
  

 

หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2564 

บริษทั เอน็อาร ์อินสแตนท ์โปรดิวซ ์จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องพิมานแมน โรงแรมอนันตรา สยาม กรงุเทพฯ 

และ 

ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

เปิดรบัลงทะเบียนเวลา 12.00 น. 

 

 

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดน าแบบแจ้งการประชุมแบบมี QR Code มาด้วย 
เนื่องจากบรษิทัจดัทีน่ัง่ประชุมไม่เกนิ 70 ทีน่ัง่ เพือ่ลดความเสีย่งต่อการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 

บรษิทัขอความร่วมมอืท่านผูถ้อืหุน้พจิารณาใชว้ธิมีอบฉนัทะการเขา้ประชุมใหแ้ก่กรรมการอสิระ หรอืเขา้

ร่วมประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

บริษทัของดแจกของท่ีระลึก  
เพือ่ลดการสมัผสัสิง่ของร่วมกบัผูอ้ื่น และเพือ่ความปลอดภยั สุขอนามยัของผูเ้ขา้ร่วมงานทุกท่าน 
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วนัที ่1 เมษายน 2564 

เรื่อง   ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี  2564 

เรยีน   ท่านผูถ้อืหุน้ บรษิทั เอน็อาร ์อนิสแตนท ์โปรดวิซ์ จ ากดั (มหาชน)  

สิง่ทีส่่งมาดว้ย :  
1) ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 
2) แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (56-1 One Report)  ในรปูแบบ QR Code 
3) สรุปรายละเอยีดของใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั เอน็อาร ์อนิสแตนท ์โปรดวิซ์ จ ากดั 

(มหาชน) ทีจ่ดัสรรหุน้ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั ครัง้ที ่1 (NRF-W1) 
4) สรุปสารสนเทศเกีย่วกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั เอน็อาร ์

อนิสแตนท ์โปรดวิซ์ จ ากดั (มหาชน) ทีจ่ดัสรรหุน้ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั ครัง้ที ่2 (NRF-W2) 
5) สรุปรายละเอยีดของใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั เอน็อาร ์อนิสแตนท ์โปรดวิซ์ จ ากดั 

(มหาชน) ใหแ้ก่พนักงานของบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย ครัง้ที ่1 (NRF-ESOP W1) 
6) สารสนเทศเกีย่วกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย์และสารสนเทศเกีย่วกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของ

บรษิทัใหแ้กบุ่คคลในวงจ ากดั 
7) แบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) 
8) ขอ้มลูประวตัแิละประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัช ี
9) ประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระและ

นิยามกรรมการอสิระ 
10) ขอ้บงัคบัของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 
11) ขอ้มลูของกรรมการอสิระทีเ่ป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะ 
12) เงือ่นไข หลกัเกณฑ ์และวธิปีฏบิตัใินการเขา้รว่มประชมุ การมอบฉนัทะการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้ 
13) หนังสอืมอบฉนัทะ  
14) แผนทีข่องสถานทีป่ระชุม 
15) แนวปฏบิตักิารประชมุผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 
16) แบบแจง้เกีย่วกบัการคุม้ครองสว่นบุคคลส าหรบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
17) แนวปฏบิตัสิ าหรบัผูถ้อืหุน้ในการเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ภายใตส้ถานการณ์การระบาดของโรคตดิ

เชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ดว้ยทีป่ระชุมคณะกรรมการ บรษิทั เอน็อาร์ อนิสแตนท ์โปรดวิซ์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ครัง้ที ่3/2564 เมื่อ
วนัที ่1 มนีาคม 2564 ไดม้มีตใิหเ้ชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัพฤหสับดทีี ่22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. 
ณ หอ้งพมิานแมน โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที่ 155 ถนนราชด าร ิแขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
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10330 รวมทัง้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์โดยมรีะเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 
บรษิทัไดจ้ดัประชุมสามญัประจ าปี โดยมรีายละเอยีดปรากฎตามรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี  
2563 (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
การบนัทกึรายงานการประชุมมคีวามถูกต้องครบถ้วนเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรบัรองรายงานการ
ประชุมดงักล่าว 

การพจิารณาคะแนนเสยีงเพื่อผ่านมต ิ
มตใินวาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 2  พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2563 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 
บรษิทัไดส้รุปผลการด าเนินงานของบรษิทัและการเปลี่ยนแปลงทีส่ าคญัในรอบปี 2563 ตามทีป่รากฎในแบบ
รายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (56-1 One Report)  (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 เพื่อรบัทราบผลการด าเนินงานของ
บรษิทัและการเปลี่ยนแปลงทีส่ าคญัในรอบปี 2563 ตามทีป่รากฎในแบบรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 (56-1 
One Report)  (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2) 

การพจิารณาคะแนนเสยีงเพื่อผ่านมต ิ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จงึไม่มกีารออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบการเงิน ส าหรบัปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มกีารแก้ไข
เพิม่เตมิ) (พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดั) และขอ้ 41 ของขอ้บงัคบัของบรษิทั ซึง่ก าหนดใหค้ณะกรรมการต้อง
จดัใหม้กีารท างบดุลและบญัชกี าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชขีองบรษิทัเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
ในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพจิารณาอนุมตัแิละคณะกรรมการต้องจดัใหม้ผีูส้อบบญัชตีรวจสอบงบดุล
และงบก าไรขาดทุนนัน้ใหเ้สรจ็ก่อนทีจ่ะน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้น โดยบรษิทัไดจ้ดัท างบแสดงฐานะทาง
การเงนิและงบก าไรขาดทุน ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตของบริษัท 
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ได้แก่ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่าถูกตอ้งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ โดยมรีายละเอยีด
ปรากฏอยู่ในรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (56-1 One Report) (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเหน็สมควรใหเ้สนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะทาง
การเงนิและงบก าไรขาดทุน ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ทีผ่่านการตรวจสอบและลงนามรบัรอง
จากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของ บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากัด และไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิ ดงัสิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 สรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 

หน่วย ลา้นบาท 
รายการตามงบการเงินรวม ณ 31 ธนัวาคม 2563 ณ 31 ธนัวาคม 2562 
สนิทรพัยร์วม 3,358.37 2,595.81 
หนี้สนิรวม 783.91 1,422.97 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 2,574.47 1,172.84 
รายไดร้วม 1,444.19 1,119.06 
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 151.63 50.86 
ก าไรสุทธ ิ 124.39 40.75 
ก าไรสุทธติ่อหุน้ (บาท) 0.11 0.04 

การลงมต ิ
วาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส าหรบั
ผลการด าเนินงานปี 2563 ในรปูแบบหุ้นปันผลและเงินสด  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ 45 ของขอ้บงัคบัของบรษิทั ซึง่ก าหนดใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูพ้จิารณาอนุมตัจิดัสรร
เงินก าไร และตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อ 48 ของข้อบงัคับของบริษัท ที่
ก าหนดใหบ้รษิทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี หกัด้วยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทั ทัง้นี้ คณะกรรมการอาจเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมตักิารจดัสรร
เงนิส ารองประเภทอื่นๆไดต้ามทีเ่ห็นสมควร ซึ่งบรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่ต ่า
กว่ารอ้ยละ 30 ของก าไรสุทธ ิภายหลงัการหกัทุนส ารองต่างๆตามกฎหมาย และเงนิส ารองอื่น (ถา้ม)ี 
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• การจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 7.30 ล้าน
บาท รวมเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2563 อนึ่ง 
ภายหลงัจากการจดัสรรก าไรดงักล่าวแลว้บรษิทัจะมเีงนิส ารองตามกฎหมายจ านวน 30.40 ลา้นบาท  

• การจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 โดยจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อื
หุน้เดมิของบรษิทั และจ่ายปันผลเป็นเงนิสด มรีายละเอยีดดงันี้ 
1. จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุน ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั จ านวนไม่เกนิ 54,231,212 หุน้ มูล

ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในอตัรา 25 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายมูลค่า 
54,231,212  บาท หรอืคดิเป็นอตัราการจ่ายปันผลในอตัราหุน้ละ 0.04 บาท  ทัง้นี้ ในกรณีผูถ้อืหุน้
รายใดมเีศษหุน้ บรษิทัจะจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสดแทนการจ่ายหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.04 บาท 

2. จ่ายปันผลเป็นเงนิสดในอตัราหุน้ละ 0.004444 บาท หรอืคดิเป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 6,025,690.23 
บาท  

(หน่วย : ลา้นบาท) 
รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล ปี 2563 ปี 2562 

ปันผลเป็นหุน้สามญั (บาท) 54.23  
งดจ่ายปันผล ปันผลเป็นเงนิสด 6.03 

รวมเงนิปันผลจา่ยทัง้สิน้ 60.26 
ก าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการ 145.27 40.75 
อตัราการจ่ายเงนิปันผล-รอ้ยละของก าไรสุทธจิากงบการเงนิ
เฉพาะกจิการภายหลงัการหกัเงนิทุนส ารองต่างๆ ตาม
กฎหมาย 

43.68 - 

โดยผูถ้อืหุน้จะไดร้บัปันผลในรปูของหุน้ปันผลและเงนิสดปันผล รวมกนัคดิเป็นจ านวน 0.044444 บาทต่อหุน้ 
หรอืคดิเป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิน้ 60,256,902.23 บาท คดิเป็นอตัราการจ่ายปันผลรอ้ยละ 43.68 ของก าไร
สุทธจิากงบการเงนิเฉพาะกจิการภายหลงัการหกัเงนิทุนส ารองต่างๆ ตามกฎหมาย โดยเงนิปันผลทัง้หมดจะ
ถูกหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย ตามอตัราทีก่ฎหมายก าหนดไว ้ซึง่บรษิทัจะน าเงนิปันผลในส่วนทีเ่ป็นเงนิสดช าระภาษี
หกั ณ ทีจ่่าย   

ทัง้นี้ ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบัหุน้ปันผลและเงนิปันผล (Record date)  ในวนัที ่30 เมษายน 2564 
และก าหนดการจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่21 พฤษภาคม 2564 โดยสทิธริบัหุน้ปันผลและเงนิปันผลดงักล่าวยงัมี
ความไม่แน่นอน เนื่องจากยงัไม่ไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรเงนิก าไร
เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 7.30 ลา้นบาท และการจ่ายเงนิปันผลส าหรบัปี 2564 เป็นรปูแบบหุน้
ปันผลและเงนิสดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมกนัคดิเป็นจ านวน 0.044444 บาทต่อหุ้น หรอืคดิเป็นจ านวนเงินรวม
ทัง้สิน้ 60,256,902.23 บาท ดงัทีน่ าเสนอ ซึ่งคดิเป็นอตัราการจ่ายปันผลรอ้ยละ 43.68 ของก าไรสุทธจิากงบ
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การเงนิเฉพาะกจิการภายหลงัการหกัเงนิทุนส ารองต่างๆ ตามกฎหมาย โดยเงนิปันผลทัง้หมดจะถูกหกัภาษี 
ณ ทีจ่่าย ตามอตัราทีก่ฎหมายก าหนดไว ้ซึง่บรษิทัจะน าเงนิปันผลในส่วนทีเ่ป็นเงนิสดช าระภาษหีกั ณ ที่จ่าย 

ทัง้นี้ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบัเงนิปันผล คอื วนัศุกร์ที ่30 เมษายน 2564 และบรษิทัก าหนดการ
จ่ายเงนิปันผลในวนัศุกร์ที ่21 พฤษภาคม 2564 ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปันผลในอตัราดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราที่
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเหน็ว่าเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทั 

การลงมต ิ
วาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ครัง้ท่ี 1 
(NRF-W1) จ านวนไม่เกิน 67,789,015  หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุ้น  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 
ตามที่ บริษัทมีเป้าหมายและแผนการด าเนินธุรกิจเพื่อการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จึงมีความ
จ าเป็นต้องจดัหาแหล่งเงนิทุนเพิม่เตมิ ดงันัน้ บรษิทัจงึพจิารณาการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิี่
จะซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ครัง้ที่ 1 (NRF-W1) เพื่อใช้เป็นเงนิทุนในการขยายการลงทุนในอนาคต
ใหก้บับรษิทัและเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินธุรกจิ  รวมทัง้ช่วยเสรมิใหบ้รษิทัมฐีานเงนิทุนทีเ่ขม้แขง็
ขึน้เพื่อสรา้งความพรอ้มส าหรบัการด าเนินงานในอนาคต จงึเหน็สมควรน าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุ้น
ประจ าปี 2564 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทั ครัง้ที่ 1 (NRF-W1) จ านวนไม่เกนิ 67,789,015 หน่วย ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัส่วนการ
ถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 20 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธ ิ(หากเกิดเศษจากการ
ค านวณ ตามอตัราการจดัสรรแล้ว ใหปั้ดเศษนัน้ทิ้ง) ในราคาใชส้ทิธใิบส าคญัแสดงสทิธเิท่ากบั  10.00 บาท
ต่อหุน้ อตัราใชส้ทิธ ิ1 ใบส าคญัแสดงสทิธ ิต่อ 1 หุน้สามญัเพิม่ทุน ทัง้นี้ รายละเอยีดปรากฎตามสิง่ที่ส่งมา
ดว้ย 3 

ทัง้นี้ ใหก้ าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีิทธไิดร้บัใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ครัง้ที่ 1 
(NRF-W1) ในวนัที ่30 เมษายน 2564 (Record date) และก าหนดวนัจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุ้น
สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัครัง้ที่ 1 ในวนัที ่27 พฤษภาคม 2564 ทัง้นี้ การจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวยงัมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมตัิจากที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2564 

โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทั หรอื บุคคลทีไ่ดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษิทัมอี านาจใน
การพจิารณาและก าหนดรายละเอียดอื่นใด อนัจ าเป็นที่เกี่ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง
สทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน (NRF-W1) ซึ่งรวมไปถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงแต่ (1) การพจิารณาก าหนด แก้ไข 
เพิม่เตมิรายละเอยีดและเงื่อนไขใดๆทีจ่ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั
เพิม่ทุน (NRF-W1) เท่าที่กฎหมายก าหนดให้กระท าได้ หรอืในส่วนทีไ่ม่ใช่สาระส าคญั เช่น วนั เวลา และ
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วธิกีารในการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิวธิกีารใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิเป็นต้น (2) เขา้
เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาทีเ่กี่ยวขอ้ง และด าเนินการใดๆ เกี่ยวกบัการจดัสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (NRF-W1) (3) ลงนามในแบบค าขออนุญาต เอกสารและ
หลกัฐานทีจ่ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการจัดสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน รวมถงึการตดิต่อ
และยื่นแบบค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานทีจ่ าเป็นและเกี่ยวขอ้งต่อหน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวขอ้ง และ
การน าใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุน (NRF-W1) และหุ้นสามญัเพิม่ทุนจากการใช้สทิธติาม
ใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และด าเนินการอื่นใดตามที่
จ าเป็นเพื่อการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อ
หุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ครัง้ที่ 1 (NRF-W1) จ านวนไม่เกิน 67,789,015 หน่วย ให้แก่ผู้ถอืหุน้เดมิของ
บรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุน้ โดยไม่คดิมูลค่า ในอตัราส่วน 20 หุน้สามญัเดมิ : 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
ในราคาใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธเิท่ากบั 10.00 บาทต่อหุน้ และมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทั และ/
หรอื คณะกรรมการบรหิาร มอี านาจด าเนินการต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
NRF-W1 ตามรายละเอยีดขา้งตน้ 

การลงมต ิ
วาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ครัง้ท่ี 2 

(NRF-W2) จ านวนไม่เกิน 6,000,000 หน่วย ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 
เนื่องดว้ยความตอ้งการเงนิทุนหมุนเวยีนและรองรบัการเตบิโตทางธุรกจิในอนาคตตามแผนธุรกจิของบรษิทั 
จงึเหน็สมควรน าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2564 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ครัง้ที ่2 (NRF-W2) จ านวนไม่เกนิ 6,000,000 หน่วย 
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั จ านวน 1 ราย คอื SFBN Capital II LLC ในราคาเสนอขายหน่วยละ 0.10 บาท โดย
มรีาคาใช้สทิธใิบส าคญัแสดงสทิธเิท่ากบั 10.00 บาทต่อหุ้น อตัราใช้สทิธ ิ1 ใบส าคญัแสดงสทิธ ิต่อ 1 หุ้น
สามญัเพิม่ทุน ทัง้นี้ รายละเอยีดปรากฎตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 4 

ทัง้นี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รบัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร มอี านาจในการพจิารณาและก าหนดรายละเอยีดอื่นใด อนัจ าเป็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน  ซึ่งรวมไปถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงแต่ (1) การ
พจิารณาก าหนด แกไ้ข เพิม่เตมิรายละเอยีดและเงือ่นไขใดๆทีจ่ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดง
สทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุน เท่าที่กฎหมายก าหนดใหก้ระท าได้ หรอืในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคญั เช่น วนั 
เวลา และวธิกีารในการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิวธิกีารใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิเป็นตน้ 



 

บรษิทั เอน็อาร ์อนิสแตนท ์โปรดวิซ์ จ ากดั (มหาชน)                                                                     หน้า 8 / 22 

(2) เขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาทีเ่กี่ยวขอ้ง และด าเนินการใดๆ เกี่ยวกบัการ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน  (3) ลงนามในแบบค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานที่
จ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน รวมถงึการตดิต่อและยื่นแบบ
ค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานที่จ าเป็นและเกี่ยวขอ้งต่อหน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวขอ้ง และการน าหุน้
สามญัเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ NRF-W2 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย และด าเนินการอื่นใดตามทีจ่ าเป็นเพื่อการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อ
หุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ครัง้ที่ 2 (NRF-W2) จ านวนไม่เกนิ 6,000,000 หน่วย ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 
จ านวน 1 ราย คอื SFBN Capital II LLC ในราคาเสนอขายหน่วยละ 0.10 บาท โดยมรีาคาใชส้ทิธใิบส าคญั
แสดงสิทธิเท่ากับ 10.00 บาทต่อหุ้น อัตราใช้สิทธิ 1 ใบส าคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน และ
มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื คณะกรรมการบรหิาร มอี านาจด าเนินการต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-W2 ตามรายละเอยีดขา้งตน้ 

การลงมต ิ
วาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทท่ี
จดัสรรให้แก่พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครัง้ท่ี 1 (NRF-ESOP W1) จ านวนไม่เกิน 
3,500,000 หน่วย  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 
เพื่อเสรมิสรา้งก าลงัใจใหก้บับุคลากรทีม่ส่ีวนร่วมในความส าเรจ็ของบรษิทัทีผ่่านมา ใหพ้นักงานมส่ีวนร่วมใน
ความเป็นเจา้ของบรษิทั และเพื่อสรา้งแรงจงูใจและเป็นผลตอบแทนการปฏบิตังิานแก่บคุลากรของบรษิทัใหม้ี
ความตัง้ใจในการท างานกบับรษิทัต่อไปในระยะยาว อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัและ
ก่อใหเ้กดิผลตอบแทนสูงสุดต่อผูถ้อืหุ้นของบรษิทัในอนาคต จงึเหน็สมควรน าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผู้ถือ
หุ้นประจ าปี 2564 อนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัท ที่
จดัสรรให้แก่พนักงานของบรษิัท และ/หรอืบรษิัทย่อย ครัง้ที่ 1 (NRF-ESOP W1) จ านวน  จ านวนไม่เกนิ 
3,500,000 หน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ 0.10 บาท โดยมรีาคาใชส้ทิธใิบส าคญัแสดงสทิธเิท่ากบั 10.00 
บาทต่อหุน้ อตัราใชส้ทิธ ิ1 ใบส าคญัแสดงสทิธ ิต่อ 1 หุน้สามญัเพิม่ทุน ทัง้นี้ รายละเอยีดปรากฎตามสิง่ที่ส่ง
มาดว้ย 5  

ส าหรบั NRF-ESOP W1 ทีอ่อกและเสนอขายใหก้บัพนักงานของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อยจะไม่ไดเ้ข้าจด
ทะเบยีนซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และจะไม่มพีนักงานรายใดไดร้บัการจดัสรรใบส าคญั
แสดงสทิธเิกนิกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิัง้หมด 
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ทัง้นี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รบัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร มอี านาจในการพจิารณาและก าหนดรายละเอยีดอื่นใด อนัจ าเป็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
จดัตัง้โครงการ NRF-ESOP W1 การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน ซึ่งรวม
ไปถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงแต่ (1) การพจิารณาก าหนด แก้ไข เพิม่เตมิรายละเอยีดและเงือ่นไขใดๆทีจ่ าเป็นและ
เกีย่วขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน เท่าทีก่ฎหมายก าหนดใหก้ระท าได ้หรอืใน
ส่วนทีไ่ม่ใช่สาระส าคญั เช่น วนั เวลา และวธิกีารในการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน วธิกีารใชส้ทิธิ
ตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิเป็นต้น (2) เขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาทีเ่กี่ยวขอ้ง 
และด าเนินการใดๆ เกีย่วกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน (3) ลงนามในแบบค าขอ
อนุญาต เอกสารและหลกัฐานทีจ่ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่
ทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานที่จ าเป็นและเกี่ยวขอ้งต่อหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวขอ้ง และการน าหุ้นสามญัเพิม่ทุนจากการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-ESOP W1 
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และด าเนินการอื่นใดตามที่จ าเป็นเพื่อการจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัิ การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อ
หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่พนักงานของบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย ครัง้ที ่1 (NRF-ESOP 
W1) จ านวน  จ านวนไม่เกิน 3,500,000 หน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ 0.10 บาท โดยมรีาคาใช้สทิธิ
ใบส าคญัแสดงสทิธเิท่ากบั 10.00 บาทต่อหุ้น อตัราใช้สทิธ ิ1 ใบส าคญัแสดงสทิธ ิต่อ 1 หุ้นสามญัเพิม่ทุน 
และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิNRF-ESOP W1 ตามรายละเอยีดขา้งตน้ 

