
  

 

หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2565 

บริษทั เอน็อาร ์อินสแตนท ์โปรดิวซ ์จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. 

ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

เปิดรบัลงทะเบียนเวลา 12.00 น. 
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วนัที ่21 มนีาคม 2565 

เรื่อง   ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี  2565 

เรยีน   ท่านผูถ้อืหุน้ บรษิทั เอน็อาร ์อนิสแตนท ์โปรดวิซ์ จ ากดั (มหาชน)  

สิง่ทีส่่งมาดว้ย :  
1) แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (56-1 One Report)  ในรปูแบบรหสัควิอาร ์(QR Code) 
2) ขอ้มลูประวตัแิละประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัช ี
3) ประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 
4) ขอ้บงัคบัของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 
5) ขอ้มลูของกรรมการอสิระทีบ่รษิทัเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้และนิยามกรรมการอสิระ 
6) เงือ่นไข หลกัเกณฑ ์และวธิปีฏบิตัใินการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

และการมอบฉนัทะการออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถ้อืหุน้ 
7) หนังสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก.  แบบ ข.  และ  แบบ ค.) 
8) ขอ้ปฏบิตัสิ าหรบัการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ (E-AGM)  
9) แบบแจง้เกีย่วกบัการคุม้ครองสว่นบุคคลส าหรบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

 
ดว้ยทีป่ระชุมคณะกรรมการ บรษิทั เอน็อาร์ อนิสแตนท ์โปรดวิซ์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ครัง้ที ่2/2565 เมื่อ

วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2565 ไดม้มีตใิหเ้ชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัศกุรท่ี์ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. 
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ภายใต้พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบยีบอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชมุ
สามญัผูถ้อืหุน้และออกเสยีงลงคะแนน (Record Date) ในวนัที ่30 มนีาคม 2564 

บรษิัทขอเรยีนใหท้ราบว่า บรษิัทไดส่้งรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ครัง้ที ่1/2564 ให้แก่ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุม รวมทัง้ไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวใน
เว็บไซต์ของบรษิัท ตัง้แต่วนัที่ 6 พฤษภาคม 2564 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วน โดยไม่มผีู้ถือหุ้น
คดัคา้นหรอืเสนอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด และในการก าหนดระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 
2565 บรษิทั ไดป้ระกาศบนเวบ็ไซต์ของบรษิทั เพื่อเรยีนเชญิใหผู้ถ้อืหุน้เสนอระเบยีบวาระการประชุมล่วงหน้า ตัง้แต่วนัที ่
11 ตุลาคม 2564 ถงึวนัที ่10 มกราคม 2565 โดยเมื่อครบก าหนดเวลาแลว้ ปรากฏว่าไม่มกีารเสนอระเบยีบวาระอื่นใดมายงั
บริษัท บริษัทจึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษัทพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ 
ดงัต่อไปนี้ 
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วาระท่ี 1  พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2564 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตุผล 
บรษิทัไดส้รุปผลการด าเนินงานของบรษิทัและการเปลี่ยนแปลงทีส่ าคญัในรอบปี 2564 ตามทีป่รากฎในแบบ
แสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (56-1 One Report) (รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมา
ดว้ย 1) เพื่อเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณารบัทราบ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เพื่อรบัทราบแบบแสดงรายการ
ขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (56-1 One Report) ซึง่ไดส้รุปผลการด าเนินงานของบรษิทัทีผ่่านมา
และการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัซึง่เกดิขึน้ในรอบปี 2564 

