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แนวปฏิ บตั ิ สำหรับกำรเข้ำประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2565
ผ่ำนสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) และกำรมอบฉันทะ
1. ผู้ถือหุ้นมีควำมประสงค์เข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-AGM)
1.1 โปรดกรอกใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทีแ่ นบมากับข้อปฏิบตั นิ ้ี โดยขอให้ท่านระบุ
อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มอื ถือของท่านให้ชดั เจน สาหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และ
แนบสาเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้
▪ สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดำ – สาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนา
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ทีย่ งั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
▪ สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิ ติบุคคล – โปรดแนบหนังสือมอบอานาจหรือหนังสือมอบฉันทะทีล่ งนามแล้ว พร้อม
เอกสารประกอบตามรายละเอียดทีร่ ะบุดา้ นล่าง ในหัวข้อ เอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะ
ขอให้ท่านส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และหลักฐานแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้
ถึงบริษทั ภำยในวันที่ 15 เมษำยน 2565 ผ่านช่องทางดังนี้
▪ ช่องทาง e-mail : IR@nrinstant.com
▪ ช่องทางไปรษณีย์ :
เลขานุการบริษทั
บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน)
518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร์ ชัน้ 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
1.2 เมื่อบริษัทได้รบั เอกสารตามข้อ (1.1) จากท่าน บริษัทจะดาเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วม
ประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษทั จะจัดส่ง ลิงค์ ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM และคู่มอื
วิธีก ารใช้ง านระบบการประชุม E-AGM ไปให้ทางอีเ มล (E-mail) ที่ร ะบุ ใ นใบตอบรับเข้าร่ วมประชุมผ่า นสื่อ
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ บริษัท เอ็น อาร์ อิน สแตนท์ โปรดิว ซ์ จ ากัด (มหาชน) ทัง้ นี้ ขอความกรุ ณ างดให้ ชื่อ ผู้ใ ช้
(Username) และรหัสผูใ้ ช้ (Password) ของท่านแก่ผอู้ ่นื
กรณี ที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่ ำนสูญหำย หรือ ยังไม่ได้รบั ภำยในวันที่ 20
เมษำยน 2565 กรุณำติ ดต่อ นักลงทุนสัมพันธ์ หมำยเลขโทรศัพท์ 065 508 9666
1.3 โปรดศึกษาคู่มอื วิธกี ารใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียดจากอีเมล (E-mail) ทีบ่ ริษทั ได้ส่งให้ท่าน ทัง้ นี้
ระบบจะเปิ ด ให้ท่ า นลงทะเบีย นเข้า ร่ ว มประชุ ม ล่ ว งหน้ า 120 นาที ก่ อ นเริ่ม การประชุ ม อย่ า งไรก็ต าม การ
ถ่ายทอดสดจะเริม่ เมื่อถึงเวลาประชุมเท่านัน้
1.4 สาหรับวิธกี ารลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนน “เห็น
ด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีทท่ี ่านไม่ลงคะแนนสาหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของ
ท่านเป็ น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
1.5 กรณีทท่ี ่านประสบปั ญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนหรือระหว่างการประชุม กรุณา
ติดต่อ นักลงทุนสัมพันธ์ หมำยเลขโทรศัพท์ 065 508 9666
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2. กรณี ผ้ถู ือหุ้นมีควำมประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-AGM)
สาหรับผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ กรรมการอิสระ
ของบริษทั ท่านใดท่านหนึ่งดังต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน
1. ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี กรรมการอิสระ อายุ 63 ปี
ทีอ่ ยู่เลขที่ 9 ซอยวชิรธรรมสาธิต 30 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
2. นายอุดมการ อุดมทรัพย์ กรรมการอิสระ อายุ 46 ปี
ทีอ่ ยู่เลขที่ 147/19 ซอย 30 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โดยกรรมการท่านดังกล่าวนัน้ ไม่มสี ่วนได้เสียพิเศษใด ๆ ในทุกวาระการประชุม ทัง้ นี้ โปรดกรอกข้อความลงลายมือชื่อ
ในหนังสือมอบฉันทะปรากฎตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 7 และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข และสาเนาเอกสารประกอบการมอบ
ฉันทะให้ถงึ บริษทั ภำยในวันที่ 15 เมษำยน 2565 ผ่านช่องทางดังนี้
▪ ทางอีเมล : IR@nrinstant.com
▪ ทางไปรษณีย:์
เลขานุการบริษทั
บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน)
518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร์ ชัน้ 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะ
ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