การลงมต ิ
วาระนี้จะต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือ
หุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และต้องไม่มผีูถ้อืหุน้ซึ่งถอืหุน้รวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละสบิของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงคดัคา้น 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนจ านวน 65,260,100 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,421,040,000 
บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,355,780,300 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัจ านวน 65,260,100 หุ้น มูลค่าท่ี
ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. ให้
สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 
ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ก าหนดว่า
บรษิทัมหาชนจ ากดัจะเพิม่ทุนจากจ านวนทีจ่ดทะเบยีนไวแ้ล้วไดโ้ดยการออกหุน้ใหม่เพิม่ขึน้ และจะกระท า
ไดเ้มื่อหุน้ทัง้หมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดร้บัช าระเงนิค่าหุน้ครบถ้วนแล้ว เวน้แต่หุน้ทีเ่หลอืนัน้เป็นหุน้ทีอ่อก
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ไวเ้พื่อรองรบัหุน้กู้แปลงสภาพหรอืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งต้น จงึเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาและอนุมตัิการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จ านวน 65,260,100 บาท จากทุนจด
ทะเบยีนเดมิจ านวน 1,421,040,400 บาท เป็นจ านวน 1,355,780,300 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบยีนทีย่งั
ไม่ได้ออกจ าหน่ายของบรษิทั จ านวน 65,260,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทัง้แก้ไขเพิม่เตมิ
หนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั ดงันี้ 

ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบยีน จ านวน  1,355,780,300 บาท 
 แบ่งออกเป็น  1,355,780,300 หุน้ 
 มลูค่าหุน้ละ                1.00 บาท 
 โดยแยกออกเป็น 
 หุน้สามญั  1,355,780,300 หุน้ 

  หุน้บุรมิสทิธ ิ                     - หุน้ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ า ปี 2564 พิจารณาอนุมตัิการลดทุนจด
ทะเบยีนของบรษิทัและแก้ไขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิทั ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคล้องกบัการลดทุน
จดทะเบยีนของบรษิทัดงักล่าว 

การลงมต ิ
วาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื
หุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 139,164,119 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
1,355,780,300 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,494,944,419 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
จ านวนไม่เกิน 139,164,119 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติม

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัข้อ 4. ให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 
เน่ืองดว้ยบรษิทัมคีวามประสงคเ์พิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทั จ านวน 139,164,119 บาท จากทุนจดทะเบยีน
เดมิ 1,355,780,300 บาท เป็นจ านวน 1,494,944,419 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 
139,164,119 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับ (1) การจ่ายหุ้นปันผลจ านวนไม่เกิน 
54,231,212 หุ้น (2) การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัครัง้ที่ 1 
(NRF-W1)ทีจ่ดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ จ านวนไม่เกนิ 67,789,015 หุน้ (3) การออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทัครัง้ที ่2 (NRF-W2) ทีจ่ดัสรรหุน้ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั จ านวน
ไม่เกนิ 6,000,000 หุน้ และ (4) การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั
ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่พนักงานของบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย ครัง้ที ่1 (NRF-ESOP W1) จ านวนไม่เกนิ 3,500,000 
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หุน้ และ (5) เพื่อรองรบัการลงทุนใน บรษิทั โกลเดน้ ไตรแองเกลิ เฮลท ์จ ากดั จ านวนไม่เกนิ 7,643,892 หุน้ 
ซึ่งบริษัทจะออกหุ้นสามญัของบริษัท (Share Swap) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล 
เฮลท์ จ ากดั ซึ่งคอืผูถ้อืหุน้รายบุคคลจ านวน 25 คน พรอ้มทัง้พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธ ิ
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุน ดงันี้ 

ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบยีน จ านวน  1,494,944,419 บาท 
 แบ่งออกเป็น  1,494,944,419 หุน้ 
 มลูค่าหุน้ละ                1.00    บาท 
 โดยแยกออกเป็น 
 หุน้สามญั   1,494,944,419 หุน้ 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ    -  หุน้ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ า ปี 2564 พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจด
ทะเบยีนของบรษิทัและแก้ไขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคล้องกบัการเพิม่ทุน
จดทะเบยีนของบรษิทัดงักล่าว 

การลงมต ิ
วาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื
หุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 139,164,119 หุ้น เพื่อรองรบัการจ่ายหุ้นปันผล 
และการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัครัง้ท่ี 1 (NRF-W1) การจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัครัง้ท่ี 2 (NRF-W2) และการจดัสรรใบส าคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัครัง้ท่ี 1 (NRF-ESOP W1) ท่ีจดัสรรให้แก่พนักงานของ
บริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และเพื่อรองรบัการลงทุนในหุ้นสามญัของบริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล 
เฮลท์ จ ากดั  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 
สบืเนื่องจากการขอเพิม่ทุนจดทะเบยีนจ านวนไม่เกนิ 139,164,119 หุน้ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา  
อนุมตักิารจดัสรรหุน้เพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 139,164,119 หุน้ ดงันี้ 

1) เพื่อรองรบัการจ่ายปันผลในรปูของหุน้สามญัเพิม่ทุนไม่เกนิ จ านวน  54,231,212 หุน้ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ
ของบรษิทั ในอตัรา 25 หุน้เดมิ ต่อ 1 หุน้ปันผล 

2) เพื่อรองรบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ครัง้ที ่1 (NRF-W1) จ านวน
ไม่เกนิ 67,789,015 หุน้ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุน้ โดยไม่คดิมลูค่า ในอตัราส่วน 20 
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หุน้สามญัเดมิ : 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิในราคาใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธเิท่ากบั 10.00 บาทต่อหุน้ 
อตัราใชส้ทิธ ิ1 ใบส าคญัแสดงสทิธ ิต่อ 1 หุน้สามญัเพิม่ทุน 

3) เพื่อรองรบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ครัง้ที ่2 (NRF-W2) จ านวน
ไม่เกิน 6,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ในราคาเสนอขายหน่วยละ 0.10 บาท โดยมีราคาใช้สทิธิ
ใบส าคญัแสดงสทิธเิท่ากบั 10.00 บาทต่อหุน้ อตัราใชส้ทิธ ิ1 ใบส าคญัแสดงสทิธ ิต่อ 1 หุน้สามญัเพิม่ทุน 

4) เพื่อรองรบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัทีจ่ดัสรรใหแ้ก่พนักงานของ
บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครัง้ที่ 1 (NRF-ESOP W1) จ านวนไม่เกิน 3,500,000 หุ้น ในราคาเสนอขาย
หน่วยละ 0.10 บาท โดยมรีาคาใชส้ทิธใิบส าคญัแสดงสทิธเิท่ากบั 10.00 บาทต่อหุน้ อตัราใชส้ทิธ ิ1 ใบส าคญั
แสดงสทิธ ิต่อ 1 หุน้สามญัเพิม่ทุน 