การลงมติ 
วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จงึไม่มกีารออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมติังบการเงิน ส าหรบัปี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตุผล 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มกีารแก้ไข
เพิม่เตมิ) (“พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดั”) และขอ้ 41 ของขอ้บงัคบัของบรษิทั ผูถ้อืหุน้จ าเป็นต้องพจิารณา
อนุมตังิบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ซึง่ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
(รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 1) 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงนิของบรษิทัประจ าปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ทีผ่่านการ
ตรวจสอบและลงนามรบัรองโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของบรษิทั  และมคีวามเหน็ว่างบการเงนิดงักล่าวมี
ความถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญั ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเหน็สมควรใหเ้สนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะทาง
การเงนิและงบก าไรขาดทุน ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ทีผ่่านการตรวจสอบและลงนามรบัรอง
โดยนางสาว สนิีนารถ จริะไชยเขือ่นขนัธ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที่ 6287 จากบรษิทั ส านักงาน 
อวีาย จ ากดั โดยผูส้อบบญัชแีสดงความเหน็แบบไม่มเีงือ่นไขต่องบการเงนิดงักล่าว และไดร้บัความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัแลว้  
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ผลการด าเนินงานรวม และฐานะการเงนิรวมของบรษิทั โดยสรุปมดีงันี้ 

รายการตามงบการเงินรวม ณ 31 ธนัวาคม 2564 ณ 31 ธนัวาคม 2563 
สนิทรพัยร์วม 4,662.28 3,358.37 
หนี้สนิรวม 1,809.20 783.91 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 2,815.32 2,574.47 
รายไดร้วม 2,318.23 1,444.19 
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 293.25 151.63 
ก าไรสุทธ ิ 221.45 124.39 
ก าไรสุทธติ่อหุน้ (บาท) 0.16 0.11 

โดยมรีายละเอียดตามทีป่รากฏในงบการเงนิในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี  / รายงานประจ าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report) ซึง่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืนัดประชุมครัง้นี้ ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 1 

การลงมติ 
วาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรสทุธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจา่ยเงินปันผลส าหรบัผล
การด าเนินงานปี 2564 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตุผล 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 
48 ทีก่ าหนดใหบ้รษิทัต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไร
สุทธปิระจ าปี หกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 
ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทั ทัง้นี้ คณะกรรมการอาจเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมตักิารจดัสรร
เงนิส ารองประเภทอื่น ๆ ไดต้ามทีเ่ห็นสมควร และบรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่
ต ่ากว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธ ิภายหลงัการหกัทุนส ารองต่าง ๆ ตามกฎหมาย และเงนิส ารองอื่น (ถ้าม)ี 
อย่างไรกต็าม การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้โดยจะขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะ
การเงนิ สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินงาน แผนการลงทุน และการขยาย
ธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน และการ
บรหิารงานของบรษิทั 

• การจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 11.00 ล้าน
บาท คดิเป็นรอ้ยละ 5.37 ของเงนิก าไรสุทธปิระจ าปี 2564  ซึง่ภายหลงัจากการจดัสรรก าไรดงักล่าวแลว้ 
บรษิทัจะมเีงนิส ารองตามกฎหมาย จ านวน 41.40 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 2.92 ของทุนจดทะเบยีน 

• การจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 บรษิทัเสนอจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสดในอตัราหุน้
ละ 0.041 บาท หรอืคดิเป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 58,123,819.82 บาท คดิเป็นอตัราการจ่ายปันผลร้อยละ 
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30 ของก าไรสุทธจิากงบการเงนิเฉพาะกจิการภายหลงัการหกัทุนส ารองต่างๆตามกฎหมาย โดยเงนิปัน
ผลจะถูกหกัภาษ ีณ ทีจ่่ายตามอตัราทีก่ฎหมายก าหนดไว ้ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรสุทธิ
เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 11.00 ล้านบาท และการจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 
2564 เ ป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น  จ านวนหุ้นละ  0.041 บาทต่อหุ้น  หรือคิด เ ป็นจ านวนเงินไม่ เกิน 
58,123,819.82 บาท คิดเป็นอตัราการจ่ายปันผลร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
ภายหลงัการหกัเงนิทุนส ารองต่างๆ ตามกฎหมาย โดยเงนิปันผลทัง้หมดจะถูกหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย ตามอตัราที่
กฎหมายก าหนดไว ้ 

