หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2565
บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น.

วันที่ 21 มีนาคม 2565
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565

เรียน

ท่านผูถ้ อื หุน้ บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน)

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย :
1) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
2) ข้อมูลประวัตแิ ละประสบการณ์การทางานของผูส้ อบบัญชี
3) ประวัตขิ องบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่งตามวาระ
4) ข้อบังคับของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
5) ข้อมูลของกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั เสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ และนิยามกรรมการอิสระ
6) เงือ่ นไข หลักเกณฑ์ และวิธปี ฏิบตั ใิ นการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
และการมอบฉันทะการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ อื หุน้
7) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.)
8) ข้อปฏิบตั สิ าหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
9) แบบแจ้งเกีย่ วกับการคุม้ ครองส่วนบุคคลสาหรับการประชุมผูถ้ อื หุน้
ด้วยทีป่ ระชุมคณะกรรมการ บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ครัง้ ที่ 2/2565 เมื่อ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มมี ติให้เชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ก ทรอนิ กส์ (E-AGM) เพี ย งรูป แบบเดี ย วเท่ า นั ้น ภายใต้ พ ระราชก าหนดว่ า ด้ ว ยการประชุ ม ผ่ า นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ และออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 30 มีนาคม 2564
บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม รวมทัง้ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวใน
เว็บไซต์ของบริษัท ตัง้ แต่วนั ที่ 6 พฤษภาคม 2564 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วน โดยไม่มผี ู้ถือหุ้น
คัดค้านหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด และในการกาหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี
2565 บริษทั ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษทั เพื่อเรียนเชิญให้ผถู้ อื หุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุมล่ วงหน้า ตัง้ แต่วนั ที่
11 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2565 โดยเมื่อครบกาหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มกี ารเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายัง
บริษัท บริษัทจึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติค ณะกรรมการบริษัทพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ
ดังต่อไปนี้
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วาระที่ 1

พิ จารณารับทราบผลการดาเนิ นงานของบริษทั ประจาปี 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล
บริษทั ได้สรุปผลการดาเนินงานของบริษทั และการเปลี่ยนแปลงทีส่ าคัญในรอบปี 2564 ตามทีป่ รากฎในแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (56-1 One Report) (รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ่งมา
ด้วย 1) เพื่อเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณารับทราบ
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 เพื่อรับทราบแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (56-1 One Report) ซึง่ ได้สรุปผลการดาเนินงานของบริษทั ทีผ่ ่านมา
และการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญซึง่ เกิดขึน้ ในรอบปี 2564
การลงมติ
วาระนี้เป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มกี ารออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ น สาหรับปี 2564 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มกี ารแก้ไข
เพิม่ เติม) (“พ.ร.บ. บริษทั มหาชนจากัด”) และข้อ 41 ของข้อบังคับของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ จาเป็ นต้องพิจารณา
อนุมตั งิ บการเงินประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึง่ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต
(รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 1)
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของบริษทั ประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทีผ่ ่านการ
ตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตของบริษทั และมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวมี
ความถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสาคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 พิจารณาอนุ มตั งิ บแสดงฐานะทาง
การเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทีผ่ ่านการตรวจสอบและลงนามรับรอง
โดยนางสาว สินีนารถ จิระไชยเขือ่ นขันธ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต ทะเบียนเลขที่ 6287 จากบริษทั สานักงาน
อีวาย จากัด โดยผูส้ อบบัญชีแสดงความเห็นแบบไม่มเี งือ่ นไขต่องบการเงินดังกล่าว และได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั แล้ว
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ผลการดาเนินงานรวม และฐานะการเงินรวมของบริษทั โดยสรุปมีดงั นี้
รายการตามงบการเงิ นรวม
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
รายได้รวม
กาไรก่อนภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิต่อหุน้ (บาท)

ณ 31 ธันวาคม 2564
4,662.28
1,809.20
2,815.32
2,318.23
293.25
221.45
0.16

ณ 31 ธันวาคม 2563
3,358.37
783.91
2,574.47
1,444.19
151.63
124.39
0.11

โดยมีรายละเอียดตามทีป่ รากฏในงบการเงินในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564
(แบบ 56-1 One Report) ซึง่ ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือนัดประชุมครัง้ นี้ ตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 1
การลงมติ
วาระนี้จะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3