5) เพื่อรองรบัการลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทั โกลเดน้ ไตรแองเกลิ เฮลท์ จ ากดั ในสดัส่วนรอ้ยละ 49 ซึ่ง
บรษิทัจะออกหุน้สามญัของบรษิทั (Share Swap) จ านวนไม่เกนิ 7,643,892 หุน้ ในราคา 8.23 บาท ใหแ้ก่ผู้
ถอืหุน้เดมิของ บรษิทั โกลเดน้ ไตรแองเกลิ เฮลท ์จ ากดั ซึง่คอืผูถ้อืหุน้รายบุคคลจ านวน 25 ราย ตามสิง่ทีส่่ง
มาดว้ย 6 

ทัง้นี้ มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทัหรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษิทัหรอืประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารมอี านาจในการพจิารณาและก าหนดรายละเอยีดอื่นใด อนัจ าเป็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงแต่ (1) การพิจารณาก าหนด แก้ไข เพิ่มเติม
รายละเอยีดและเงื่อนไขใด ๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน เท่าทีก่ฎหมายก าหนดให้
กระท าได ้หรอืในส่วนทีไ่ม่ใช่สาระส าคญัเช่น วนั เวลา และวธิกีารในการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน 
เป็นต้น (2) เข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการใดๆ 
เกี่ยวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน  (3) ลงนามในแบบค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานที่จ าเป็นและ
เกีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน รวมถงึการตดิต่อและยื่นแบบค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานที่
จ าเป็นและเกี่ยวขอ้งต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพิม่ทุนเขา้จดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และด าเนินการอื่นใดตามทีจ่ าเป็นเพื่อการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 พจิารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้เพิม่
ทุนจ านวนไม่เกนิ 139,164,119 หุน้ เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล และการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อ
หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัครัง้ที ่1 (NRF-W1) การจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ
บรษิัทครัง้ที่ 2 (NRF-W2) และการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทครัง้ที่ 1 
(NRF-ESOP W1) ที่จดัสรรให้แก่พนักงานของบรษิทัและ/หรอืบรษิัทย่อย และเพื่อรองรบัการลงทุนในหุน้
สามญัของบรษิทั โกลเดน้ ไตรแองเกลิ เฮลท ์จ ากดั 
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การลงมต ิ
วาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 
บรษิทัมแีผนการขยายธุรกจิอย่างต่อเนื่องโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งรายไดแ้ละก าไรใหแ้ก่บรษิทัใหเ้ป็นไป
ตามเป้าหมาย ซึ่งจะสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ดงันัน้ เพื่อเพิม่สภาพคล่องและรองรบัการขยายธุรกิจ
ของบรษิทั บรษิทัจงึมคีวามจ าเป็นตอ้งจดัหาแหล่งเงนิทุนเพิม่เติม โดยการออกและเสนอขายหุน้กูว้งเงนิรวม
ไม่เกนิ 2,000 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงันี้  
วตัถุประสงค ์ เพื่อน าเงนิทีไ่ด้รบัจากการออกและเสนอขายหุน้กู้ไปใชใ้นการด าเนินงาน และ/หรอื 

ขยายธุรกิจ และ/หรอื เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิัท หรอืเพื่อวตัถุประสงค์อื่น ๆ 
ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร 

ประเภทหุน้กู ้ หุน้กู้ทุกประเภท/ทุกรูปแบบ (ยกเวน้หุน้กู้แปลงสภาพ) ไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุชื่อผูถ้อื
หรอืไม่ระบุชื่อผูถ้อื มแีละ/หรอืไม่มหีลกัประกนั ดอ้ยสทิธแิละ/หรอืไม่ดอ้ยสทิธ ิม/ีและ
หรอืไม่มกีารจดัอนัดบัเครดติ  ม/ีและหรอืไม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู้ ชนิดทยอยคนืเงนิต้น
และ/หรอืคนืเงนิต้นครัง้เดยีวเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัความเหมาะสม
ของภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายในแต่ละคราว ตามทีจ่ะไดร้บัอนุญาตจาก
หน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 

สกุลเงนิ เงนิบาทและ/หรอื เงนิสกุลต่างประเทศ โดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนในขณะทีม่กีารออก
และเสนอการขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

มลูค่ารวมของหุน้กู ้ มูลค่ารวมของหุน้กู้ทีย่งัไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ก าหนดไวไ้ม่เกนิ 2,000 ล้าน
บาท หรอืในสกุลเงนิอื่นในอตัราทีเ่ทยีบเท่าเงนิสกุลบาท ทัง้นี้ บรษิทัสามารถออกและ
เสนอขายหุน้กูเ้พิม่เตมิ  และ/หรอื ออกขายเสนอหุน้กูเ้พื่อทดแทนหุน้กูเ้ดมิทีม่กีารไถ่
ถอนไปแลว้ ภายในวงเงนิดงักล่าว โดยจ านวนเงนิตน้คงคา้งทัง้หมดของหุน้กูท้ีบ่รษิทั
ออกจ าหน่ายแลว้ในขณะใดขณะหนึ่ง จะตอ้งมจี านวนเงนิไม่เกนิวงเงนิดงักล่าว 

อตัราดอกเบีย้ ขึน้อยู่กบัภาวะตลาดในขณะทีอ่อกเสนอขายหุน้กู้ดงักล่าว ทัง้นี้อยู่ภายใต้บงัคบัของ
ประกาศคณะกรรมการการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ 
ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรอื ประกาศหรอืกฎระเบยีบอื่นๆที่เกี่ยวขอ้งทีม่ผีลบงัคบัใน
ขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

การเสนอขาย 1) เสนอขายหุน้กู้ทัง้หมดในคราวเดยีวกนัหรอืหลายคราว และ/หรอื เป็นโครงการ 
และ/หรอื ในลกัษณะหมุนเวยีน (Revolving) ในกรณีที่บรษิัทเสนอขายหุ้นกู้ใน
ลกัษณะหมุนเวยีนบรษิทัสามารถไถ่ถอนหรอืรบัช าระคนืเงนิตน้ไดภ้ายใตเ้งือ่นไข
และวงเงนิทีก่ าหนดไว ้

2) เสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรอื ใหแ้ก่ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรอื 
ผูล้งทุนประเภทสถาบนัในประเทศ และ/หรอืในต่างประเทศ และ/หรอืผูล้งทุนราย
ใหญ่ทัง้หมดหรอืบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครัง้เดยีวหรอืหลาย
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ครัง้กไ็ด ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/
หรือคณะกรรมการตลาดทุน หรือตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบและ
กฎหมาย อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทีม่ผีลบงัคบัใชใ้นขณะทีอ่อกเสนอขายหุน้กูน้ัน้ 

3) ในกรณีทีบ่รษิทัไดไ้ถ่ถอน หรอืช าระคนืหุน้กูท้ีไ่ดอ้อกภายในวงเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัิ
นี้ บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิม่เติมได้อีกตามจ านวนที่ได้ไถ่ถอนหรอื
ช าระคนื โดยหุน้กูท้ีบ่รษิทัออกทดแทนน้ีจะมอีายุและเงือ่นไขตามทีก่ าหนดไว้ 

การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด 

ผู้ถือหุ้นกู้อาจมหีรือไม่มสีิทธขิอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนก าหนด และบริษัทมหีรอืไม่มี
สทิธขิองไถ่ถอนหุน้กูค้นืก่อนก าหนด หรอืบรษิทัอาจก าหนดใหม้หีรอืไม่มกีารไถ่ถอน
ในกรณีพิเศษ (Special Event Redemption) ใด หรือไม่ก็ได้ทัง้นี้  ให้เป็นไปตาม
ขอ้ตกลงและเงือ่นไขการขอออกหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