ทัง้นี้ คณะกรรมการไดม้มีต ิก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบัเงนิปันผล (Record date)  ในวนัที ่29 เมษายน 
2565 และก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที่ 20 พฤษภาคม 2565 ซึ่งการจ่ายเงนิปันผลในอตัราดงักล่าวขา้งตน้
เป็นอตัราที่คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเหน็ว่าเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของ
บรษิัท โดยการให้สทิธใินการรบัเงนิปันผลดงักล่าวยงัมคีวามไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รบัการอนุมตัิจากที่
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบการจ่ายเงนิปันผลจากผลประกอบการปี 2564 และปี 2563 ทีผ่่านมา  

(หน่วย : ลา้นบาท) 
รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล ปี 2564 ปี 2563 

ปันผลเป็นหุน้สามญั (บาท) -  54.23  
ปันผลเป็นเงนิสด 58.12 6.03 
รวมเงนิปันผลจา่ยทัง้สิน้ 58.12 60.26 
ก าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการ 204.72 145.27 
อตัราการจ่ายเงนิปันผล-รอ้ยละของก าไรสุทธจิากงบการเงนิ
เฉพาะกจิการภายหลงัการหกัเงนิทุนส ารองต่างๆ ตาม
กฎหมาย 

30.00 43.68 

การลงมติ 
วาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2565 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตุผล 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทั 
ข้อ 38 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นเลือกตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชขีอง
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บรษิัททุกปี ในการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชจีะเลอืกตัง้ผู้สอบบญัชคีนเดมิอีกก็ได้ และผู้สอบบญัชจีะต้องไม่เป็น
กรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง หรอืผูด้ ารงต าแหน่งหน้าทีใ่ด ๆ ของบรษิทั  

นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 161/2561 โดย
ก าหนดใหบ้รษิทัจดทะเบยีนต้องจดัใหม้กีารหมุนเวยีนผูส้อบบญัช ี(ทีล่งลายมอืชื่อรบัรองงบการเงนิ)  ทุก 7 
รอบปีบญัช ีโดยสามารถหมุนเวยีนไปใชผู้ส้อบบญัชรีายอื่นในส านักงานสอบบญัชเีดยีวกนัได้ และเมื่อมกีาร
หมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบญัชรีายใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบยีนต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 5 รอบปีบญัชี ก่อนจะ
กลบัมาใชผู้ส้อบบญัชรีายเดมินัน้  

ปัจจุบนัผูส้อบบญัชขีองบรษิทัคอื นางสาว สนิีนารถ จริะไชยเขือ่นขนัธ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่
6287 จากบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั ซึง่ท าหน้าทีส่อบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเหน็ต่องบการเงนิ
ของบรษิทัมาเป็นเวลา 2 ปี ตัง้แต่ปี 2564-2565 ซึ่งไม่เกินระยะเวลาที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 จากผลการปฏบิตังิาน ประสบการณ์ 
ความพรอ้มของบุคลากร การมมีาตรฐานการปฏบิตังิานเป็นทีย่อมรบั ความเป็นอสิระ และอตัราค่าสอบบญัชี
ทีผู่ส้อบบญัชเีสนอมา และเหน็สมควรเสนอใหผู้ส้อบบญัชจีากบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดัเป็นผูส้อบบญัชี
ของบรษิทัและบรษิทัย่อย เน่ืองจากมมีาตรฐานการท างานทีด่ ีมคีวามเชีย่วชาญในการสอบบญัช ีมคีวามเป็น
อสิระ และเสนอค่าสอบบญัชทีี่เหมาะสม จงึเหน็สมควรเสนอผูถ้อืหุน้อนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 
โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. เห็นชอบแต่งตัง้ผู้สอบบญัชปีระจ าปี 2565 ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2565 
ของบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั ตามรายชื่อดงัต่อไปนี้ 

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

ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้สอบบญัชดีงักล่าวไม่สามารถปฏิบตัิหน้าทีไ่ด้ให้บรษิัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั จดัหา
ผู้สอบบญัชีอื่นของส านักงานท าหน้าที่ตรวจสอบบญัชีของบริษัทแทนผู้สอบบญัชีดงักล่าวได้ ส านัก
งานสอบบญัชแีละผู้สอบบญัชดีงักล่าวเป็นส านักงานสอบบญัชแีละผู้สอบบญัชี  เดยีวกนักบับรษิัทย่อย 
และส านักงานสอบบญัชแีละผูส้อบบญัชตีามรายชื่อทีเ่สนอขา้งต้นไม่มคีวามสมัพนัธ์หรอืส่วนไดเ้สยีกบั
บรษิทั บรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  

