หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564
บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องพิมานแมน โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
และ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น.

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดนาแบบแจ้งการประชุมแบบมี QR Code มาด้วย
เนื่องจากบริษทั จัดทีน่ งประชุ
ั่
มไม่เกิน 70 ทีน่ งั ่ เพือ่ ลดความเสีย่ งต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
บริษทั ขอความร่วมมือท่านผูถ้ อื หุน้ พิจารณาใช้วธิ มี อบฉันทะการเข้าประชุมให้แก่กรรมการอิสระ หรือเข้า
ร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
บริ ษทั ของดแจกของที่ระลึก
เพือ่ ลดการสัมผัสสิง่ ของร่วมกับผูอ้ ่นื และเพือ่ ความปลอดภัย สุขอนามัยของผูเ้ ข้าร่วมงานทุกท่าน

วันที่ 1 เมษายน 2564
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564

เรียน

ท่านผูถ้ อื หุน้ บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน)

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย :
1) สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563
2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
3) สรุปรายละเอียดของใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด
(มหาชน) ทีจ่ ดั สรรหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ครัง้ ที่ 1 (NRF-W1)
4) สรุปสารสนเทศเกีย่ วกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั เอ็นอาร์
อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน) ทีจ่ ดั สรรหุน้ ให้แก่บุคคลในวงจากัด ครัง้ ที่ 2 (NRF-W2)
5) สรุปรายละเอียดของใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด
(มหาชน) ให้แก่พนักงานของบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 1 (NRF-ESOP W1)
6) สารสนเทศเกีย่ วกับรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และสารสนเทศเกีย่ วกับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ
บริษทั ให้แก่บุคคลในวงจากัด
7) แบบรายงานการเพิม่ ทุน (F53-4)
8) ข้อมูลประวัตแิ ละประสบการณ์การทางานของผูส้ อบบัญชี
9) ประวัตขิ องบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่งตามวาระและ
นิยามกรรมการอิสระ
10) ข้อบังคับของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
11) ข้อมูลของกรรมการอิสระทีเ่ ป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
12) เงือ่ นไข หลักเกณฑ์ และวิธปี ฏิบตั ใิ นการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ อื หุน้
13) หนังสือมอบฉันทะ
14) แผนทีข่ องสถานทีป่ ระชุม
15) แนวปฏิบตั กิ ารประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
16) แบบแจ้งเกีย่ วกับการคุม้ ครองส่วนบุคคลสาหรับการประชุมผูถ้ อื หุน้
17) แนวปฏิบตั สิ าหรับผูถ้ อื หุน้ ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติด
เชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ด้วยทีป่ ระชุมคณะกรรมการ บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ครัง้ ที่ 3/2564 เมื่อ
วันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้มมี ติให้เชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ในวันพฤหัสบดีท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องพิมานแมน โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที่ 155 ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
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10330 รวมทัง้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล
บริษทั ได้จดั ประชุมสามัญประจาปี โดยมีรายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี
2563 (สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 1)
ความเห็นของคณะกรรมการ
การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วนเห็น สมควรให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าว
การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ
มติในวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิ จารณารับทราบผลการดาเนิ นงานของบริษทั ประจาปี 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล
บริษทั ได้สรุปผลการดาเนินงานของบริษทั และการเปลี่ยนแปลงทีส่ าคัญในรอบปี 2563 ตามทีป่ รากฎในแบบ
รายการข้อมูลประจาปี 2563 (56-1 One Report) (สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 2)
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 เพื่อรับทราบผลการดาเนินงานของ
บริษทั และการเปลี่ยนแปลงทีส่ าคัญในรอบปี 2563 ตามทีป่ รากฎในแบบรายการข้อมูลประจาปี 2563 (56-1
One Report) (สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 2)
การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ
วาระนี้เป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มกี ารออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ น สาหรับปี 2563 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มกี ารแก้ไข
เพิม่ เติม) (พ.ร.บ. บริษทั มหาชนจากัด) และข้อ 41 ของข้อบังคับของบริษทั ซึง่ กาหนดให้คณะกรรมการต้อง
จัดให้มกี ารทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุ มตั แิ ละคณะกรรมการต้องจัดให้มผี สู้ อบบัญชีตรวจสอบงบดุล
และงบกาไรขาดทุนนัน้ ให้เสร็จก่อนทีจ่ ะนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้น โดยบริษทั ได้จดั ทางบแสดงฐานะทาง
การเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตของบริษัท
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ได้แ ก่ บริษัท ส านั ก งาน อีว าย จ ากัด ได้ต รวจสอบและรับ รองแล้ ว ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียด
ปรากฏอยู่ในรายการข้อมูลประจาปี 2563 (56-1 One Report) (สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 2)
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 พิจารณาอนุ มตั งิ บแสดงฐานะทาง
การเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทีผ่ ่านการตรวจสอบและลงนามรับรอง
จากผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตของ บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษั ท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ดังสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 2 สรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้
หน่วย ล้านบาท
รายการตามงบการเงิ นรวม
ณ 31 ธันวาคม 2563
ณ 31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์รวม
3,358.37
2,595.81
หนี้สนิ รวม
783.91
1,422.97
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
2,574.47
1,172.84
รายได้รวม
1,444.19
1,119.06
กาไรก่อนภาษีเงินได้
151.63
50.86
กาไรสุทธิ
124.39
40.75
กาไรสุทธิต่อหุน้ (บาท)
0.11
0.04
การลงมติ
วาระนี้จะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิ จารณาอนุมตั ิ จดั สรรเงิ นกาไรสุทธิ เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงิ นปันผลสาหรับ
ผลการดาเนิ นงานปี 2563 ในรูปแบบหุ้นปันผลและเงิ นสด
วัตถุประสงค์และเหตุผล
เพื่อให้เป็ นไปตามข้อ 45 ของข้อบังคับของบริษทั ซึง่ กาหนดให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั จิ ดั สรร
เงิน ก าไร และตามมาตรา 116 แห่ ง พ.ร.บ. บริษัท มหาชนจากัด และข้อ 48 ของข้อ บังคับของบริษัท ที่
กาหนดให้บริษทั ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิ
ประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ทัง้ นี้ คณะกรรมการอาจเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั กิ ารจัดสรร
เงินสารองประเภทอื่นๆได้ตามทีเ่ ห็นสมควร ซึ่งบริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่ต่า
กว่าร้อยละ 30 ของกาไรสุทธิ ภายหลังการหักทุนสารองต่างๆตามกฎหมาย และเงินสารองอื่น (ถ้ามี)
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• การจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานประจาปี 2563 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 7.30 ล้าน
บาท รวมเป็ น เงิน สารองตามกฎหมาย ซึ่ง คิด เป็ น ร้อ ยละ 5 ของเงิน ก าไรสุ ท ธิป ระจ าปี 2563 อนึ่ ง
ภายหลังจากการจัดสรรกาไรดังกล่าวแล้วบริษทั จะมีเงินสารองตามกฎหมายจานวน 30.40 ล้านบาท
• การจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2563 โดยจ่ายปั นผลเป็ นหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื
หุน้ เดิมของบริษทั และจ่ายปั นผลเป็ นเงินสด มีรายละเอียดดังนี้
1. จ่ายปั นผลเป็ นหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั จานวนไม่เกิน 54,231,212 หุน้ มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในอัตรา 25 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปั นผล รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายมูลค่า
54,231,212 บาท หรือคิดเป็ นอัตราการจ่ายปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.04 บาท ทัง้ นี้ ในกรณีผถู้ อื หุน้
รายใดมีเศษหุน้ บริษทั จะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดแทนการจ่ายหุน้ ปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.04 บาท
2. จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.004444 บาท หรือคิดเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 6,025,690.23
บาท
(หน่วย : ล้านบาท)
รายละเอียดการจ่ายเงิ นปันผล
ปี 2563
ปี 2562
ปั นผลเป็ นหุน้ สามัญ (บาท)
54.23
ปั นผลเป็ นเงินสด
6.03 งดจ่ายปั นผล
รวมเงินปั นผลจ่ายทัง้ สิน้
60.26
กาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
145.27
40.75
อัตราการจ่ายเงินปั นผล-ร้อยละของกาไรสุทธิจากงบการเงิน
43.68
เฉพาะกิจการภายหลังการหักเงินทุนสารองต่างๆ ตาม
กฎหมาย
โดยผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั ปั นผลในรูปของหุน้ ปั นผลและเงินสดปั นผล รวมกันคิดเป็ นจานวน 0.044444 บาทต่อหุน้
หรือคิดเป็ นจานวนเงินรวมทัง้ สิน้ 60,256,902.23 บาท คิดเป็ นอัตราการจ่ายปั นผลร้อยละ 43.68 ของกาไร
สุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการหักเงินทุนสารองต่างๆ ตามกฎหมาย โดยเงินปั นผลทัง้ หมดจะ
ถูกหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย ตามอัตราทีก่ ฎหมายกาหนดไว้ ซึง่ บริษทั จะนาเงินปั นผลในส่วนทีเ่ ป็ นเงินสดชาระภาษี
หัก ณ ทีจ่ ่าย
ทัง้ นี้ กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิรบั หุน้ ปั นผลและเงินปั นผล (Record date) ในวันที่ 30 เมษายน 2564
และกาหนดการจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 โดยสิทธิรบั หุน้ ปั นผลและเงินปั นผลดังกล่าวยังมี
ความไม่แน่นอน เนื่องจากยังไม่ได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรเงินกาไร
เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 7.30 ล้านบาท และการจ่ายเงินปั นผลสาหรับปี 2564 เป็ นรูปแบบหุน้
ปั นผลและเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมกันคิดเป็ นจานวน 0.044444 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็ นจานวนเงิน รวม
ทัง้ สิน้ 60,256,902.23 บาท ดังทีน่ าเสนอ ซึ่งคิดเป็ นอัตราการจ่ายปั นผลร้อยละ 43.68 ของกาไรสุทธิจากงบ
บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน)
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การเงินเฉพาะกิจการภายหลังการหักเงินทุนสารองต่างๆ ตามกฎหมาย โดยเงินปั นผลทัง้ หมดจะถูกหักภาษี
ณ ทีจ่ ่าย ตามอัตราทีก่ ฎหมายกาหนดไว้ ซึง่ บริษทั จะนาเงินปั นผลในส่วนทีเ่ ป็ นเงินสดชาระภาษีหกั ณ ที่จ่าย
ทัง้ นี้ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิรบั เงินปั นผล คือ วันศุกร์ท่ี 30 เมษายน 2564 และบริษทั กาหนดการ
จ่ายเงินปั นผลในวันศุกร์ท่ี 21 พฤษภาคม 2564 ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปั นผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็ นอัตราที่
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษทั
การลงมติ
วาระนี้จะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิ จารณาอนุมตั ิ การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริ ษทั ครัง้ ที่ 1
(NRF-W1) จานวนไม่เกิ น 67,789,015 หน่ วย ให้แก่ผ้ถู ือหุ้นเดิ มของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุ้น
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามที่ บริษัท มีเ ป้ า หมายและแผนการดาเนิน ธุร กิจเพื่อ การขยายตัวทางธุร กิจอย่า งต่อ เนื่อ ง จึง มีความ
จาเป็ นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพิม่ เติม ดังนัน้ บริษทั จึงพิจารณาการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่ี
จะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ครัง้ ที่ 1 (NRF-W1) เพื่อใช้เป็ นเงินทุนในการขยายการลงทุนในอนาคต
ให้กบั บริษทั และเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ รวมทัง้ ช่วยเสริมให้บริษทั มีฐานเงินทุนทีเ่ ข้มแข็ง
ขึน้ เพื่อสร้างความพร้อมสาหรับการดาเนินงานในอนาคต จึงเห็นสมควรนาเสนอต่อ ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุ้น
ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ
บริษทั ครัง้ ที่ 1 (NRF-W1) จานวนไม่เกิน 67,789,015 หน่ วย ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 20 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสาคัญแสดงสิทธิ (หากเกิดเศษจากการ
คานวณ ตามอัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนัน้ ทิ้ง) ในราคาใช้สทิ ธิใบสาคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 10.00 บาท
ต่อหุน้ อัตราใช้สทิ ธิ 1 ใบสาคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุน้ สามัญเพิม่ ทุน ทัง้ นี้ รายละเอียดปรากฎตามสิง่ ที่ส่งมา
ด้วย 3
ทัง้ นี้ ให้กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ิทธิได้รบั ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ครัง้ ที่ 1
(NRF-W1) ในวันที่ 30 เมษายน 2564 (Record date) และกาหนดวันจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุ้น
สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ครัง้ ที่ 1 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ทัง้ นี้ การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อ
หุ้น สามัญเพิ่มทุน ดังกล่ า วยังมีค วามไม่แน่ น อน เนื่ อ งจากต้อ งรอการอนุ มตั ิจากที่ป ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2564
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั หรือ บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริษทั มีอานาจใน
การพิจารณาและกาหนดรายละเอียดอื่นใด อันจาเป็ นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดง
สิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน (NRF-W1) ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จากัดเพียงแต่ (1) การพิจารณากาหนด แก้ไข
เพิม่ เติมรายละเอียดและเงื่อนไขใดๆทีจ่ าเป็ นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุน (NRF-W1) เท่าที่กฎหมายกาหนดให้กระทาได้ หรือในส่วนทีไ่ ม่ใช่สาระสาคัญ เช่น วัน เวลา และ
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วิธกี ารในการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ วิธกี ารใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ เป็ นต้น (2) เข้า
เจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาทีเ่ กี่ยวข้อง และดาเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจัดสรร
ใบสาคัญ แสดงสิท ธิท่จี ะซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุน (NRF-W1) (3) ลงนามในแบบคาขออนุ ญ าต เอกสารและ
หลักฐานทีจ่ าเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน รวมถึงการติดต่อ
และยื่นแบบคาขออนุ ญาต เอกสารและหลักฐานทีจ่ าเป็ นและเกี่ยวข้องต่อหน่ วยงานราชการทีเ่ กี่ยวข้อง และ
การนาใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน (NRF-W1) และหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจากการใช้สทิ ธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดาเนินการอื่นใดตามที่
จาเป็ นเพื่อการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั กิ ารออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อ
หุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ครัง้ ที่ 1 (NRF-W1) จานวนไม่เกิน 67,789,015 หน่ วย ให้แก่ผู้ถอื หุน้ เดิมของ
บริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยไม่คดิ มูลค่า ในอัตราส่วน 20 หุน้ สามัญเดิม : 1 หน่ วยใบสาคัญแสดงสิทธิ
ในราคาใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 10.00 บาทต่อหุน้ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั และ/
หรือ คณะกรรมการบริหาร มีอานาจดาเนินการต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
NRF-W1 ตามรายละเอียดข้างต้น
การลงมติ
วาระนี้จะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิ จารณาอนุมตั ิ การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริ ษทั ครัง้ ที่ 2
(NRF-W2) จานวนไม่เกิ น 6,000,000 หน่ วย ให้แก่บุคคลในวงจากัด
วัตถุประสงค์และเหตุผล
เนื่องด้วยความต้องการเงินทุนหมุนเวียนและรองรับการเติบโตทางธุรกิจในอนาคตตามแผนธุรกิจของบริษทั
จึงเห็นสมควรนาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ครัง้ ที่ 2 (NRF-W2) จานวนไม่เกิน 6,000,000 หน่วย
ให้แก่บุคคลในวงจากัด จานวน 1 ราย คือ SFBN Capital II LLC ในราคาเสนอขายหน่ วยละ 0.10 บาท โดย
มีราคาใช้สทิ ธิใบสาคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 10.00 บาทต่อหุ้น อัตราใช้สทิ ธิ 1 ใบสาคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้น
สามัญเพิม่ ทุน ทัง้ นี้ รายละเอียดปรากฎตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 4
ทัง้ นี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รบั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร มีอานาจในการพิจารณาและกาหนดรายละเอียดอื่นใด อันจาเป็ นทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จากัดเพียงแต่ (1) การ
พิจารณากาหนด แก้ไข เพิม่ เติมรายละเอียดและเงือ่ นไขใดๆทีจ่ าเป็ นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสาคัญแสดง
สิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน เท่าที่กฎหมายกาหนดให้กระทาได้ หรือในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ เช่น วัน
เวลา และวิธกี ารในการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ วิธกี ารใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ เป็ นต้น
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(2) เข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาทีเ่ กี่ยวข้อง และดาเนินการใดๆ เกี่ยวกับการ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน (3) ลงนามในแบบคาขออนุญาต เอกสารและหลักฐานที่
จาเป็ นและเกีย่ วข้องกับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบ
คาขออนุ ญาต เอกสารและหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องต่อหน่ วยงานราชการทีเ่ กี่ยวข้อง และการนาหุน้
สามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W2 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และดาเนินการอื่นใดตามทีจ่ าเป็ นเพื่อการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั กิ ารออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อ
หุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ครัง้ ที่ 2 (NRF-W2) จานวนไม่เกิน 6,000,000 หน่ วย ให้แก่บุคคลในวงจากัด
จานวน 1 ราย คือ SFBN Capital II LLC ในราคาเสนอขายหน่ วยละ 0.10 บาท โดยมีราคาใช้สทิ ธิใบสาคัญ
แสดงสิท ธิเ ท่ า กับ 10.00 บาทต่ อ หุ้น อัต ราใช้สิท ธิ 1 ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ต่ อ 1 หุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น และ
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มีอานาจดาเนินการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W2 ตามรายละเอียดข้างต้น
การลงมติ
วาระนี้จะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7