1. หนังสือมอบฉันทะ ทีก่ รอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ และ
2. สาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ที่
ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องของผูม้ อบฉันทะ และ
3. สาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ที่
ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องของผูร้ บั มอบฉันทะ
นิ ติบุคคล
1. หนังสือมอบฉันทะ ทีก่ รอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลนัน้ รวมทัง้ ตรา
ประทับของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) ของผูม้ อบฉันทะ และลงลายมือชื่อของผูร้ บั มอบฉันทะ และ
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคลซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องและออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อน
วันประชุมผูถ้ อื หุน้ ของผูม้ อบฉันทะ และ
3. สาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ที่
ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องของผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลนัน้ (ผูม้ อบฉันทะ) และ
4. สาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ที่
ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องของผูร้ บั มอบอานาจ
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สำหรับบุคคลที่มิได้มีสญ
ั ชำติ ไทย หรือ นิ ติบุคคลจดทะเบียนต่ำงชำติ
▪ กรณีท่ผี ู้ถือหุน้ ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศ
เป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้
 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รบั มอบฉันทะ
พร้อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยผู้มอี านาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รบั มอบอานาจ พร้อมประทับตรา
สาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี)
 หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ อื หุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผูร้ บั มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
กรณีท่เี อกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้อง
แสดงเอกสารคาแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคาแปล โดยผูถ้ อื หุน้ หรือ โดยผูม้ อี านาจลงนามผูกพัน
นิตบิ ุคคลนัน้ (ในกรณีเป็ นนิตบิ ุคคล)
3. ช่องทำงสำหรับผู้ถือหุ้นในกำรส่งคำแนะนำหรือคำถำมเกี่ยวข้องกับธุรกิ จ อุตสำหกรรม ผลประกอบกำรของ
บริษทั หรือเกี่ยวข้องกับวำระใด ๆ ซึ่งจะพิ จำรณำในกำรประชุม E-AGM มีดงั นี้
3.1 ในระหว่างการประชุม E-AGM ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมสามารถส่งคาถามได้ผ่านระบบการประชุม E-AGM โดย
ต้องระบุช่อื และนามสกุลของผูถ้ อื หุน้ ให้ชดั เจน
3.2 ผูถ้ อื หุน้ สามารถส่งคาแนะนาหรือคาถามล่วงหน้าให้บริษทั ก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
▪ ทางอีเมล : IR@nrinstant.com
▪ ทางไปรษณีย:์
เลขานุการบริษทั
บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน)
518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร์ ชัน้ 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
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ใบตอบรับเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ บริษทั เอ็นอำร์ อิ นสแตนท์ โปรดิ วซ์ จำกัด (มหำชน)
Acceptance for the invitation of online meeting of NR Instant Produce Public Company Limited
(1) ข้าพเจ้า ………..……………………………………………………………
I/we

สัญชาติ ………..……….…
Nationality

อยู่บา้ นเลขที่ …………………………………………………………………..…………………………………..
Address
(2) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of NR Instant Produce Public Company Limited
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม
Holding the total amount of shares

………….……. หุน้

ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM ) สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565
โดยต้องการเข้าร่วมประชุม f
□ เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง
□ มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว) ……………………...…………….......................................................
หมายเลขบัตรประชาชน…………….……..................................…….ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น
(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธกี ารเข้าร่วมประชุม
อีเมล………………………………………………………………………………..… (โปรดระบุ)
E-mail
เบอร์โทร……………………………………………………………………………… (โปรดระบุ) g
Phone Number
(4) จัดส่งสาเนาหลักฐานแสดงตัวตนให้ถงึ บริษทั ภำยในวันที่ 15 เมษำยน 2565
(5) เมื่อท่านได้รบั การยืนยันตัวตนแล้ว บริษทั จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธกี ารเข้าร่วมประชุม ไปยัง
อีเมลทีท่ ่านได้ระบุไว้ในข้อ (3)