2. ให้ความเห็นชอบก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบรษิทัและบรษิทัย่อย ประจ าปี 2565 ส าหรบั
รอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 และค่าสอบทานรายไตรมาสเป็นเงนิ 5,760,000 บาท 
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ทัง้นี้ ค่าตอบแทนดงักล่าวยงัไม่รวมภาษมีูลค่าเพิม่ ค่าบรกิารอื่น (Non-Audit Fee) และค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินงานอื่น (Out of Pocket Expenses) ซึ่งจะเบกิจ่ายเท่าทีจ่ าเป็นตามทีเ่กิดขึน้จรงิ เช่น ค่าใชจ้่าย
เดนิทาง ค่าเอกสาร เป็นตน้ ซึง่เป็นไปตามธรรมเนียมปฏบิตัทิัว่ไป อย่างไรกต็าม หากบรษิทัขยายธุรกจิ 
เปิดบรษิทัระหว่างปี ขอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้บรษิทัย่อยนัน้ ๆ พจิารณาอนุมตัคิ่าสอบบญัชดีงักล่าวดว้ย 

โดยมคี่าตอบแทนการสอบบญัชปีระจ าปี 2565 ในอตัราทีเ่ปรยีบเทยีบกบัปี 2564 ตามทีป่รากฏในตาราง
ดงัต่อไปนี้ 

 ปี 2565 ปี 2564 
บรษิทั เอน็อาร ์อนิสแตนท ์โปรดวิซ์ จ ากดั (มหาชน) 2,950,000 2,500,000 
บรษิทั โนฟ ฟู้ดส ์จ ากดั 400,000 400,000 
บรษิทั ซติีฟู้ด จ ากดั 700,000 700,000 
บรษิทั เอน็อารเ์อฟ คอนซูเมอร ์จ ากดั  
(ชื่อเดมิ บรษิทั แซ่บซู่ จ ากดั) 

100,000 100,000 

บรษิทั รทู เดอะ ฟิวเจอร ์จ ากดั 70,000 70,000 
บรษิทั โนฟ อทีส ์จ ากดั  230,000 150,000 
บรษิทั ซูเปอร ์แพลนส ์จ ากดั 70,000 70,000 
บรษิทั โบทานี เพท็แคร ์จ ากดั 400,000  
บรษิทั โกลเดน้ ไตรแองเกลิ เฮลท ์จ ากดั 290,000  
บรษิทั รเีจนเนอเรชัน่ แคปปิตอล จ ากดั 100,000 70,000 
บรษิทั อนิดมี อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 350,000  
บรษิทั พบีบี ีโฮลดิง้ส ์จ ากดั  100,000  

รวม 5,760,000 4,060,000 
ค่าใชจ้่ายด าเนินการอื่น ของ บรษิทั เอน็อาร ์อนิสแตนท ์
โปรดวิซ์ จ ากดั (มหาชน) 