พิ จารณาอนุ มตั ิ การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริ ษัทที่
จัด สรรให้ แ ก่ พ นั ก งานของบริ ษัท และ/หรื อ บริ ษัท ย่ อ ย ครัง้ ที่ 1 (NRF-ESOP W1) จ านวนไม่ เ กิ น
3,500,000 หน่ วย
วัตถุประสงค์และเหตุผล
เพื่อเสริมสร้างกาลังใจให้กบั บุคลากรทีม่ สี ่วนร่วมในความสาเร็จของบริษทั ทีผ่ ่านมา ให้พนักงานมีส่วนร่วมใน
ความเป็ นเจ้าของบริษทั และเพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็ นผลตอบแทนการปฏิบตั งิ านแก่บคุ ลากรของบริษทั ให้มี
ความตัง้ ใจในการทางานกับบริษทั ต่อไปในระยะยาว อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั และ
ก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อผูถ้ อื หุ้นของบริษทั ในอนาคต จึงเห็นสมควรนาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี 2564 อนุ มตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัท ที่
จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครัง้ ที่ 1 (NRF-ESOP W1) จานวน จานวนไม่เกิน
3,500,000 หน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ 0.10 บาท โดยมีราคาใช้สทิ ธิใบสาคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 10.00
บาทต่อหุน้ อัตราใช้สทิ ธิ 1 ใบสาคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุน้ สามัญเพิม่ ทุน ทัง้ นี้ รายละเอียดปรากฎตามสิง่ ที่ส่ง
มาด้วย 5
สาหรับ NRF-ESOP W1 ทีอ่ อกและเสนอขายให้กบั พนักงานของบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อยจะไม่ได้เข้าจด
ทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะไม่มพี นักงานรายใดได้รบั การจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทงั ้ หมด
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ทัง้ นี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รบั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร มีอานาจในการพิจารณาและกาหนดรายละเอียดอื่นใด อันจาเป็ นทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
จัดตัง้ โครงการ NRF-ESOP W1 การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ซึ่งรวม
ไปถึงแต่ไม่จากัดเพียงแต่ (1) การพิจารณากาหนด แก้ไข เพิม่ เติมรายละเอียดและเงือ่ นไขใดๆทีจ่ าเป็ นและ
เกีย่ วข้องกับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน เท่าทีก่ ฎหมายกาหนดให้กระทาได้ หรือใน
ส่วนทีไ่ ม่ใช่สาระสาคัญ เช่น วัน เวลา และวิธกี ารในการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน วิธกี ารใช้สทิ ธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ เป็ นต้น (2) เข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาทีเ่ กี่ยวข้อง
และดาเนินการใดๆ เกีย่ วกับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน (3) ลงนามในแบบคาขอ
อนุ ญาต เอกสารและหลักฐานทีจ่ าเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่
ทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบคาขออนุ ญาต เอกสารและหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องต่อหน่ วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง และการนาหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจากการใช้สทิ ธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-ESOP W1
เข้า จดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์แ ห่งประเทศไทย และดาเนิ น การอื่น ใดตามที่จาเป็ นเพื่อการจัด สรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั ิ การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อ
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ทีจ่ ดั สรรให้แก่พนักงานของบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 1 (NRF-ESOP
W1) จานวน จานวนไม่เกิน 3,500,000 หน่ วย ในราคาเสนอขายหน่ วยละ 0.10 บาท โดยมีราคาใช้สทิ ธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 10.00 บาทต่อหุ้น อัตราใช้สทิ ธิ 1 ใบสาคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิม่ ทุน
และมอบหมายให้ค ณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริห าร มีอ านาจดาเนิ น การต่า ง ๆ ที่
เกีย่ วข้องกับการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-ESOP W1 ตามรายละเอียดข้างต้น
การลงมติ
วาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือ
หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และต้องไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซึ่งถือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงคัดค้าน
วาระที่ 8

