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แนวปฏิ บตั ิ สำหรับผู้ถือหุ้นในกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์
กำรระบำดของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ได้กาหนดมาตรการและแนวปฏิบตั ใิ นการเข้าประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
1. บริษทั สนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อป้ องกันการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 โดยบริษทั ได้แนบ ข้อปฏิบตั สิ าหรับการเข้าประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และ
การมอบฉันทะ ตามสิง่ ที่ส่งมาด้วย 15 และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ผู้ถือหุ้น
สามารถกรอกรายละเอียดการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน
และจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษทั ภายในวันที่ 15 เมษายน 2564
2. กรณีทม่ี คี าถาม บริษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือส่งคาถามล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น ในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2564 ได้จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2564
ทางอีเมล IR@nrinstant.com หรือ NRF.comsec@nrinstant.com หรือทางไปรษณีย์ โดยโปรดระบุช่อื นามสกุล และ
เบอร์ตดิ ต่อของท่านผูถ้ อื หุน้ ด้วย
ที่อยู่ในการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ และ/หรือ คาถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2564:
เลขานุการบริษทั
บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 99/1 หมู่ท่ี 4 ตาบลแคราย
อาเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110
3. กรณีผถู้ อื หุน้ มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษทั ได้จดั เตรียมสถานทีแ่ ละกาหนดมาตรการและแนวทาง
ปฏิบตั ใิ นการประชุม เพื่อป้ องกันและลดความเสีย่ งของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังนี้
3.1

ขอความร่วมมือผูเ้ ข้าร่วมประชุมปฏิบตั ติ ามคาแนะนาของเจ้าหน้าทีอ่ ย่างเคร่งครัด โดยหากผูเ้ ข้าร่วมประชุม
หรือ บุ ค คลใกล้ชิดมีก ารเดิน ทาง หรือ ผ่ า นไปในพื้น ที่ท่เี สี่ยงต่อ การติด เชื้อ COVID-19 ตามประกาศของ
กระทรวงสาธารณสุข ภายใน 14 วันก่อนการประชุม หรือมีอาการเจ็บป่ วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ามูก หรือไม่
ปฎิบตั ิตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่ บริษัทจะไม่อนุ ญาตให้เข้าในพืน้ ทีจ่ ดั การประชุม และไม่ให้เข้าร่วมการ
ประชุม แต่ผถู้ อื หุน้ ยังสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เทนได้ โดยท่านสามารถจัดทาหนังสือมอบฉันทะ ณ จุดทีบ่ ริษทั จัดเตรียมไว้ ทัง้ นี้ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะต้องไม่
ปกปิ ดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัตกิ ารเดินทางของท่านต่อบริษทั

3.2

ผูเ้ ข้าร่วมประชุมต้องตรวจวัดอุณหภูมริ ่างกายก่อนเข้าร่วมประชุม โดยบริษทั ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผทู้ ม่ี ี
ไข้ (มีอุณหภูมติ งั ้ แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) หรือมีอาการเข้าข่ายทีจ่ ะเป็ นไข้ เข้าร่วมการประชุม และ
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ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทีผ่ ่านการคัดกรองจะต้องติดสติกเกอร์แ ละสวมหน้ากากอนามัยทีน่ ามาเองตลอดเวลาทีเ่ ข้า
ร่วมประชุม
3.3

บริษทั จะจัดทีน่ งในห้
ั ่ องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างทีน่ ัง่ อย่างน้อย 1 เมตร ซึง่ จะทาให้มจี านวนทีน่ งในห้
ั ่ อง
ประชุมจากัด และสามารถรองรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมได้ประมาณ 70 ทีน่ ัง่ หากจานวนทีน่ ัง่ ทีจ่ ดั ไว้เต็ม ขอความ
ร่วมมือให้ผถู้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

3.4

หากสถานการณ์มกี ารเปลี่ยนแปลง หรือมีขอ้ กาหนดจากหน่ วยงานราชการเพิม่ เติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้
ถือหุน้ บริษทั จะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษทั (www.nrinstant.com)

4. บริษทั จะมีการบันทึกภาพและเสียงตลอดวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม หากผูถ้ อื หุน้ มีความ
ประสงค์จะรับชม ผูถ้ อื หุน้ สามารถแจ้งความประสงค์ทางอีเมล IR@nrinstant.com หรือ NRF.comsec@nrinstant.com
และระบุช่อื นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ตดิ ต่อของท่านผูถ้ อื หุน้ เพื่อทางบริษทั จะได้จดั ส่งวิธกี ารรับชมให้ผถู้ อื หุน้ ต่อไป
บริษทั ขอขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านเป็ นอย่างสูงและหวังเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะได้รบั ความร่วมมือจากทุกท่านเป็ นอย่างดี เพื่อความ
ปลอดภัยและสุขอนามัยทีด่ ขี องผูถ้ อื หุน้ ทุกท่าน
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