พิ จารณาอนุมตั ิ จดั สรรกาไรสุทธิ เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงิ นปันผลสาหรับผล
การดาเนิ นงานปี 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษทั ข้อ
48 ทีก่ าหนดให้บริษทั ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไร
สุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ทัง้ นี้ คณะกรรมการอาจเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั กิ ารจัดสรร
เงินสารองประเภทอื่น ๆ ได้ตามทีเ่ ห็นสมควร และบริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 30 ของกาไรสุทธิ ภายหลังการหักทุนสารองต่าง ๆ ตามกฎหมาย และเงินสารองอื่น (ถ้ามี)
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึน้ อยู่กบั ผลการดาเนินงาน ฐานะ
การเงิน สภาพคล่อง ความจาเป็ นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน แผนการลงทุน และการขยาย
ธุ ร กิจ ในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปั จ จัยอื่น ๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับการดาเนิ น งาน และการ
บริหารงานของบริษทั
• การจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานประจาปี 2564 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 11.00 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 5.37 ของเงินกาไรสุทธิประจาปี 2564 ซึง่ ภายหลังจากการจัดสรรกาไรดังกล่าวแล้ว
บริษทั จะมีเงินสารองตามกฎหมาย จานวน 41.40 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 2.92 ของทุนจดทะเบียน
• การจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2564 บริษทั เสนอจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุน้
ละ 0.041 บาท หรือคิดเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 58,123,819.82 บาท คิดเป็ นอัตราการจ่ายปั นผลร้อยละ
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30 ของกาไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการหักทุนสารองต่างๆตามกฎหมาย โดยเงินปั น
ผลจะถูกหักภาษี ณ ทีจ่ ่ายตามอัตราทีก่ ฎหมายกาหนดไว้
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรสุทธิ
เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 11.00 ล้านบาท และการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานปี
2564 เป็ นเงิ น สดให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น จ านวนหุ้ น ละ 0.041 บาทต่ อ หุ้ น หรื อ คิ ด เป็ นจ านวนเงิ น ไม่ เ กิ น
58,123,819.82 บาท คิดเป็ นอัตราการจ่ายปั นผลร้อยละ 30 ของกาไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
ภายหลังการหักเงินทุนสารองต่างๆ ตามกฎหมาย โดยเงินปั นผลทัง้ หมดจะถูกหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย ตามอัตราที่
กฎหมายกาหนดไว้
ทัง้ นี้ คณะกรรมการได้มมี ติ กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิรบั เงินปั นผล (Record date) ในวันที่ 29 เมษายน
2565 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ซึ่งการจ่ายเงินปั นผลในอัตราดังกล่าวข้างต้น
เป็ นอัตราที่คณะกรรมการบริษทั พิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของ
บริษัท โดยการให้สทิ ธิในการรับเงินปั นผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่ นอน จนกว่าจะได้รบั การอนุ มตั ิจากที่
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565
ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปั นผลจากผลประกอบการปี 2564 และปี 2563 ทีผ่ ่านมา
รายละเอียดการจ่ายเงิ นปันผล
ปั นผลเป็ นหุน้ สามัญ (บาท)
ปั นผลเป็ นเงินสด
รวมเงินปั นผลจ่ายทัง้ สิน้
กาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราการจ่ายเงินปั นผล-ร้อยละของกาไรสุทธิจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการภายหลังการหักเงินทุนสารองต่างๆ ตาม
กฎหมาย

ปี 2564
58.12
58.12
204.72
30.00

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2563
54.23
6.03
60.26
145.27
43.68

การลงมติ
วาระนี้จะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาปี 2565
วัตถุประสงค์และเหตุผล
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่ง พระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษทั
ข้อ 38 ซึ่งกาหนดให้ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของ

บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน)
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บริษัททุกปี ในการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีจะเลือกตัง้ ผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็ น
กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูด้ ารงตาแหน่งหน้าทีใ่ ด ๆ ของบริษทั
นอกจากนี้ ต ามประกาศคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฉบับ ที่ 161/2561 โดย
กาหนดให้บริษทั จดทะเบียนต้องจัดให้มกี ารหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี (ทีล่ งลายมือชื่อรับรองงบการเงิน) ทุก 7
รอบปี บญ
ั ชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผสู้ อบบัญชีรายอื่นในสานักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ และเมื่อมีการ
หมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่างน้ อย 5 รอบปี บญ
ั ชี ก่อนจะ
กลับมาใช้ผสู้ อบบัญชีรายเดิมนัน้
ปั จจุบนั ผูส้ อบบัญชีของบริษทั คือ นางสาว สินีนารถ จิระไชยเขือ่ นขันธ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่
6287 จากบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด ซึง่ ทาหน้าทีส่ อบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทั มาเป็ นเวลา 2 ปี ตัง้ แต่ปี 2564-2565 ซึ่งไม่เกินระยะเวลาที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีประจาปี 2565 จากผลการปฏิบตั งิ าน ประสบการณ์
ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบตั งิ านเป็ นทีย่ อมรับ ความเป็ นอิสระ และอัตราค่าสอบบัญชี
ทีผ่ สู้ อบบัญชีเสนอมา และเห็นสมควรเสนอให้ผสู้ อบบัญชีจากบริษทั สานักงาน อีวาย จากัดเป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั และบริษทั ย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการทางานทีด่ ี มีความเชีย่ วชาญในการสอบบัญชี มีความเป็ น
อิสระ และเสนอค่าสอบบัญชีท่เี หมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอผูถ้ อื หุน้ อนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2565
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. เห็นชอบแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีประจาปี 2565 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
ของบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
▪ 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
ผู้สอบบัญชีอ่ืนของสานักงานทาหน้ าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดงั กล่าวได้ สานัก
งานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีดงั กล่าวเป็ นสานักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชี เดียวกันกับบริษัทย่อย
และสานักงานสอบบัญชีและผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อทีเ่ สนอข้างต้นไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ
บริษทั บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว
2. ให้ความเห็นชอบกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย ประจาปี 2565 สาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และค่าสอบทานรายไตรมาสเป็ นเงิน 5,760,000 บาท

บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน)
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ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานอื่น (Out of Pocket Expenses) ซึ่งจะเบิกจ่ายเท่าทีจ่ าเป็ นตามทีเ่ กิดขึน้ จริง เช่น ค่าใช้จ่าย
เดินทาง ค่าเอกสาร เป็ นต้น ซึง่ เป็ นไปตามธรรมเนียมปฏิบตั ทิ วไป
ั ่ อย่างไรก็ตาม หากบริษทั ขยายธุรกิจ
เปิ ดบริษทั ระหว่างปี ขอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ย่อยนัน้ ๆ พิจารณาอนุมตั คิ ่าสอบบัญชีดงั กล่าวด้วย
โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจาปี 2565 ในอัตราทีเ่ ปรียบเทียบกับปี 2564 ตามทีป่ รากฏในตาราง
ดังต่อไปนี้
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
บริษทั โนฟ อีทส์ จากัด
บริษทั ซูเปอร์ แพลนส์ จากัด
บริษทั โบทานี เพ็ทแคร์ จากัด
บริษทั โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จากัด
บริษทั รีเจนเนอเรชัน่ แคปปิ ตอล จากัด
บริษทั อินดีม อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด
บริษทั พีบบี ี โฮลดิง้ ส์ จากัด
รวม
ค่าใช้จ่ายดาเนินการอื่น ของ บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์
โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน)

ปี 2565
2,950,000
400,000
700,000
100,000

ปี 2564
2,500,000
400,000
700,000
100,000

70,000
230,000
70,000
400,000
290,000
100,000
350,000
100,000
5,760,000
ตามทีจ่ ่ายจริง