พิ จารณาอนุมตั ิ การลดทุนจดทะเบียนจานวน 65,260,100 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิ ม 1,421,040,000
บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 1,355,780,300 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจานวน 65,260,100 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ ุน ละ 1.00 บาท และอนุ ม ัติ ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข องบริ ษัท ข้ อ 4. ให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (ตามทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) กาหนดว่า
บริษทั มหาชนจากัดจะเพิม่ ทุนจากจานวนทีจ่ ดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุน้ ใหม่เพิม่ ขึน้ และจะกระทา
ได้เมื่อหุน้ ทัง้ หมดได้ออกจาหน่ ายและได้รบั ชาระเงินค่าหุน้ ครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุน้ ทีเ่ หลือนัน้ เป็ นหุน้ ทีอ่ อก
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ไว้เพื่อรองรับหุน้ กู้แปลงสภาพหรือใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อ หุน้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเสนอให้ท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุ มตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จานวน 65,260,100 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจานวน 1,421,040,400 บาท เป็ นจานวน 1,355,780,300 บาท โดยการตัดหุน้ จดทะเบียนทีย่ งั
ไม่ได้ออกจาหน่ ายของบริษทั จานวน 65,260,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทัง้ แก้ไขเพิม่ เติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ดังนี้
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

1,355,780,300 บาท
1,355,780,300 หุน้
1.00 บาท
1,355,780,300 หุน้
- หุน้

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจาปี 2564 พิจ ารณาอนุ มตั ิก ารลดทุนจด
ทะเบียนของบริษทั และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษทั ดังกล่าว
การลงมติ
วาระนี้จะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื
หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9

พิ จารณาอนุมตั ิ การเพิ่ มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จานวน 139,164,119 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิ ม
1,355,780,300 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 1,494,944,419 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
จานวนไม่เกิ น 139,164,119 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ ตราไว้ห้ นุ ละ 1.00 บาท และอนุ มตั ิ การแก้ ไขเพิ่ มเติ ม
หนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษทั ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่ มทุนจดทะเบียน
วัตถุประสงค์และเหตุผล
เนื่องด้วยบริษทั มีความประสงค์เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั จานวน 139,164,119 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม 1,355,780,300 บาท เป็ นจานวน 1,494,944,419 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน
139,164,119 หุ้น มูลค่ า หุ้น ที่ต ราไว้หุ้น ละ 1.00 บาท เพื่อ รองรับ (1) การจ่ า ยหุ้น ปั น ผลจานวนไม่เกิน
54,231,212 หุ้น (2) การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ครัง้ ที่ 1
(NRF-W1)ทีจ่ ดั สรรหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม จานวนไม่เกิน 67,789,015 หุน้ (3) การออกและเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ครัง้ ที่ 2 (NRF-W2) ทีจ่ ดั สรรหุน้ ให้แก่บุคคลในวงจากัด จานวน
ไม่เกิน 6,000,000 หุน้ และ (4) การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั
ทีจ่ ดั สรรให้แก่พนักงานของบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 1 (NRF-ESOP W1) จานวนไม่เกิน 3,500,000
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หุน้ และ (5) เพื่อรองรับการลงทุนใน บริษทั โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จากัด จานวนไม่เกิน 7,643,892 หุน้
ซึ่งบริษัทจะออกหุ้นสามัญของบริษัท (Share Swap) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล
เฮลท์ จากัด ซึ่งคือผูถ้ อื หุน้ รายบุคคลจานวน 25 คน พร้อมทัง้ พิจารณาอนุ มตั กิ ารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุน ดังนี้
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

1,494,944,419 บาท
1,494,944,419 หุน้
1.00 บาท
1,494,944,419 หุน้
หุน้

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 พิจารณาอนุ มตั ิการเพิ่ม ทุนจด
ทะเบียนของบริษทั และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุน
จดทะเบียนของบริษทั ดังกล่าว
การลงมติ
วาระนี้จะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื
หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 10

พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุนจานวนไม่เกิ น 139,164,119 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
และการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริษทั ครัง้ ที่ 1 (NRF-W1) การจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริ ษทั ครัง้ ที่ 2 (NRF-W2) และการจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริ ษทั ครัง้ ที่ 1 (NRF-ESOP W1) ที่จดั สรรให้แก่พนักงานของ
บริ ษัทและ/หรือบริ ษัทย่อย และเพื่อรองรับการลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัท โกลเด้น ไตรแองเกิ ล
เฮลท์ จากัด
วัตถุประสงค์และเหตุผล
สืบเนื่องจากการขอเพิม่ ทุนจดทะเบียนจานวนไม่เกิน 139,164,119 หุน้ จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
อนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 139,164,119 หุน้ ดังนี้
1) เพื่อรองรับการจ่ายปั นผลในรูปของหุน้ สามัญเพิม่ ทุนไม่เกิน จานวน 54,231,212 หุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม
ของบริษทั ในอัตรา 25 หุน้ เดิม ต่อ 1 หุน้ ปั นผล
2) เพื่อรองรับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ครัง้ ที่ 1 (NRF-W1) จานวน
ไม่เกิน 67,789,015 หุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยไม่คดิ มูลค่า ในอัตราส่วน 20
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หุน้ สามัญเดิม : 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ ในราคาใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 10.00 บาทต่อหุน้
อัตราใช้สทิ ธิ 1 ใบสาคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุน้ สามัญเพิม่ ทุน
3) เพื่อรองรับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ครัง้ ที่ 2 (NRF-W2) จานวน
ไม่เกิน 6,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจากัด ในราคาเสนอขายหน่ วยละ 0.10 บาท โดยมีราคาใช้สทิ ธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 10.00 บาทต่อหุน้ อัตราใช้สทิ ธิ 1 ใบสาคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุน้ สามัญเพิม่ ทุน
4) เพื่อรองรับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ทีจ่ ดั สรรให้แก่พนักงานของ
บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครัง้ ที่ 1 (NRF-ESOP W1) จานวนไม่เกิน 3,500,000 หุ้น ในราคาเสนอขาย
หน่วยละ 0.10 บาท โดยมีราคาใช้สทิ ธิใบสาคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 10.00 บาทต่อหุน้ อัตราใช้สทิ ธิ 1 ใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ต่อ 1 หุน้ สามัญเพิม่ ทุน
5) เพื่อรองรับการลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จากัด ในสัดส่วนร้อยละ 49 ซึ่ง
บริษทั จะออกหุน้ สามัญของบริษทั (Share Swap) จานวนไม่เกิน 7,643,892 หุน้ ในราคา 8.23 บาท ให้แก่ผู้
ถือหุน้ เดิมของ บริษทั โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จากัด ซึง่ คือผูถ้ อื หุน้ รายบุคคลจานวน 25 ราย ตามสิง่ ทีส่ ่ง
มาด้วย 6
ทัง้ นี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริษทั หรือประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารมีอานาจในการพิจารณาและกาหนดรายละเอียดอื่นใด อันจาเป็ นทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จากัดเพียงแต่ (1) การพิจารณากาหนด แก้ ไข เพิ่มเติม
รายละเอียดและเงื่อนไขใด ๆ ทีจ่ าเป็ นและเกี่ยวข้องกับการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน เท่าทีก่ ฎหมายกาหนดให้
กระทาได้ หรือในส่วนทีไ่ ม่ใช่สาระสาคัญเช่น วัน เวลา และวิธกี ารในการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
เป็ นต้น (2) เข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง และดาเนินการใดๆ
เกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน (3) ลงนามในแบบคาขออนุ ญาต เอกสารและหลักฐานที่จาเป็ นและ
เกีย่ วข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบคาขออนุญาต เอกสารและหลักฐานที่
จาเป็ นและเกี่ยวข้องต่อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และการนาหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดาเนินการอื่นใดตามทีจ่ าเป็ นเพื่อการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 พิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรหุน้ เพิม่
ทุนจานวนไม่เกิน 139,164,119 หุน้ เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล และการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อ
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ครัง้ ที่ 1 (NRF-W1) การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ
บริษัทครัง้ ที่ 2 (NRF-W2) และการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทครัง้ ที่ 1
(NRF-ESOP W1) ที่จดั สรรให้แก่พนักงานของบริษทั และ/หรือบริษัทย่อย และเพื่อรองรับการลงทุนในหุน้
สามัญของบริษทั โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จากัด
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การลงมติ
วาระนี้จะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 11

พิ จารณาอนุมตั ิ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงิ นรวมไม่เกิ น 2,000 ล้านบาท
วัตถุประสงค์และเหตุผล
บริษทั มีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้และกาไรให้แก่บริษทั ให้เป็ นไป
ตามเป้ าหมาย ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หุน้ ดังนัน้ เพื่อเพิม่ สภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจ
ของบริษทั บริษทั จึงมีความจาเป็ นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพิม่ เติม โดยการออกและเสนอขายหุน้ กูว้ งเงินรวม
ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค์
เพื่อนาเงินทีไ่ ด้รบั จากการออกและเสนอขายหุน้ กู้ไปใช้ในการดาเนินงาน และ/หรือ
ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์อ่นื ๆ
ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร
ประเภทหุน้ กู้
หุน้ กู้ทุกประเภท/ทุกรูปแบบ (ยกเว้นหุน้ กู้แปลงสภาพ) ไม่ว่าจะเป็ นชนิดระบุช่อื ผูถ้ อื
หรือไม่ระบุช่อื ผูถ้ อื มีและ/หรือไม่มหี ลักประกัน ด้อยสิทธิและ/หรือไม่ดอ้ ยสิทธิ มี/และ
หรือไม่มกี ารจัดอันดับเครดิต มี/และหรือไม่มผี แู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้ ชนิดทยอยคืนเงินต้น
และ/หรือคืนเงินต้นครัง้ เดียวเมื่อครบกาหนดไถ่ถอน ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั ความเหมาะสม
ของภาวะตลาดในขณะทีอ่ อกและเสนอขายในแต่ละคราว ตามทีจ่ ะได้รบั อนุ ญาตจาก
หน่วยงานกากับดูแลทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป
สกุลเงิน
เงินบาทและ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนในขณะทีม่ กี ารออก
และเสนอการขายหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุน้ กู้ มูลค่ารวมของหุน้ กู้ทย่ี งั ไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง กาหนดไว้ไม่เกิน 2,000 ล้าน
บาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราทีเ่ ทียบเท่าเงินสกุลบาท ทัง้ นี้ บริษทั สามารถออกและ
เสนอขายหุน้ กูเ้ พิม่ เติม และ/หรือ ออกขายเสนอหุน้ กูเ้ พื่อทดแทนหุน้ กูเ้ ดิมทีม่ กี ารไถ่
ถอนไปแล้ว ภายในวงเงินดังกล่าว โดยจานวนเงินต้นคงค้างทัง้ หมดของหุน้ กูท้ บ่ี ริษทั
ออกจาหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องมีจานวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
อัตราดอกเบีย้
ขึน้ อยู่กบั ภาวะตลาดในขณะทีอ่ อกเสนอขายหุน้ กู้ดงั กล่าว ทัง้ นี้อยู่ภายใต้บงั คับของ
ประกาศคณะกรรมการการก ากั บ หลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ และ/หรือ
สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องทีม่ ผี ลบังคับใน
ขณะทีอ่ อกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว
การเสนอขาย
1) เสนอขายหุน้ กู้ทงั ้ หมดในคราวเดียวกันหรือหลายคราว และ/หรือ เป็ นโครงการ
และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ในกรณีท่บี ริษัทเสนอขายหุ้นกู้ใน
ลักษณะหมุนเวียนบริษทั สามารถไถ่ถอนหรือรับชาระคืนเงินต้นได้ภายใต้เงือ่ นไข
และวงเงินทีก่ าหนดไว้
2) เสนอขายแก่ประชาชนทัวไป
่ และ/หรือ ให้แก่ผลู้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ
ผูล้ งทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ และ/หรือผูล้ งทุนราย
ใหญ่ทงั ้ หมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็ นการเสนอขายในครัง้ เดียวหรือหลาย
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การไถ่ถอนก่อน
กาหนด