ตามทีจ่่ายจรงิ 18,867.98 

หมายเหตุ ค่าสอบบญัชทีี่เกดิขึน้จรงิของบรษิทัและบรษิทัย่อยปี 2564 รวมจ านวน 4,060,000 บาท สูงกว่าที่ได้รบัอนุมตัิ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ านวน 290,000 บาท เนื่องจากบรษิัทได้ขยายธุรกิจเปิดบรษิัทย่อยเพิ่มในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 
ไดแ้ก่ บรษิทั โนฟ อทีส ์จ ากดั บรษิทั ซูเปอร ์แพลนส ์จ ากดัและ บรษิทั รเีจนเนอเรชัน่ แคปปิตอล จ ากดัซึง่บรษิทัดงักล่าว
ไดร้บัการอนุมตัคิ่าสอบบญัชจีากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้บรษิทัย่อยดงักล่าวแลว้ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมมีตเิหน็ชอบกบัความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและเหน็สมควรให้เสนอต่อทีป่ระชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดัเป็นผูส้อบ
บญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย ตามรายละเอยีดขา้งต้นและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชขีองบรษิทัและ
บริษัทย่อย ประจ าปี 2565 และค่าสอบทานรายไตรมาสเป็นเงินรวม 5,760,000 บาท ทัง้นี้ ค่าตอบแทน
ดงักล่าวยงัไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ค่าบรกิารอื่น (Non-Audit Fee) และค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานอื่น (Out of 
Pocket Expenses) ซึ่งจะเบกิจ่ายเท่าทีจ่ าเป็นตามทีเ่กิดขึน้จรงิ เช่น ค่าใช้จ่ายเดนิทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น 
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ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบตัิทัว่ไป และหากบริษัทขยายธุรกิจ เปิดบริษัทระหว่างปี คณะกรรมการ
เหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้บรษิทัย่อยนัน้ๆพจิารณาค่าสอบบญัชดีงักล่าวดว้ย  โดยคณะกรรมการจะดแูล
ใหส้ามารถจดัท างบการเงนิไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา 

การลงมต ิ
วาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 5  พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตุผล 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 19 
ก าหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม 
(1/3) ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกบัส่วนหนึ่งใน
สาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้รบัต าแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ครัง้นี้ มกีรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดงันี้ 
 

 ช่ือ ต าแหน่ง 
1 นางเกศรา มญัชุศร ี กรรมการอสิระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการก ากบัดูแล

กจิการทีด่แีละกจิการสงัคมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
2 นายเหยา ก๊ก ตง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา

และพจิารณาค่าตอบแทน 
3 นายแดน ปฐมวาณิชย ์ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการลงทุน 

กรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ดแีละกิจการสงัคมเพื่อการพฒันา
อย่างยัง่ยืน ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร 

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นของบริษัทในการสรรหา
กรรมการ บรษิทัไดป้ระกาศเชญิใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลทีเ่หน็ว่ามคีุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อรบัการคดัเลอืก
และเสนอรายชื่อต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทัในช่วงระหว่างวนัที ่11 ตุลาคม 
2564 ถงึ 10 มกราคม 2565 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่บน
เวบ็ไซตข์องบรษิทั ซึง่เมื่อพน้ก าหนดเวลาขา้งตน้แลว้ ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบั
พจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการมายงับรษิทั 

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นควรเสนอ
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพื่อเลอืกตัง้กรรมการและกรรมการอสิระทีพ่้น
จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออกีวาระหนึ่ง 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนเสยีได้เสยีได้พจิารณากลัน่กรองคุณสมบตัิและความเหมาะสม
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่
คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดไวแ้ละจากการพจิารณากลัน่กรองคุณสมบตัขิองกรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่
เป็นรายบุคคลอย่างละเอยีดรอบคอบ คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่ากรรมการและกรรมการอสิระทีไ่ดร้บัการ
เสนอชื่อมคีุณสมบตัคิรบถ้วนเหมาะสม และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ก าหนดหรอืกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง มี
ความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 
มจีรรยาบรรณธุรกิจ วสิยัทศัน์และทศันคติทีด่ตี่อองค์กร มคีวามเต็มใจและพรอ้มทีจ่ะปฏิบตัิหน้าที่ทีไ่ดร้บั
มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิส ระและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง คณะกรรมการจงึมมีตเิหน็ชอบกบัความเหน็ของคณะกรรมการ
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน โดยเหน็สมควรใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 พจิารณา
เลอืกตัง้ นางเกศรา มญัชุศร ี นายเหยา ก๊ก ตง และ นายแดน ปฐมวาณิชย ์กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตาม
วาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่ออกีวาระหนึ่ง 

ทัง้นี้ ประวตัขิองกรรมการทัง้ 3 ท่านนี้ รวมถงึขอ้มูลอนัเกี่ยวกบัการถือหุน้สามญัในบรษิัท ขอ้มูลการด ารง
ต าแหน่งกรรมการ หรอืผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนและ/หรอืบรษิทั และ/หรอืกจิการอื่น ๆ ตามรายละเอยีด
ดงัปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 3 