การมอบอ านาจ ขอ้จ ากดั เงือ่นไข และรายละเอยีดต่างๆอนัจ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการออกเสนอขาย
หุ้นกู้เช่น ชื่อประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบี้ย การ
แต่งตัง้ผู้แทนผู้ถือหุ้นถือหุ้นกู้ จ านวนที่เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ 
วธิกีารช าระคนืเงนิต้น วธิกีารจดัสรรประเภทหลกัประกนั รายละเอียดในการเสนอ
ขาย ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนก าหนด และการจดทะเบยีนในตลาดรอง
ใด ๆ เป็นตน้ ตลอดจนการด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง การแต่งตัง้
ที่ปรกึษาหรอืบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู้ การเขา้เจรจา ตกลง 
ลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งและการด าเนินงานใดๆกต็าม ทีจ่ าเป็น
และเกี่ยวเนื่องกบัการออกเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทั ใหอ้ยู่ในอ านาจของกรรมการผูม้ี
อ านาจกระท าการแทนบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รบัมอบหมายจากกรรมการผู้มี
อ านาจกระท าการแทนบรษิทัทีจ่ะพจิารณาและก าหนดต่อไป 

เงือ่นไขอื่นๆ ขึน้อยู่กบัภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครัง้ และปัจจยัอื่น ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง 

 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาเหตุผล และขอ้ก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกบัการออกและเสนอขายหุน้กูข้อง
บรษิทัแล้ว เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กู้ของบรษิทัและมอบหมาย
ใหค้ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื และบุคคลทีก่รรมการผูม้อี านาจลงนามของบรษิทัมอบหมาย มอี านาจใน
การก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู้ ตามรายละเอยีดขา้งตน้ ตลอดจน
ด าเนินการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 

การลงมต ิ
วาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื
หุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 12  พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีบริษทัและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อ 38 ของข้อบงัคบัของบริษัทซึ่ง
ก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิทัทุกปีใน
การเลอืกตัง้ผู้สอบบญัชจีะเลอืกตัง้ผู้สอบบญัชคีนเดมิอกีก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนดใหบ้รษิทัจดทะเบยีนตอ้งจดัใหม้กีารหมุนเวยีนผูส้อบบญัช ีหากผูส้อบ
บญัชรีายเดมิปฏบิตัหิน้าทีส่อบทานตรวจสอบ และแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัรวมแล้ว 7 รอบปี
บญัชไีม่ว่าจะตดิต่อกนัหรอืไม่ โดยบรษิทัจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายนัน้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัได ้เมื่อพน้
ระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบญัชตีดิต่อกนั 

ปัจจุบนัผูส้อบบญัชขีองบรษิทัคอื นางสาว สนิีนารถ จริะไชยเขือ่นขนัธ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที่ 
6287 จากบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดัซึ่งท าหน้าทีส่อบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเหน็ต่องบการเงนิ
ของบริษัทมาเป็นเวลา 1 ปี ซึ่งไม่เกินระยะเวลาที่คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์
ก าหนด 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชจีากผลการปฏิบตังิาน ประสบการณ์ ความพรอ้ม
ของบุคลากร การมมีาตรฐานการปฏิบตัิงานเป็นที่ยอมรบั ความเป็นอิสระ และอตัราค่าสอบบญัชทีี่ผู้สอบ
บญัชเีสนอมา และเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบญัชจีากบรษิัท ส านักงาน อีวาย จ ากดัเป็นผู้สอบบญัชีของ
บรษิัทและบรษิัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการท างานทีด่ ีมคีวามเชี่ยวชาญในการสอบบญัช ีมคีวามเป็น
อิสระ และเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี โดยมี
รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. เหน็ชอบแต่งตัง้ผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2564 ของบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั ท าหน้าทีต่รวจสอบและ
แสดงความคดิเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั ตามรายชื่อดงันี้ 

▪ นางสาวสนิีนารถ จริะไชยเขือ่นขนัธ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6287 
▪ นายเตมิพงษ์ โอปนพนัธุ ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4501 
▪ นายกฤษดา เลศิวนา  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4958 
▪ นางสาวมณี รตันบรรณกจิ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5313 

ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้สอบบญัชดีงักล่าวไม่สามารถปฏิบตัิหน้าทีไ่ด้ให้บรษิัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั จดัหา
ผูส้อบบญัชอีื่นของส านักงานท าหน้าทีต่รวจสอบบญัชขีองบรษิทัแทนผูส้อบบญัชดีงักล่าวได้  

2. ใหค้วามเหน็ชอบก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัร่วม ประจ าปี 2564 และค่าสอบ
ทานรายไตรมาสเป็นเงนิ 3,770,000.00 บาท ทัง้นี้ ค่าตอบแทนดงักล่าวยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ และ
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ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานอื่น (Out of Pocket Expenses) ซึ่งจะเบกิจ่ายเท่าทีจ่ าเป็นตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 
เช่น ค่าใชจ้่ายเดนิทาง ค่าเอกสาร เป็นตน้ ซึง่เป็นไปตามธรรมเนียมปฏบิตัทิัว่ไป 

ค่าตอบแทนการสอบบญัชงีบการเงนิประจ าปี 2564 ในอตัราทีเ่ปรยีบเทยีบกบัปี 2563 ตามทีป่รากฏใน
ตารางดงัต่อไปนี้ 

 ปี 2564 ปี 2563 
บรษิทั เอน็อาร ์อนิสแตนท ์โปรดวิซ์ 
จ ากดั (มหาชน) 

2,500,000.00 2,400,000.00 

บรษิทั โนฟ ฟู้ดส ์จ ากดั 400,000.00 390,000.00 
บรษิทั ซติีฟู้ด จ ากดั 700,000.00 180,000.00 
บรษิทั เอน็อารเ์อฟ คอนซูเมอร ์จ ากดั 
(ชื่อเดมิ บรษิทั แซ่บซู่ จ ากดั) 

100,000.00 100,000.00 

บรษิทั รทู เดอะ ฟิวเจอร ์จ ากดั 70,000.00 N/A 
รวม 3,770,000.00 3,070,000.00 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมมีตเิหน็ชอบกบัความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรใหเ้สนอต่อทีป่ระชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดัเป็นผูส้อบ
บญัชขีองบรษิทัและบรษิทัร่วมตามรายละเอยีดขา้งตน้และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชขีองบรษิทัและ
บรษิทัร่วม ประจ าปี 2564 และค่าสอบทานรายไตรมาสเป็นเงนิรวม 3,770,000.00 บาท ทัง้นี้ ค่าตอบแทน
ดงักล่าวยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอื่น (Out of Pocket Expenses) ซึ่งจะ
เบกิจ่ายเท่าทีจ่ าเป็นตามทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่าใชจ้่ายเดนิทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียม
ปฏบิตัทิัว่ไป 

การลงมต ิ
วาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 13  พิจารณาอนุมติัเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 17 ก าหนดว่า ในการ
ประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถ้า
จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่กบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 
และกรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้รบัต าแหน่งอกีได้ ซึง่ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2564 ครัง้นี้ มกีรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดงันี้ 
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 ช่ือ ต าแหน่ง 
1 นายอุดมการ อุดมทรพัย ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการการลงทุน 
2 นายธรีะพงษ์ ลอรชัว ี กรรมการ กรรมการบรหิารความเสีย่ง และกรรมการก ากบัดูแล