(6) ในวันประชุมผูถ้ อื หุน้ จะต้องเตรียม เลขบัญชีผถู้ อื หุน้ และเลขบัตรประชาชนไว้ สาหรับการเข้าร่วมประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
กรณี ที่ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ และประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมครัง้ นี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตามตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย และปิ ดอากรแสตมป์
จานวน 20 บาท พร้อมกับนาส่งหนังสือมอบฉันทะ เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตน และเอกสารประกอบในการเข้าร่วม
ประชุม มาให้ถงึ บริษทั ภายในวันที่ 15 เมษายน 2565
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ขัน้ ตอนกำรรับข้อมูลเพื่อเข้ำร่วมประชุม ผ่ำนทำงอีเมล
1. เมื่อผูถ้ อื หุน้ ได้รบั การตรวจสอบการยืนยันตัวตนจากบริษทั แล้ว ผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั อีเมลทีม่ ลี งิ ค์การเข้าร่วมประชุม ที่
จัดส่งโดยบริษทั โอเจ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (e-agm@ojconsultinggroup.com) พร้อมทัง้ ให้ผถู้ อื หุน้ ตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล ของท่าน และวัน-เวลาประชุม
2. เมื่อ ท่ า นต้อ งการเข้า ร่ว มประชุม ให้ก ดที่ “กดที่ Link นี้ ” เพื่อ เปิ ด Web Browser ขึ้น ให้ผู้ถือหุ้น กรอก เลข
ทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ และ หมำยเลขอ้ำงอิ ง (หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น) และกดปุ่ม
“ลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม”
3. ระบบจะปรากฎรายละเอียดของผูถ้ อื หุน้ ขึน้ ให้ท่านกดปุ่ม “ยืนยันเข้ำร่วมประชุม”
4. ระบบจะปรากฏปุ่มเพื่อเลือก คือ “E-Meeting” (สีน้าเงิน) และ “E-Voting” (สีเขียว)
หมำยเหตุ หำกประสงค์จะเข้ำรับชมในระบบเสียงภำษำอังกฤษ สำมำรถเลือกลิ งค์ E-Meeting English ที่
ได้รบั เฉพำะทำงอีเมลเท่ำนัน้
ขัน้ ตอนกำรใช้งำน E-Meeting
1. ให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่ม “E-Meeting” เพื่อเข้าร่วมประชุม ระบบจะปรากฏ Web Browser ZOOM จากนัน้ จะปรากฏ
Pop-up ขึน้ ให้ท่านกดปุ่ม “ยกเลิ ก” และกดปุ่ม “Click here”
2. จากนัน้ จะปรากฏ Pop-up ขึน้ ให้ท่านกดปุ่ม “ยกเลิ ก” อีกครัง้ หนึ่ง และกดปุ่ม “Join from your browser”
3. ระบบจะปรากฏหน้าจอสาหรับให้กรอกชื่อ-นามสกุล
*กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา ให้กรอก ชื่อ-นำมสกุล ของผูถ้ อื หุน้
*กรณีทถ่ี อื หุน้ เป็ นนิตบิ ุคคล ให้กรอก ชื่อนิ ติบุคคล ทีถ่ อื หุน้ อยู่
4. จากนัน้ กดปุ่ม “Join” จะปรากฏข้อความ “Please wait, the meeting host will let you in soon” ให้ผเู้ ข้าร่วม
ประชุมรอเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบและยอมรับการเข้าห้องประชุม
5. เมื่อเข้าห้องประชุมได้แล้ว ให้ผเู้ ข้า ร่วมประชุม กดปุ่ม “Join with Computer Audio” เพื่อเปิ ดระบบไมโครโฟน
และลาโพงของเครื่องคอมพิวเตอร์ จากนัน้ ให้ท่านปิ ดไมโครโฟนระหว่างการประชุม โดยเลือกกดปุ่ม “Mute”
• เมื่อผู้ดาเนินการประชุมเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมถามคาถาม ผูถ้ ือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะที่ต้องการ
ซักถาม ให้กดปุ่ม “Participants” และกดปุ่ม “Raise hand” ภายหลังจากได้รบั สัญญาณจากเจ้าหน้าที่
แล้ว ให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูม้ อบฉันทะเปิ ดกล้อง โดยการกดปุ่ม “Start Video” และเปิ ดไมโครโฟน โดยการ
กดปุ่ม “Unmute”
• หลังการถามคาถามเสร็จสิน้ ให้ผถู้ ามกดปุ่ม “Lower hand” เพื่อเอามือลง พร้อมทัง้ ปิ ดกล้อง โดยการ
กดปุ่ม “Stop Video” และปิ ดไมโครโฟน โดยการกดปุ่ม “Mute”
• หากต้องการถามคาถามผ่านระบบแชท ให้ผู้ ถือหุน้ หรือผูม้ อบฉันทะกดปุ่ม “Chat” จะปรากฎพืน้ ทีใ่ ห้
พิมพ์ขอ้ ความ และกด “Enter” เพื่อส่งคาถาม
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ขัน้ ตอนกำรใช้งำน E-Voting
1. เมื่อผูถ้ อื หุน้ หรือผูม้ อบฉันทะต้องการลงคะแนนเสียง ให้กดปุ่ม “E-Voting” ระบบจะปรากฎหน้าจอการลงคะแนน
เสียงในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะสามารถเลือกลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย (Approve)”, “ไม่เห็นด้วย (Disapprove)”,
“งดออกเสี ยง (Abstain)” เมื่อ ลงคะแนนแล้ว ระบบจะปรากฏ Pop-up ยืน ยัน การลงคะแนนขึ้น ให้ท่ า นกด
“ยืนยัน”
• ผูถ้ อื หุน้ หรือผูม้ อบฉันทะทีต่ ้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทาได้ ด้วยการกดเลือกลงคะแนนใหม่
อีกครัง้ ภายในระยะเวลาลงคะแนนทีก่ าหนด
• หากหมดเวลาในการลงคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะที่ยงั ไม่ได้ลงคะแนน จะถูกนับเป็ นการ
ลงคะแนน “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
3. เมื่อผูถ้ อื หุน้ หรือผูม้ อบฉันทะลงคะแนนเสร็จแล้ว ให้กลับมาทีห่ น้าต่าง E-Meeting เพื่อเข้าร่วมประชุมต่อ
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