทั เป็ นการล่วงหน้า สําหรับการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ของบริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จํากัด (มหาชน)
1. วัต ถุป ระสงค์
บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จํากัด (มหาชน) ให้ความสําคัญในการปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเป็ นธรรม และเท่า
เทียมกันอันเป็ นนโยบายทีส่ ําคัญประการหนึ่งในหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี บริษทั ฯ จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการให้
สิทธิผถู้ อื หุน้ ในการเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทั เป็ นการล่วงหน้า
2. คุณ สมบัติ ข องผูถ้ ือ หุ้น ที่ม ีสิ ทธิ เสนอชื่อ บุค คลเพื่อ ดํา รงตํา แหน่ งกรรมการบริษทั
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ทีม่ สี ดั ส่วนการถือหุน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนหุน้ ทีอ่ อกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
จํานวน 1,355,780,300 หุน้ (หรือเท่ากับ 67,789,015 หุน้ ) โดยอาจเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
3. การเสนอชื่อ บุค คลเพื่อ ดํา รงตําแหน่ งกรรมการบริ ษทั
บุคคลทีไ่ ด้รบั เสนอชือ่ เป็ นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามดังนี้
1. มีคุณสมบัตถิ ูกต้องและไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ตามกฎหมายบริษทั มหาชนจํากัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั
2. มีความรู้ ความสามารถทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษทั และมีประวัตกิ ารทํางานทีด่ ี
4. ขัน้ ตอนการพิ จ ารณา
1. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อ 2 สามารถดาวน์โหลด แบบเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ ดํารงตําแหน่งกรรมการ
บริษทั ล่วงหน้า ได้จากเว็บไซต์บริษทั และนําส่งแบบพร้อมเอกสารประกอบไปยังทีอ่ ยูด่ งั นี้
เลขานุการบริษทั
บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 99/1 หมูท่ ่ี 4 ตําบลแคราย อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
2. เอกสารทัง้ หมดต้องนําส่งภายในระยะเวลาทีบ่ ริษทั กําหนดโดยจะยึดถือวันทีป่ ระทับตราไปรษณียากรเป็ นสําคัญ
3. เอกสารประกอบ
1. หลักฐานการถือหุน้ ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2 ซึง่ มีรายละเอียดในแต่ละกรณี ดังนี้
กรณีผถู้ อื หุน้ รายเดียวเสนอชือ่ บุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริษทั
เป็ น บุค คลธรรมดา ให้แนบหนังสือรับรองจากบริษทั หลักทรัพย์หรือหลักฐานออกโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (หากเป็ นชาวต่างชาติ) พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง

เป็ น นิ ติ บ คุ คล ให้แนบสําเนาหนังสือรับรองนิตบิ ุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนา
หนังสือเดินทาง (หากเป็ นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูม้ อี าํ นาจทีไ่ ด้ลงชือ่ ใน แบบเสนอวาระการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้า พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ หลายรายรวมกันเสนอชือ่ บุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริษทั
ผูถ้ อื หุน้ รายแรกต้องกรอกข้อมูลใน แบบเสนอชื่อบุคคลเพือ่ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทั ให้ครบถ้วนทัง้
3 ข้อและลงชือ่ ไว้เป็ นหลักฐาน และผูถ้ อื หุน้ รายที่ 2 เป็ นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะข้อที่ 1 และข้อที่ 2 ของ
แบบให้ครบถ้วนและลงชือ่ ไว้เป็ นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวม แบบเสนอชือ่ บุคคลเพื่อดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริษทั นําส่งบริษทั
2. เอกสารการให้ความยินยอมของบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ และเอกสารประกอบเพิม่ เติม (ถ้ามี)
3. ข้อมูลประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)
4. เลขานุการบริษทั จะส่งรายชือ่ ทีม่ คี ุณสมบัตติ ามทีก่ าํ หนดให้กบั คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้
พิจารณาก่อน หลังจากนัน้ จะได้นําเสนอคณะกรรมการบริษทั โดยหากคณะกรรมการบริษทั อนุมตั ิ จึงจะบรรจุ
รายชือ่ บุคคลดังกล่าวในวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทั
5. บุคคลทีไ่ ม่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั จะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบพร้อมทัง้ ชีแ้ จงเหตุผลผ่านช่องทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษทั ที่ http://www.nrinstant.com ภายใต้หวั ข้อ "นัก
ลงทุนสัมพันธ์" รวมทัง้ แจ้งทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อีกครัง้ ในวันประชุม
6. กรณีเลขานุการบริษทั พบว่าข้อมูลหรือเอกสารทีไ่ ด้รบั ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษทั จะแจ้งกลับไป
ยังผูถ้ อื หุน้ ภายใน 7 วันทําการหลังจากวันทีไ่ ด้รบั เอกสารและหากผูถ้ อื หุน้ มิได้แก้ไขข้อมูลหรือเอกสารให้ถูกต้อง
ภายในระยะเวลาทีเ่ ลขานุการบริษทั กําหนดแจ้งไปยังผูถ้ อื หุน้ เลขานุการบริษทั ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะนําข้อเสนอของผู้
ถือหุน้ นําเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