การมอบอานาจ

เงือ่ นไขอื่นๆ

ครัง้ ก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/
หรือคณะกรรมการตลาดทุน หรือตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบและ
กฎหมาย อื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทีม่ ผี ลบังคับใช้ในขณะทีอ่ อกเสนอขายหุน้ กูน้ นั ้
3) ในกรณีทบ่ี ริษทั ได้ไถ่ถอน หรือชาระคืนหุน้ กูท้ ไ่ี ด้ออกภายในวงเงินทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ
นี้ บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิม่ เติมได้อีกตามจานวนที่ได้ไถ่ถอนหรือ
ชาระคืน โดยหุน้ กูท้ บ่ี ริษทั ออกทดแทนนี้จะมีอายุและเงือ่ นไขตามทีก่ าหนดไว้
ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มสี ิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกาหนด และบริษัทมีหรือไม่มี
สิทธิของไถ่ถอนหุน้ กูค้ นื ก่อนกาหนด หรือบริษทั อาจกาหนดให้มหี รือไม่มกี ารไถ่ถอน
ในกรณี พิเ ศษ (Special Event Redemption) ใด หรือ ไม่ ก็ไ ด้ท ัง้ นี้ ให้เ ป็ น ไปตาม
ข้อตกลงและเงือ่ นไขการขอออกหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว
ข้อจากัด เงือ่ นไข และรายละเอียดต่างๆอันจาเป็ นและเกีย่ วข้องกับการออกเสนอขาย
หุ้นกู้เช่น ชื่อประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่ วย อัตราดอกเบี้ย การ
แต่ ง ตัง้ ผู้แ ทนผู้ถือ หุ้น ถือ หุ้น กู้ จ านวนที่เ สนอขายในแต่ ละคราว มูลค่ า รวม อายุ
วิธกี ารชาระคืนเงินต้น วิธกี ารจัดสรรประเภทหลักประกัน รายละเอียดในการเสนอ
ขาย ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกาหนด และการจดทะเบียนในตลาดรอง
ใด ๆ เป็ นต้น ตลอดจนการดาเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง การแต่งตัง้
ที่ปรึกษาหรือบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กู้ การเข้าเจรจา ตกลง
ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องและการดาเนินงานใดๆก็ตาม ทีจ่ าเป็ น
และเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษทั ให้อยู่ในอานาจของกรรมการผูม้ ี
อานาจกระทาการแทนบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากกรรมการผู้มี
อานาจกระทาการแทนบริษทั ทีจ่ ะพิจารณาและกาหนดต่อไป
ขึน้ อยู่กบั ภาวะตลาดในขณะทีอ่ อกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละครัง้ และปั จจัยอื่น ๆ ที่
เกีย่ วข้อง

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาเหตุผล และข้อกาหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุน้ กูข้ อง
บริษทั แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ กู้ของบริษทั และมอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ และบุคคลทีก่ รรมการผูม้ อี านาจลงนามของบริษทั มอบหมาย มีอานาจใน
การกาหนดรายละเอียดต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กู้ ตามรายละเอียดข้างต้น ตลอดจน
ดาเนินการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้
การลงมติ
วาระนี้จะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื
หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 12

พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีบริษทั และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด และข้อ 38 ของข้อบังคับของบริษัทซึ่ง
กาหนดให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษทั ทุกปี ใน
การเลือกตัง้ ผู้สอบบัญชีจะเลือกตัง้ ผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดให้บริษทั จดทะเบียนต้องจัดให้มกี ารหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี หากผูส้ อบ
บัญชีรายเดิมปฏิบตั หิ น้าทีส่ อบทานตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั รวมแล้ว 7 รอบปี
บัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษทั จะแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายนัน้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ได้ เมื่อพ้น
ระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีตดิ ต่อกัน
ปั จจุบนั ผูส้ อบบัญชีของบริษทั คือ นางสาว สินีนารถ จิระไชยเขือ่ นขันธ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่
6287 จากบริษทั สานักงาน อีวาย จากัดซึ่งทาหน้าทีส่ อบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัท มาเป็ นเวลา 1 ปี ซึ่งไม่เกินระยะเวลาที่คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพ ย์
กาหนด
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีจากผลการปฏิบตั งิ าน ประสบการณ์ ความพร้อม
ของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบตั ิงานเป็ นที่ยอมรับ ความเป็ นอิสระ และอัตราค่าสอบบัญชีท่ผี ู้สอบ
บัญชีเสนอมา และเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัดเป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการทางานทีด่ ี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเป็ น
อิส ระ และเสนอค่ า สอบบัญ ชีท่ี เ หมาะสม จึง เห็น สมควรเสนอผู้ถือ หุ้น อนุ ม ัติแ ต่ ง ตัง้ ผู้สอบบัญ ชี โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. เห็นชอบแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564 ของบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด ทาหน้าทีต่ รวจสอบและ
แสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทั ตามรายชื่อดังนี้
▪ นางสาวสินีนารถ จิระไชยเขือ่ นขันธ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6287
▪ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4501
▪ นายกฤษดา เลิศวนา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4958
▪ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5313
ทัง้ นี้ ในกรณีท่ผี ู้สอบบัญชีดงั กล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีไ่ ด้ให้บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด จัดหา
ผูส้ อบบัญชีอ่นื ของสานักงานทาหน้าทีต่ รวจสอบบัญชีของบริษทั แทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้
2. ให้ความเห็นชอบกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษทั และบริษทั ร่วม ประจาปี 2564 และค่าสอบ
ทานรายไตรมาสเป็ นเงิน 3,770,000.00 บาท ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ และ
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ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอื่น (Out of Pocket Expenses) ซึ่งจะเบิกจ่ายเท่าทีจ่ าเป็ นตามทีเ่ กิดขึน้ จริง
เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าเอกสาร เป็ นต้น ซึง่ เป็ นไปตามธรรมเนียมปฏิบตั ทิ วไป
ั่
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินประจาปี 2564 ในอัตราทีเ่ ปรียบเทียบกับปี 2563 ตามทีป่ รากฏใน
ตารางดังต่อไปนี้
บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์
จากัด (มหาชน)
บริษทั โนฟ ฟู้ดส์ จากัด
บริษทั ซิตฟ้ี ูด จากัด
บริษทั เอ็นอาร์เอฟ คอนซูเมอร์ จากัด
(ชื่อเดิม บริษทั แซ่บซู่ จากัด)
บริษทั รูท เดอะ ฟิ วเจอร์ จากัด
รวม

ปี 2564
2,500,000.00

ปี 2563
2,400,000.00

400,000.00
700,000.00
100,000.00

390,000.00
180,000.00
100,000.00

70,000.00
3,770,000.00

N/A
3,070,000.00

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีมติเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรให้เสนอต่อทีป่ ระชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั สานักงาน อีวาย จากัดเป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริษทั และบริษทั ร่วมตามรายละเอียดข้างต้น และกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษทั และ
บริษทั ร่วม ประจาปี 2564 และค่าสอบทานรายไตรมาสเป็ นเงิน รวม 3,770,000.00 บาท ทัง้ นี้ ค่าตอบแทน
ดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายในการดาเนิน งานอื่น (Out of Pocket Expenses) ซึ่งจะ
เบิกจ่ายเท่าทีจ่ าเป็ นตามทีเ่ กิดขึน้ จริง เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าเอกสาร เป็ นต้น ซึ่งเป็ นไปตามธรรมเนียม
ปฏิบตั ทิ วไป
ั่
การลงมติ
วาระนี้จะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 13

พิ จารณาอนุมตั ิ เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษทั ข้อ 17 กาหนดว่า ในการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็ นอัตรา ถ้า
จานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ท่ีกบั ส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
และกรรมการซึง่ พ้นจากตาแหน่งอาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ารับตาแหน่งอีกได้ ซึง่ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจาปี 2564 ครัง้ นี้ มีกรรมการทีต่ อ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 ท่าน ดังนี้

บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน)
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1

ชื่อ
นายอุดมการ อุดมทรัพย์

2

นายธีระพงษ์ ลอรัชวี

3

นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล

ตาแหน่ ง
กรรมการอิ ส ระ ประธานกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการการลงทุน
กรรมการ กรรมการบริหารความเสีย่ ง และกรรมการกากับดูแล
กิจการทีด่ แี ละกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั ่งยืน
กรรมการ กรรมการบริหารความเสีย่ ง และกรรมการการลงทุน

ในการสรรหากรรมการ บริษัท ได้ป ระกาศเชิญ ให้ผู้ถือ หุ้น รายย่ อ ยเสนอชื่ อ บุ ค คลที่เ ห็น ว่ า มีคุ ณ สมบัติ
เหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั
ในช่ ว งระหว่ า งวัน ที่ 13 พฤศจิก ายน 2563 ถึ ง 13 มกราคม 2564 ผ่ า นช่ อ งทางการสื่ อ สารของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ซึ่งเมื่อพ้นกาหนดเวลาข้างต้นแล้ว ปรากฏ
ว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการมายังบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดาเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลทีม่ คี วามรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัตกิ ารทางานทีด่ ี มีภาวะผูน้ า มีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกล รวมทัง้ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีทศั นคติท่ดี ตี ่อองค์กร สามารถอุทศิ เวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็ นประโยชน์ต่อการดา เนิ น
กิจการของบริษทั และได้พจิ ารณาความเป็ นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ
หน้ าที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องโดยมีกระบวนการที่
โปร่งใสเพื่อสร้างความมั ่นใจให้แก่ผถู้ อื หุน้
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน ซึ่ ง ไม่ ร วมกรรมการผู้ มีส่ ว นได้ เ สี ย เห็ น ควรเสนอ
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อเลือกตัง้ กรรมการและกรรมการอิสระที่ พ้น
จากตาแหน่งตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มสี ่วนเสียได้เสียได้พจิ ารณาตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่ า ตอบแทนเสนอ ซึ่ง เป็ น ไปตามกระบวนการสรรหาที่ค ณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดไว้แ ละจากการ
พิจ ารณากลัน่ กรองคุ ณสมบัติข องกรรมการที่ไ ด้ร ับ การเสนอชื่อ เป็ น รายบุ ค คลอย่ า งละเอีย ดรอบคอบ
คณะกรรมการมีความเห็นว่ากรรมการและกรรมการอิส ระทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนเหมาะสม
และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามข้อกาหนดหรือกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง มีความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั มีจรรยาบรรณธุรกิจ วิสยั ทัศน์และ
ทัศนคติท่ดี ตี ่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบตั ิหน้าทีท่ ่ไี ด้รบั มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผู้

บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน)
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ถือหุน้ ประจาปี 2564 พิจารณาเลือกตัง้ นายอุดมการ อุดมทรัพย์ นายธีระพงษ์ ลอรัชวี และนางสาวเพ็ญอุไร
ไชยชัชวาล กรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
ทัง้ นี้ ประวัตขิ องกรรมการทัง้ 3 ท่าน ข้อมูลการถือหุน้ สามัญในบริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด
(มหาชน) ข้อมูลการดารงตาแหน่ งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ
ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 8
การลงมติ
วาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดย
จะเป็ นการขออนุมตั เิ ลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
วาระที่ 14

พิ จารณาอนุมตั ิ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจากัด ที่กาหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
เป็ นไปตามมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือตามทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะพิจารณา
ตามนโยบายการก าหนดค่า ตอบแทนกรรมการ บริษัท จะค านึ ง ถึงความเหมาะสมกับ ภาระหน้ าที่ความ
รับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายและสามารถเทียบเคียงได้กบั บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยทีอ่ ยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจทีม่ ขี นาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนัน้ เพียงพอทีจ่ ะ
จูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้บรรลุเป้ าหมายตามทิศทางธุรกิจโดยมีกระบวนการที่
โปร่งใสเพื่อสร้างความมั ่นใจให้แก่ผถู้ อื หุน้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พจิ ารณาค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2564 โดยยึด
นโยบายการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั และได้เทียบเคียงกับค่าเฉลีย่ ของค่าตอบแทนกรรมการ
ของบริษทั จดทะเบียนและบริษทั ในอุตสาหกรรมเดียวกัน จากรายงานผลสารวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จึงเห็นควรเสนอการจ่ ายค่าตอบแทน
กรรมการ ดังนี้
1. วงเงินค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ ป็ นตัวเงินรวมค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ไม่เกิน 8,860,000 บาท
2. ค่าตอบแทนรายเดือน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั
- ประธานกรรมการบริษทั
- กรรมการบริษทั
- กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร

บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนรายเดือน
200,000 บาท / เดือน
30,000 บาท / เดือน
ไม่มี
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั

ค่าตอบแทนรายเดือน

คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ

100,000 บาท / เดือน
30,000 บาท / เดือน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร

30,000 บาท / เดือน
20,000 บาท / เดือน
ไม่มี

คณะกรรมการการลงทุน
- ประธานกรรมการการลงทุน
- กรรมการการลงทุน
- กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร

30,000 บาท / เดือน
20,000 บาท / เดือน
ไม่มี

คณะกรรมการก ากับ ดู แ ลกิจ การที่ดีแ ละกิจ การสัง คมเพื่อ การ
พัฒนาอย่างยั ่งยืน
- ประธานกรรมการการลงทุน
- กรรมการการลงทุน
- กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร

30,000 บาท / เดือน
20,000 บาท / เดือน
ไม่มี

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
- ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
- กรรมการบริหารความเสีย่ ง
- กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร

30,000 บาท / เดือน
20,000 บาท / เดือน
ไม่มี

หมายเหตุ:
กรรมการบริหารทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั จะไม่ได้รบั ค่าตอบแทน ส่ วนค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการ
บริษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษทั เป็ นสาคัญ

3. ค่าตอบแทนทีไ่ ม่ใช่ตวั เงิน
-ไม่ม-ี
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้พจิ ารณาค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ
ซึ่ง ได้พิจ ารณาอัต ราการจ่ า ยค่ า ตอบแทนกรรมการบริษัท ตามความเหมาะสมกับ ขอบเขตหน้ า ที่ความ
รับ ผิด ชอบของคณะกรรมการแต่ ล ะชุ ด ความรู้ค วามสามารถ ประสบการณ์ แ ละผลการปฏิบ ัติง านใน
สภาวการณ์ปัจจุบนั รวมถึงความต้องการของบริษทั ที่กาลังขยายตัวทางธุรกิจเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจาก
บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน)
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อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 พิจารณา
กาหนดค่าตอบแทนของกรรมการให้อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อเป็ นการส่งเสริมการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ในการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่บริษทั อย่างยั ่งยืน คณะกรรมการเห็นชอบ
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจาปี
2564 รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) จะไม่เกินวงเงิน 8,860,000.00 บาท (แปดล้านแปดแสนหกหมื่น
บาท)
การลงมติ
วาระนี้จะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื
หุน้ ทีม่ าประชุม
วาระที่ 15