การลงมติ 
วาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนโดย
จะเป็นการขออนุมตัเิลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยพจิารณาเลอืกตัง้เป็นรายบุคคล ตามหลกัเกณฑ์
และวธิกีารทีก่ าหนดในขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 19  

วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตุผล 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ที่ก าหนดให้การจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ หรอืตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะพจิารณา 

ตามนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะค านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ
รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายและสามารถเทยีบเคยีงไดก้บับรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
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ไทยทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกจิทีม่ขีนาดใกล้เคยีงกนั โดยค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวนัน้ เพยีงพอทีจ่ะ
จงูใจใหก้รรมการมคีุณภาพและสามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้บรรลุเป้าหมายตามทศิทางธุรกจิโดยมกีระบวนการที่
โปร่งใสเพื่อสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนได้พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2565 โดยยดึ
นโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทั และไดเ้ทยีบเคยีงกบัค่าเฉลีย่ของค่าตอบแทนกรรมการ
ของบรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทัในอุตสาหกรรมเดยีวกนั จากรายงานผลส ารวจอตัราค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทจดทะเบยีนของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย จึงเห็นควรเสนอการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการภายใตว้งเงนิไม่เกนิ 8,160,000 บาท ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั ค่าตอบแทนรายเดอืน 
คณะกรรมการบรษิทั 
- ประธานกรรมการบรษิทั 
- กรรมการบรษิทั 
- กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 

 
200,000 บาท / เดอืน 
30,000 บาท / เดอืน 

ไม่ม ี
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 
- ประธานกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละกจิการสงัคมเพื่อ

การพฒันาอย่างยัง่ยนื 
- กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการ

พฒันาอย่างยัง่ยนื 
- กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 

 
 

30,000 บาท / เดอืน 
 

20,000 บาท / เดอืน 
 

ไม่ม ี
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
- ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
- กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
- กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 

 
30,000 บาท / เดอืน 
20,000 บาท / เดอืน 

ไม่ม ี
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หมายเหตุ:  

1) ค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัส าหรบัปี 2564 เท่ากบั 8,160,000.00 บาท 
2) กรรมการบรหิารทีเ่ป็นผูบ้รหิารของบรษิทั จะไม่ไดร้บัค่าตอบแทน  
3) ค่าตอบแทนทีไ่ม่ใช่ตวัเงนิ   
      -ไม่ม-ี 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการไดพ้จิารณาค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเสนอ
ซึ่งได้พิจารณาอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และผลการปฎิบัติงานใน
สภาวการณ์ปัจจุบนั รวมถงึความต้องการของบรษิทัที่ก าลงัขยายตวัทางธุรกจิเปรยีบเทยีบขอ้มลูอ้างอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน โดยคณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ า ปี 2565 พิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการให้อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดยีวกนั เพื่อเป็นการส่งเสรมิการปฏิบตัิ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทอย่างยัง่ยืน โดยมวีงเงินค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2565 เป็นจ านวนไม่เกนิ 8,160,000.00 บาท (แปดลา้นหนึ่งแสนหกหมื่นบาท)  

การลงมติ 
วาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื
หุน้ซึง่มาประชุม 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วตัถปุระสงคข์องบริษทั)  

วตัถปุระสงคแ์ละเหตุผล 
เพื่อให้สอดคล้องกบัการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัและครอบคลุมไปจนถึงการกิจกรรมการด าเนินธุรกิจที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต จงึเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 พจิารณาอนุมตัิการแก้ไข
เพิม่เตมิวตัถุประสงค์ของบรษิทัและแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิทั ขอ้ 3 (วตัถุประสงค์) 
ภายใต้มาตรา 31 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 โดยเพิม่วตัถุประสงคใ์หม่ 1 ขอ้ รวม
เป็นวตัถุประสงคท์ัง้สิน้ 52 ขอ้ ตามรายละเอยีดดงันี้ 