70,000
150,000
70,000

70,000

4,060,000
18,867.98

หมายเหตุ ค่าสอบบัญชีท่เี กิดขึน้ จริงของบริษทั และบริษทั ย่อยปี 2564 รวมจานวน 4,060,000 บาท สูงกว่าที่ได้รบั อนุมตั ิ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจานวน 290,000 บาท เนื่องจากบริษัทได้ขยายธุรกิจเปิ ด บริษัทย่อยเพิ่มในรอบปี บัญชีท่ผี ่ านมา
ได้แก่ บริษทั โนฟ อีทส์ จากัด บริษทั ซูเปอร์ แพลนส์ จากัดและ บริษทั รีเจนเนอเรชัน่ แคปปิ ตอล จากัดซึง่ บริษทั ดังกล่าว
ได้รบั การอนุมตั คิ ่าสอบบัญชีจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ย่อยดังกล่าวแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีมติเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรให้เสนอต่อทีป่ ระชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั สานักงาน อีวาย จากัดเป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย ตามรายละเอียดข้างต้นและกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษทั และ
บริษัท ย่อย ประจาปี 2565 และค่าสอบทานรายไตรมาสเป็ น เงิน รวม 5,760,000 บาท ทัง้ นี้ ค่าตอบแทน
ดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอื่น (Out of
Pocket Expenses) ซึ่งจะเบิกจ่ายเท่าทีจ่ าเป็ นตามทีเ่ กิดขึน้ จริง เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าเอกสาร เป็ นต้น
บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน)
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ซึ่ง เป็ น ไปตามธรรมเนี ย มปฏิบตั ิทวไป
ั ่ และหากบริษัท ขยายธุร กิจ เปิ ด บริษัท ระหว่ า งปี คณะกรรมการ
เห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ย่อยนัน้ ๆพิจารณาค่าสอบบัญชีดงั กล่าวด้วย โดยคณะกรรมการจะดูแล
ให้สามารถจัดทางบการเงินได้ทนั ตามกาหนดระยะเวลา
การลงมติ
วาระนี้จะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษทั ข้อ 19
กาหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ งจานวนหนึ่งในสาม
(1/3) ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งใน
สาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ งอาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ารับตาแหน่ งอีกได้ ซึ่งในการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ครัง้ นี้ มีกรรมการทีต่ อ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 ท่าน ดังนี้

1

ชื่อ
นางเกศรา มัญชุศรี

2

นายเหยา ก๊ก ตง

3

นายแดน ปฐมวาณิชย์

ตาแหน่ ง
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการกากับดูแล
กิจการทีด่ แี ละกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั ่งยืน
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการบริห ารความเสี่ย ง กรรมการการลงทุ น
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดแี ละกิจการสังคมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั ่งยืน ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้ า ที่
บริหาร

เพื่อ ให้เ ป็ น ไปตามหลัก การก ากับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อ ส่ วนร่ วมของผู้ถือ หุ้น ของบริษัท ในการสรรหา
กรรมการ บริษทั ได้ประกาศเชิญให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคลทีเ่ ห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือก
และเสนอรายชื่อต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ในช่ วงระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม
2564 ถึง 10 มกราคม 2565 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษทั ซึง่ เมื่อพ้นกาหนดเวลาข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ
พิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการมายังบริษทั
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 ิ
บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน)
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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 กรรมการและกรรมการอิสระทีพ่ ้น
จากตาแหน่งตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนเสียได้เสียได้ พจิ ารณากลันกรองคุ
่
ณสมบัติและความเหมาะสม
ตามที่ ค ณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนเสนอ ซึ่ ง เป็ นไปตามกระบวนการสรรหาที่
คณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดไว้และจากการพิจารณากลันกรองคุ
่
ณสมบัตขิ องกรรมการทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่
เป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการมีความเห็นว่ากรรมการและกรรมการอิสระทีไ่ ด้รบั การ
เสนอชื่อมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนเหมาะสม และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามข้อกาหนดหรือกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง มี
ความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และความเชีย่ วชาญเฉพาะด้านทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั
มีจรรยาบรรณธุรกิจ วิสยั ทัศน์และทัศนคติทด่ี ตี ่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมทีจ่ ะปฏิบตั ิหน้าที่ทไ่ี ด้รบั
มอบหมายอย่ า งเต็ม ความสามารถ รวมถึง สามารถแสดงความคิด เห็น อย่ า งเป็ น อิส ระและเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบกับ ความเห็นของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรให้เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 พิจารณา
เลือกตัง้ นางเกศรา มัญชุศรี นายเหยา ก๊ก ตง และ นายแดน ปฐมวาณิชย์ กรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่งตาม
วาระให้กลับเข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
ทัง้ นี้ ประวัตขิ องกรรมการทัง้ 3 ท่านนี้ รวมถึงข้อมูลอันเกี่ยวกับการถือหุน้ สามัญในบริษัท ข้อมูลการดารง
ตาแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนและ/หรือบริษทั และ/หรือกิจการอื่น ๆ ตามรายละเอียด
ดังปรากฏตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 3
การลงมติ
วาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดย
จะเป็ นการขออนุ มตั เิ ลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล โดยพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์
และวิธกี ารทีก่ าหนดในข้อบังคับของบริษทั ข้อ 19
วาระที่ 6

พิ จารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565
วัตถุประสงค์และเหตุผล
เพื่อ ให้ เ ป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติ บ ริษั ท มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ที่ก าหนดให้ ก ารจ่ า ย
ค่าตอบแทนกรรมการเป็ 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

บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน)
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ไทยทีอ่ ยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจทีม่ ขี นาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนัน้ เพียงพอทีจ่ ะ
จูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้บรรลุเป้ าหมายตามทิศทางธุรกิจโดยมีกระบวนการที่
โปร่งใสเพื่อสร้างความมั ่นใจให้แก่ผถู้ อื หุน้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พจิ ารณาค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2565 โดยยึด
นโยบายการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั และได้เทียบเคียงกับค่าเฉลีย่ ของค่าตอบแทนกรรมการ
ของบริษทั จดทะเบียนและบริษทั ในอุตสาหกรรมเดียวกัน จากรายงานผลสารวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จึงเห็นควรเสนอการจ่ ายค่าตอบแทน
กรรมการภายใต้วงเงินไม่เกิน 8,160,000 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั
- ประธานกรรมการบริษทั
- กรรมการบริษทั
- กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการการลงทุน
- ประธานกรรมการการลงทุน
- กรรมการการลงทุน
- กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการก ากับ ดู แ ลกิจ การที่ดีแ ละกิจ การสัง คมเพื่อ การ
พัฒนาอย่างยั ่งยืน
- ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ แี ละกิจการสังคมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั ่งยืน
- กรรมการก ากับ ดูแ ลกิจ การที่ดีแ ละกิจ การสัง คมเพื่อ การ
พัฒนาอย่างยั ่งยืน
- กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
- ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
- กรรมการบริหารความเสีย่ ง
- กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนรายเดือน
200,000 บาท / เดือน
30,000 บาท / เดือน
ไม่มี
100,000 บาท / เดือน
30,000 บาท / เดือน
30,000 บาท / เดือน
20,000 บาท / เดือน
ไม่มี
30,000 บาท / เดือน
20,000 บาท / เดือน
ไม่มี

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

1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั สาหรับปี 2564 เท่ากับ 8,160,000.00 บาท
2) กรรมการบริหารทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั จะไม่ได้รบั ค่าตอบแทน
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 ละผลการปฎิ บ ัติง านใน
สภาวการณ์ปัจจุบนั รวมถึงความต้องการของบริษทั ที่กาลังขยายตัวทางธุรกิจเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจาก
อุ ต สาหกรรมประเภทเดียวกัน โดยคณะกรรมการเห็น ชอบตามข้อ เสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจ ารณาค่ า ตอบแทน จึง เห็น สมควรเสนอให้ท่ีป ระชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจ าปี 2565 พิจ ารณาก าหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการให้อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อเป็ นการส่งเสริมการป ฏิบตั ิ
หน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทอย่างยั ่งยืน โดย มีวงเงินค่าตอบแทน
กรรมการประจาปี 2565 เป็ นจานวนไม่เกิน 8,160,000.00 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาท)
การลงมติ
วาระนี้จะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื
หุน้ ซึง่ มาประชุม
วาระที่ 7

พิ จารณาอนุมตั ิ แก้ไขเพิ่มเติ มหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษทั )
วัตถุประสงค์และเหตุผล
เพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั และครอบคลุมไปจนถึงการกิจกรรมการดาเนินธุรกิจที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 พิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไข
เพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริษทั และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)
ภายใต้มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 โดยเพิม่ วัตถุประสงค์ใหม่ 1 ข้อ รวม
เป็ นวัตถุประสงค์ทงั ้ สิน้ 52 ข้อ ตามรายละเอียดดังนี้
ข้อ 52 การลงทุนในสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั รวมถึงไม่จากัดเพียงการขุด ซื้อขาย แลกเปลีย่ นสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2565 พิจารณาอนุ มตั กิ ารแก้ไข
เพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริษทั และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)
ภายใต้มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ดังรายละเอียดข้างต้น

บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน)
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การลงมติ
วาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือ
หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

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 งอื่น
นอกจากทีก่ าหนดไว้กไ็ ด้
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรบรรจุวาระนี้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ถ้ามี) และ/หรือ คณะกรรมการ
บริษทั ตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผูถ้ อื หุน้ โดยไม่ควรมีการพิจารณาเรื่องอื่นใดเพิม่ เติมในวาระนี้ เนื่องจาก
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดสี าหรับบริษัทจดทะเบีย น และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องทีม่ กี ารแจ้งไว้ล่วงหน้า
เท่านัน้ เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมกับผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดโดยรวม

บริษทั จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุน้ เข้าร่วมประชุมตามแนวทางที่กาหนดในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
ผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านัน้ โดยบริษัทจะเปิ ดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ตัง้ แต่
เวลา 12.00 น. เป็ นต้นไป
บริษทั ให้ความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ กับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ ในกรณีทท่ี ่าน
เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ ผูร้ บั มอบอานาจจากบุคคลดังกล่าวด้วย และเพื่อให้ท่านมั ่นใจได้ว่าบริษทั จะให้ความคุม้ ครองและปฏิบตั ิ
ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับ พระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 จึงขอแจ้งให้ท่านทราบ
ถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามแบบแจ้งการคุม้ ครองส่วนบุคคลสาหรับการประชุมผูถ้ อื หุน้ ตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 9
ทัง้ นี้ บริษทั ขอให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีป่ ระสงค์จะเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ศึกษา
ขัน้ ตอนการลงทะเบียนและจัดเตรียมเอกสารตามรายละเอียดทีก่ าหนดไว้ในเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธปี ฏิบตั ใิ นการเข้า
ร่วมประชุม การมอบฉันทะการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามสิง่ ที่ส่งมาด้วย 6 กรณีท่ที ่านผู้ถือหุ้นไม่
สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ฯ เป็ นผูร้ บั มอบ
ฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยโปรดนาส่งเอกสารประกอบการลงทะเบียนตามทีก่ าหนดไว้
ใน “ข้อปฏิบตั สิ าหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ” ตามสิง่ ทีส่ ่งมา
ด้วย 8 พร้อมด้วย “หนังสือมอบฉันทะ” ตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 7 มายังบริษทั ทัง้ นี้ขอ้ มูลกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั เสนอให้เป็ น
ผูร้ บั มอบฉันทะมีรายละเอียดตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 5 ในการนี้ บริษทั ขอความร่วมมือให้ผถู้ อื หุน้ กรอกข้อความ ลงคะแนนเสียง
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ล่วงหน้าและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะซึ่งได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ และส่งหนังสือมอบ
ฉันทะพร้อมเอกสารประกอบดังกล่าวกลับมายังบริษทั ภายในวันที่ 15 เมษายน 2565
▪ ทางอีเมล: IR@nrinstant.com
▪ ส่งไปรษณียท์ ่ี
ฝ่ ายเลขานุการ
บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน)
518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร์ ชัน้ 6 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เพื่อให้การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
และสะดวกรวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาและปฏิบตั ิตามคาชี้แจง ขัน้ ตอนการลงทะเบียน การมอบฉันทะและ
เอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมีขอ้ ซักถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ
กรุณาส่งคาถามล่วงหน้าก่อนการประชุม ได้ทอ่ี ีเมล: IR@nrinstant.com บริษทั จะนาคาถามทีไ่ ด้รบั ล่วงหน้ารวมถึงคาถาม
ทีไ่ ด้รบั ในวันประชุมมาตอบในห้องประชุมเฉพาะเรื่องทีเ่ กีย่ วกับวาระการประชุมทีม่ กี ารลงคะแนนเสียงเท่านัน้
สุดท้ายนี้ บริษทั ขอขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านทีม่ คี วามเข้าใจและหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าจะได้รบั ความร่วมมือจากทุก
ท่านเป็ นอย่างดีเช่นทีผ่ ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

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

หมายเหตุ
1. บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 เป็ นการล่วงหน้าตัง้ แต่วนั ที่
11 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2565 ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม
2. บริษทั ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 บนเว็บไซต์
บริษทั เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ตรวจทานความถูกต้องหรือแก้ไ ขรายงานการประชุมดังกล่าว ถึง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยเมื่อครบกาหนดเวลาดังกล่าว ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงถือว่าผูถ้ อื หุน้
ได้รบั รองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว
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3. บริษทั ได้เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 บนเว็บไซต์
บริษทั เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ตรวจทานความถูกต้องหรือแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ถึง
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 โดยเมื่อครบกาหนดเวลาดังกล่าว ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงถือว่าผูถ้ อื หุน้ ได้
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว
4. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ของบริษัทฉบับนี้ พร้อมทัง้ เอกสารประกอบการ
ประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั (www.nrinstant.com) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565
5. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 และมีสทิ ธิรบั เงินปั นผล จะต้องเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ รี ายชื่อ ณ
วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record Date) ในวันที่ 30 มีนาคม 2565 และ 29 เมษายน 2565 ตามลาดับ

เลขานุการบริษทั
โทรศัพท์ 064-650-5164
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