กจิการทีด่แีละกจิการสงัคมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
3 นางสาวเพญ็อุไร ไชยชชัวาล กรรมการ กรรมการบรหิารความเสีย่ง และกรรมการการลงทุน 

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่ อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อรบัการคดัเลอืกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั
ในช่วงระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ถึง13 มกราคม 2564 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั ซึ่งเมื่อพน้ก าหนดเวลาขา้งต้นแล้ว ปรากฏ
ว่าไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการมายงับรษิัท 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดด้ าเนินการสรรหากรรมการ โดยพจิารณาบุคคลทีม่คีวามรู้
ความสามารถ มปีระสบการณ์และประวตักิารท างานทีด่ ีมภีาวะผูน้ า มวีสิยัทศัน์กวา้งไกล รวมทัง้มคีุณธรรม 
จรยิธรรม มทีศันคติที่ดตี่อองค์กร สามารถอุทศิเวลาให้ได้อย่างเพยีงพอ อนัเป็นประโยชน์ต่อการด า เนิน
กจิการของบรษิทั และไดพ้จิารณาความเป็นอสิระของกรรมการอสิระในเรื่องของประสทิธภิาพในการปฏบิตัิ
หน้าที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยมกีระบวนการที่
โปร่งใสเพื่อสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นควรเสนอ
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพื่อเลอืกตัง้กรรมการและกรรมการอสิระที ่พน้
จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออกีวาระหนึ่ง 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มส่ีวนเสยีได้เสยีได้พจิารณาตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดไว้และจากการ
พิจารณากลัน่กรองคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ 
คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่ากรรมการและกรรมการอสิระทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อมคีุณสมบตัคิรบถ้วนเหมาะสม 
และไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามขอ้ก าหนดหรอืกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง มคีวามรูค้วามสามารถ ทกัษะ และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบรษิทั มจีรรยาบรรณธุรกิจ วสิยัทศัน์และ
ทศันคติที่ดตี่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบตัิหน้าทีท่ี่ได้รบัมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 
รวมถงึสามารถแสดงความคดิเหน็อย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 
คณะกรรมการจงึมมีตเิหน็ชอบกบัคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนใหเ้สนอต่อทีป่ระชมุสามญัผู้
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ถอืหุน้ประจ าปี 2564 พจิารณาเลอืกตัง้ นายอุดมการ อุดมทรพัย ์นายธรีะพงษ์ ลอรชัว ีและนางสาวเพญ็อุไร 
ไชยชชัวาล กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่ออกีวาระหนึ่ง 

ทัง้นี้ ประวตัขิองกรรมการทัง้ 3 ท่าน ขอ้มูลการถอืหุน้สามญัในบรษิทั เอน็อาร์ อนิสแตนท์ โปรดวิซ์ จ ากดั 
(มหาชน) ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ 
ปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 8 

การลงมต ิ
วาระนี้จะต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนนโดย
จะเป็นการขออนุมตัเิลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

วาระท่ี 14 พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2564 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ.บรษิัทมหาชนจ ากดั ที่ก าหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
เป็นไปตามมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ หรอืตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะพจิารณา 

ตามนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะค านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ
รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายและสามารถเทยีบเคยีงไดก้บับรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกจิทีม่ขีนาดใกล้เคยีงกนั โดยค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวนัน้ เพยีงพอทีจ่ะ
จงูใจใหก้รรมการมคีุณภาพและสามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่หบ้รรลุเป้าหมายตามทศิทางธุรกจิโดยมกีระบวนการที่
โปร่งใสเพื่อสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนได้พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2564 โดยยดึ
นโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทั และไดเ้ทยีบเคยีงกบัค่าเฉลีย่ของค่าตอบแทนกรรมการ
ของบรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทัในอุตสาหกรรมเดยีวกนั จากรายงานผลส ารวจอตัราค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทจดทะเบยีนของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย จึงเห็นควรเสนอการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการ ดงันี้ 

1. วงเงนิค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ป็นตวัเงนิรวมค่าตอบแทนพเิศษ (โบนัส) ไม่เกนิ 8,860,000 บาท 
2. ค่าตอบแทนรายเดอืน 

 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั ค่าตอบแทนรายเดอืน 

คณะกรรมการบรษิทั 

- ประธานกรรมการบรษิทั 

- กรรมการบรษิทั 

- กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 

 

200,000 บาท / เดอืน 

30,000 บาท / เดอืน 

ไม่ม ี
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั ค่าตอบแทนรายเดอืน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการตรวจสอบ 

 

100,000 บาท / เดอืน 

30,000 บาท / เดอืน 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

- ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

- กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

- กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 

 

30,000 บาท / เดอืน 

20,000 บาท / เดอืน 

ไม่ม ี

คณะกรรมการการลงทุน 

- ประธานกรรมการการลงทุน 

- กรรมการการลงทุน 

- กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 

 

30,000 บาท / เดอืน 

20,000 บาท / เดอืน 

ไม่ม ี

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการ

พฒันาอย่างยัง่ยนื 

- ประธานกรรมการการลงทุน 

- กรรมการการลงทุน 

- กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 

 

 

30,000 บาท / เดอืน 

20,000 บาท / เดอืน 

ไม่ม ี

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

- ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

- กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

- กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 

 

30,000 บาท / เดอืน 

20,000 บาท / เดอืน 

ไม่ม ี
หมายเหตุ:  
กรรมการบรหิารทีเ่ป็นผูบ้รหิารของบรษิทั จะไม่ไดร้บัค่าตอบแทน ส่วนค่าตอบแทนพเิศษใหค้ณะกรรมการ
บรษิทัเป็นผูพ้จิารณาจดัสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบรษิทั เป็นส าคญั 

3. ค่าตอบแทนทีไ่ม่ใช่ตวัเงนิ   
-ไม่ม-ี 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการไดพ้จิารณาค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเสนอ
ซึ่งได้พิจารณาอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และผลการปฏิบัติงานใน
สภาวการณ์ปัจจุบนั รวมถงึความต้องการของบรษิทัที่ก าลงัขยายตวัทางธุรกจิเปรยีบเทยีบขอ้มลูอ้างองิจาก
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อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ า ปี 2564 พิจารณา
ก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการใหอ้ยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดยีวกนั เพื่อเป็นการส่งเสรมิการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัในการสรา้งมูลค่าเพิม่ใหแ้ก่บรษิทัอย่างยัง่ยนื คณะกรรมการเหน็ชอบ
ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน โดยวงเงนิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2564 รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) จะไม่เกินวงเงนิ 8,860,000.00 บาท (แปดล้านแปดแสนหกหมื่น
บาท)  

การลงมต ิ
วาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื
หุน้ทีม่าประชุม 

วาระท่ี 15  พิจารณาอนุมติัแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วตัถปุระสงคข์องบริษทั) 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 
เพื่อให้สอดคล้องกบัการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัและครอบคลุมไปจนถึงการกิจกรรมการด าเนินธุรกิจที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต จงึเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 พจิารณาอนุมตัิการแก้ไข
เพิม่เตมิวตัถุประสงค์ของบรษิทัและแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิทั ขอ้ 3 (วตัถุประสงค์) 
ภายใต้มาตรา 31 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 โดยเพิม่วตัถุประสงคใ์หม่ 7 ขอ้ รวม
เป็นวตัถุประสงคท์ัง้สิน้ 51 ขอ้ ตามรายละเอยีดดงันี้ 