ขอ้ 52 การลงทุนในสนิทรพัยด์จิทิลั รวมถงึไม่จ ากดัเพยีงการขดุ ซื้อขาย แลกเปลีย่นสนิทรพัยด์จิทิลั  

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมมีตเิหน็สมควรใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2565 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไข
เพิม่เตมิวตัถุประสงค์ของบรษิทัและแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิทั ขอ้ 3 (วตัถุประสงค์) 
ภายใตม้าตรา 31 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ดงัรายละเอยีดขา้งตน้ 
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การลงมติ 
วาระนี้จะต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือ
หุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 8  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

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

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเห็นสมควรบรรจุวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถาม (ถ้าม)ี และ/หรอื คณะกรรมการ
บรษิทั ตอบขอ้ซกัถาม หรอืชี้แจงผูถ้อืหุน้ โดยไม่ควรมกีารพจิารณาเรื่องอื่นใดเพิม่เตมิในวาระนี้ เนื่องจาก
ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดสี าหรบับรษิัทจดทะเบยีน และโครงการประเมนิคุณภาพการจดัประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สมควรพจิารณาปรกึษาหารอืกนัเฉพาะเรื่องทีม่กีารแจง้ไวล่้วงหน้า
เท่านัน้ เพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมกบัผูถ้อืหุน้ทัง้หมดโดยรวม 

บรษิทัจงึขอเรยีนเชญิผู้ถือหุน้เขา้ร่วมประชุมตามแนวทางที่ก าหนดในวนัศุกรท่ี์ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. 
ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรปูแบบเดียวเท่านัน้ โดยบรษิัทจะเปิดใหล้งทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชุม ตัง้แต่
เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป 

บรษิทัใหค้วามส าคญัเป็นอย่างยิง่กบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านในฐานะผูถ้อืหุน้ รวมทัง้ในกรณีทีท่่าน
เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ ผูร้บัมอบอ านาจจากบุคคลดงักล่าวดว้ย และเพื่อใหท้่านมัน่ใจไดว้่าบรษิทัจะใหค้วามคุม้ครองและปฏบิตัิ
ต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับ พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ.2562 จงึขอแจง้ใหท้่านทราบ
ถงึสทิธใินขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านตามแบบแจง้การคุม้ครองส่วนบุคคลส าหรบัการประชุมผูถ้อืหุน้ ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 9 

ทัง้นี้ บรษิทัขอใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะทีป่ระสงค์จะเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ศกึษา
ขัน้ตอนการลงทะเบยีนและจดัเตรยีมเอกสารตามรายละเอยีดทีก่ าหนดไวใ้นเงื่อนไข หลกัเกณฑ์ และวธิปีฏบิตัใินการเขา้
ร่วมประชุม การมอบฉันทะการออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามสิง่ที่ส่งมาด้วย 6  กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่
สะดวกเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสด์งักล่าว ท่านสามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัฯ เป็นผูร้บัมอบ
ฉันทะเพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนท่านได ้ โดยโปรดน าส่งเอกสารประกอบการลงทะเบยีนตามทีก่ าหนดไว้
ใน “ขอ้ปฏบิตัสิ าหรบัการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ (E-AGM) ” ตามสิง่ทีส่่งมา
ด้วย 8 พร้อมด้วย “หนังสอืมอบฉันทะ” ตามสิง่ทีส่่งมาด้วย 7 มายงับรษิทั ทัง้นี้ขอ้มูลกรรมการอสิระทีบ่รษิทัเสนอใหเ้ป็น
ผูร้บัมอบฉนัทะมรีายละเอยีดตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 5 ในการน้ี บรษิทัขอความร่วมมอืใหผู้ถ้อืหุน้กรอกขอ้ความ ลงคะแนนเสยีง
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ล่วงหน้าและลงลายมอืชื่อในหนังสอืมอบฉันทะซึ่งได้จดัส่งใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้นในหนังสอืเชญิประชุมฉบบันี้และส่งหนังสอืมอบ
ฉนัทะพรอ้มเอกสารประกอบดงักล่าวกลบัมายงับรษิทัภายในวนัท่ี 15 เมษายน 2565   