พิ จารณาอนุมตั ิ แก้ไขเพิ่มเติ มหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษทั )
วัตถุประสงค์และเหตุผล
เพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั และครอบคลุมไปจนถึงการกิจกรรมการดาเนินธุรกิจที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 พิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไข
เพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริษทั และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)
ภายใต้มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 โดยเพิม่ วัตถุประสงค์ใหม่ 7 ข้อ รวม
เป็ นวัตถุประสงค์ทงั ้ สิน้ 51 ข้อ ตามรายละเอียดดังนี้
ข้อ 45 ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
ข้อ 46 ประกอบธุรกิจรับชาระค่าสินค้าและบริการ
ข้อ 47 ประกอบธุ ร กิจ พาณิ ช ย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ และการท าธุ ร กรรมบนอิน เตอร์เ น็ ต (Internet) การ
ประกอบการค้ า บนอิ น เตอร์ เ น็ ต หรือ อี - คอมเมิร์ ซ (E-Commerce) และธุ ร กรรมทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อ่นื ๆ ทุกประเภท ทัง้ ในและต่างประเทศ
ข้อ 48 ประกอบกิจการ นาเข้า ส่งออก ซื้อ จัดหา จาหน่ าย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ
หรือจาหน่ายจ่ายโอน สินค้าอุปโภคและบริโภคทุกประเภท
ข้อ 49 ประกอบกิจการ นาเข้า ส่งออก จัดหา ซื้อ จาหน่ าย ปลูก วิเคราะห์ วิจยั สกัดและพัฒนาสาย
พันธุพ์ ชื สมุนไพรทุกชนิด
ข้อ 50 ประกอบกิจการโรงงานสารสกัด จาหน่าย และรับจ้างสกัดสารสกัดจากทุกส่วนของพืชสมุนไพร
ทุกชนิด รวมทัง้ ศึกษา ค้นคว้า วิจยั พัฒนา และให้บริการตรวจวิเคราะห์ห าปริมาณสารที่
เกี่ยวข้องในห้องปฏิบตั กิ าร เพื่อสนับสนุ นหรือใช้ในการประกอบกิจการค้า นาเข้า ส่งออก ซื้อ
ขาย แลกเปลีย่ น ซึง่ สินค้า บริการ และเวชภัณฑ์ ตามทีก่ าหนดไว้ในวัตถุประสงค์
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ข้อ 51 ประกอบกิจการ ผลิต ศึกษา ค้นคว้า วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหรับอุปโภค และบริโภคทุก
ประเภททีม่ สี ่วนผสมของพืชสมุนไพรทุกชนิด รวมทัง้ ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องอุปโภค
บริโ ภค และเวชภัณฑ์ทุ ก ประเภท เพื่อ สนั บ สนุ น หน่ ว ยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจน
บริษทั เอกชน เป็ นต้น หรือใช้ในการประกอบกิจการค้า นาเข้า ส่งออก ซื้อ ขาย แลกเปลีย่ น ซึง่
สินค้า บริการ และเวชภัณฑ์ ตามทีก่ าหนดไว้ในวัตถุประสงค์
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2564 พิจารณาอนุ มตั กิ ารแก้ไข
เพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริษทั และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)
ภายใต้มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ดังรายละเอียดข้างต้น
การลงมติ
วาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือ
หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 16

พิ จารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
วัตถุประสงค์และเหตุผล
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) มาตรา 105 ที่
กาหนดว่า เมื่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาระเบียบวาระทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมเสร็จแล้ว ผูถ้ อื หุน้ ซึง่
มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จาหน่ ายได้ทงั ้ หมด จะขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาเรื่อ งอื่ น
นอกจากทีก่ าหนดไว้กไ็ ด้
ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็นควรให้เปิ ดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้ซกั ถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มกี ารลง
มติ ทัง้ นี้ หากผู้ถือ หุ้น ประสงค์จ ะเปิ ด การพิจ ารณาและลงมติ จะต้ อ งเข้า หลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไขของ
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 (รวมทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) มาตรา 105

บริษทั ให้ความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ กับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ ในกรณีทท่ี ่าน
เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ ผูร้ บั มอบอานาจจากบุคคลดังกล่าวด้วย และเพื่อให้ท่านมั ่นใจได้ว่าบริษทั จะให้ความคุม้ ครองและปฏิบตั ิ
ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงขอแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิ
ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามแบบแจ้งการคุม้ ครองส่วนบุคคลสาหรับการประชุมผูถ้ อื หุน้ ตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 15
ทัง้ นี้ผถู้ อื หุน้ ที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระลงมติแทน ผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการ
อิสระผูท้ ม่ี รี ายชื่อและรายละเอียดโดยย่อปรากฏในคาชี้แจง เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธปี ฏิบตั ใิ นการเข้าร่วมประชุม การ
มอบฉันทะการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ในการนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความ
ลงคะแนนเสียงล่วงหน้าและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะพร้อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาทและส่งหนังสือมอบฉันทะ
ดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายังฝ่ ายเลขานุการบริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 99/1 หมูท่ ่ี 4
บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน)

หน้า 21 / 22

ตาบลแคราย อาเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 หรือ อีเมล: IR@nrinstant.com หรือ NRF.comsec@nrinstant.com
ก่อนวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2564 ทัง้ นี้ กรณีผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะและได้ส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสาร
ประกอบมายังบริษทั ผ่านทางอีเมล อีเมล: IR@nrinstant.com หรือ NRF.comsec@nrinstant.com เมื่อบริษทั ได้รบั หนังสือ
มอบฉันทะจากท่านแล้ว บริษัทจะเป็ นผู้ชาระค่าอากรแสตมป์ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องของ
กรมสรรพากรต่อไป
สาหรับผูถ้ อื หุน้ ทีป่ ระสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ขอให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะส่ง
แบบฟอร์มการลงทะเบียนสาหรับการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสารยืนยันตัวตน โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิง่ ที่ส่งมาด้วย 14 มายังบริษัทที่อีเมล: IR@nrinstant.com หรือ NRF.comsec@nrinstant.com ก่อนวันที่ 15
เมษายน พ.ศ. 2564
เพื่อเป็ นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ในกรณีท่ผี ู้ถือหุน้ มีคาถามในประเด็นของระเบียบวาระที่
นาเสนอครัง้ นี้ สามารถจัดส่งคาถามล่วงหน้าได้ทอ่ี เี มล: IR@nrinstant.com หรือ NRF.comsec@nrinstant.com จึงขอเรียน
เชิญผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุม ตามแนวทางทีก่ าหนดในวันพฤหัสบดีท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพิมานแมน
โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที่ 155 ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 รวมทัง้ ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษทั จะเปิ ดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ตัง้ แต่เวลา 12.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกศรา มัญชุศรี)
ประธานกรรมการ
บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน)
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