ขอ้ 45 ประกอบธุรกจิตลาดแบบตรง 

ขอ้ 46 ประกอบธุรกจิรบัช าระค่าสนิคา้และบรกิาร 

ขอ้ 47 ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการท าธุรกรรมบนอินเตอร์เน็ต ( Internet) การ
ประกอบการค้าบนอินเตอร์เน็ต หรือ อี -คอมเมิร์ซ (E-Commerce) และธุรกรรมทางสื่อ
อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ๆ ทุกประเภท ทัง้ในและต่างประเทศ 

ขอ้ 48 ประกอบกจิการ น าเขา้ ส่งออก ซื้อ จดัหา จ าหน่าย แลกเปลี่ยน เช่า ใหเ้ช่า เช่าซื้อ ใหเ้ช่าซื้อ 
หรอืจ าหน่ายจ่ายโอน สนิคา้อุปโภคและบรโิภคทุกประเภท 

ขอ้ 49 ประกอบกจิการ น าเขา้ ส่งออก จดัหา ซื้อ จ าหน่าย ปลูก วเิคราะห์ วจิยั สกดัและพฒันาสาย
พนัธุพ์ชืสมุนไพรทุกชนิด 

ขอ้ 50 ประกอบกจิการโรงงานสารสกดั จ าหน่าย และรบัจา้งสกดัสารสกดัจากทุกส่วนของพชืสมุนไพร
ทุกชนิด รวมทัง้ศึกษา ค้นคว้า วิจยั พฒันา และให้บริการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารที่
เกี่ยวขอ้งในหอ้งปฏบิตักิาร เพื่อสนับสนุนหรอืใชใ้นการประกอบกจิการคา้ น าเขา้ ส่งออก ซื้อ 
ขาย แลกเปลีย่น ซึง่สนิคา้ บรกิาร และเวชภณัฑ ์ตามทีก่ าหนดไวใ้นวตัถุประสงค์ 
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ขอ้ 51 ประกอบกจิการ ผลติ ศกึษา คน้ควา้ วจิยั และพฒันาผลติภณัฑ์ส าหรบัอุปโภค และบรโิภคทุก
ประเภททีม่ส่ีวนผสมของพชืสมนุไพรทุกชนิด รวมทัง้ผลติภณัฑอ์าหาร เครื่องดื่ม เครื่องอุปโภค 
บริโภค และเวชภัณฑ์ทุกประเภท เพื่อสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจน
บรษิทัเอกชน เป็นตน้ หรอืใชใ้นการประกอบกจิการคา้ น าเขา้ ส่งออก ซื้อ ขาย แลกเปลีย่น ซึง่
สนิคา้ บรกิาร และเวชภณัฑ ์ตามทีก่ าหนดไวใ้นวตัถุประสงค์ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมมีตเิหน็สมควรใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2564 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไข
เพิม่เตมิวตัถุประสงค์ของบรษิทัและแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิทั ขอ้ 3 (วตัถุประสงค์) 
ภายใตม้าตรา 31 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ดงัรายละเอยีดขา้งตน้ 

การลงมต ิ
วาระนี้จะต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือ
หุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 16  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) มาตรา 105 ที่
ก าหนดว่า เมื่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชุมเสรจ็แล้ว ผูถ้อืหุน้ซึง่
มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่ น
นอกจากทีก่ าหนดไวก้ไ็ด ้

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
เหน็ควรใหเ้ปิดวาระน้ีไวเ้พื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้กัถาม และ/หรอื แสดงความคดิเหน็ในเรื่องต่างๆ โดยไม่มกีารลง
มติ ทัง้นี้  หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (รวมทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) มาตรา 105 

บรษิทัใหค้วามส าคญัเป็นอย่างยิง่กบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านในฐานะผูถ้อืหุน้ รวมทัง้ในกรณีทีท่่าน
เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ ผูร้บัมอบอ านาจจากบุคคลดงักล่าวดว้ย และเพื่อใหท้่านมัน่ใจไดว้่าบรษิทัจะให้ความคุม้ครองและปฏบิตัิ
ต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกบั พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จงึขอแจง้ใหท้่านทราบถงึสทิธิ
ในขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านตามแบบแจง้การคุม้ครองส่วนบุคคลส าหรบัการประชุมผูถ้อืหุน้ ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 15 

ทัง้นี้ผูถ้อืหุน้ที่ประสงค์จะมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอสิระลงมตแิทน ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการ
อสิระผูท้ีม่รีายชื่อและรายละเอยีดโดยย่อปรากฏในค าชี้แจง เงื่อนไข หลกัเกณฑ์ และวธิปีฏบิตัใินการเขา้ร่วมประชุม การ
มอบฉันทะการออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ในการนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกขอ้ความ 
ลงคะแนนเสยีงล่วงหน้าและลงลายมอืชื่อในหนังสอืมอบฉันทะพร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาทและส่งหนังสอืมอบฉันทะ
ดงักล่าวพรอ้มเอกสารประกอบมายงัฝ่ายเลขานุการบรษิทั เอน็อาร ์อนิสแตนท ์โปรดวิซ์ จ ากดั (มหาชน) เลขที ่99/1 หมูท่ี ่4 
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ต าบลแคราย อ าเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 หรอื อีเมล: IR@nrinstant.com หรอื NRF.comsec@nrinstant.com  
ก่อนวนัที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2564 ทัง้นี้ กรณีผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะและได้ส่งหนังสอืมอบฉันทะดงักล่าวพร้อมเอกสาร
ประกอบมายงับรษิทัผ่านทางอเีมล อเีมล: IR@nrinstant.com หรอื NRF.comsec@nrinstant.com เมื่อบรษิทัไดร้บัหนังสอื
มอบฉันทะจากท่านแล้ว บริษัทจะเป็นผู้ช าระค่าอากรแสตมป์ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งของ
กรมสรรพากรต่อไป 

ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ขอใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะส่ง
แบบฟอร์มการลงทะเบยีนส าหรบัการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) และเอกสารยนืยนัตวัตน โดยมรีายละเอียด
ปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาด้วย 14 มายงับรษิัทที่อีเมล: IR@nrinstant.com หรอื NRF.comsec@nrinstant.com ก่อนวนัที่ 15 
เมษายน พ.ศ. 2564 

เพื่อเป็นการรกัษาสทิธแิละผลประโยชน์ของผูถ้ือหุน้ ในกรณีที่ผู้ถือหุน้มคี าถามในประเด็นของระเบยีบวาระที่
น าเสนอครัง้นี้ สามารถจดัส่งค าถามล่วงหน้าไดท้ีอ่เีมล: IR@nrinstant.com หรอื NRF.comsec@nrinstant.com จงึขอเรยีน
เชญิผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมตามแนวทางทีก่ าหนดในวนัพฤหสับดทีี ่22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งพมิานแมน 
โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที ่155 ถนนราชด าร ิแขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 รวมทัง้ผ่าน
สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) โดยบรษิทัจะเปิดใหล้งทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชุม ตัง้แต่เวลา 12.00 น.  

 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนับถอื 

 

(นางเกศรา มญัชุศร)ี 
  ประธานกรรมการ 
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