▪ ทางอเีมล: IR@nrinstant.com  
▪ ส่งไปรษณียท์ี ่

 ฝ่ายเลขานุการ 
 บรษิทั เอน็อาร ์อนิสแตนท ์โปรดวิซ์ จ ากดั (มหาชน)  
 518/5 อาคารมณียา เซน็เตอร ์ชัน้ 6 ถนนเพลนิจติ  
 แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

เพื่อใหก้ารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) ด าเนินไปดว้ยความเรยีบรอ้ย
และสะดวกรวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศกึษาและปฏิบตัิตามค าชี้แจง ขัน้ตอนการลงทะเบียน การมอบฉันทะและ
เอกสารประกอบการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม หากผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะมขีอ้ซกัถาม ขอ้คดิเหน็ หรอืขอ้เสนอแนะ 
กรุณาส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุม ไดท้ีอี่เมล: IR@nrinstant.com บรษิทัจะน าค าถามทีไ่ดร้บัล่วงหน้ารวมถงึค าถาม
ทีไ่ดร้บัในวนัประชุมมาตอบในหอ้งประชุมเฉพาะเรื่องทีเ่กีย่วกบัวาระการประชุมทีม่กีารลงคะแนนเสยีงเท่านัน้   

สุดทา้ยนี้ บรษิทั ขอขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกท่านทีม่คีวามเขา้ใจและหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าจะไดร้บัความร่วมมอืจากทุก
ท่านเป็นอย่างดเีช่นทีผ่่านมา 

 

ขอแสดงความนับถอื 

 

(นางเกศรา มญัชุศร)ี 
  ประธานกรรมการ 

               บรษิทั เอน็อาร ์อนิสแตนท ์โปรดวิซ์ จ ากดั (มหาชน) 

 

หมายเหตุ  

1. บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 เป็นการล่วงหน้าตัง้แต่วนัที ่
11 ตุลาคม 2564 ถงึวนัที ่10 มกราคม 2565 ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอระเบยีบวาระการประชุม 

2. บรษิทัไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที ่22 เมษายน 2564 บนเวบ็ไซต์
บรษิทั เมื่อวนัที่ 6 พฤษภาคม 2564 เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ตรวจทานความถูกต้องหรอืแก้ไขรายงานการประชุมดงักล่าว ถงึ
วนัที ่31 พฤษภาคม 2564 โดยเมื่อครบก าหนดเวลาดงักล่าว ไม่มผีูถ้อืหุน้ขอแกไ้ขรายงานการประชุม จงึถอืว่าผูถ้อืหุน้
ไดร้บัรองรายงานการประชุมดงักล่าวแลว้ 

mailto:IR@nrinstant.com
mailto:IR@nrinstant.com%20หรือ
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3. บรษิทัไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่8 กรกฎาคม 2564 บนเวบ็ไซต์
บรษิทั เมื่อวนัที ่22 กรกฎาคม 2564 เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ตรวจทานความถูกต้องหรอืแก้ไขรายงานการประชุมดงักล่าว ถงึ
วนัที ่20 สงิหาคม 2564 โดยเมื่อครบก าหนดเวลาดงักล่าว ไม่มผีูถ้อืหุน้ขอแกไ้ขรายงานการประชุม จงึถอืว่าผูถ้อืหุน้ได้
รบัรองรายงานการประชุมดงักล่าวแลว้ 

4. บรษิัทได้เผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ของบรษิัทฉบบันี้ พร้อมทัง้เอกสารประกอบการ
ประชุมและแบบฟอรม์หนังสอืมอบฉนัทะไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั (www.nrinstant.com) เมื่อวนัที ่21 มนีาคม 2565 

5. ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 และมสีทิธริบัเงนิปันผล จะต้องเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่รีายชื่อ ณ 
วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) ในวนัที ่30 มนีาคม 2565 และ 29 เมษายน 2565 ตามล าดบั 

   

 

เลขานุการบรษิทั 
โทรศพัท ์064-650-5164 

http://www.nrinstant.com/

