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เง่ือนไข หลกัเกณฑ ์และวิธีปฏิบติัในการเข้าร่วมประชมุ การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 
ในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2566 

บริษทั เอน็อาร ์อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดวิซ์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) เป็นไปด้วยความ
โปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ บรษิทัจงึเหน็ควรก าหนดใหม้กีารตรวจสอบเอกสาร และหลกัฐานแสดงการ
เป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

1. เง่ือนไข หลกัเกณฑ ์และวิธีปฏิบติัในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ 

ผู้เข้าร่วมประชมุ เอกสารหรือหลกัฐาน 

กรณีผู้ถือหุ้นประสงคเ์ข้าประชุมด้วยตนเอง 

1. กรณีผูถ้อืหุน้เป็นบุคคลธรรมดา ▪ หนังสอืเชญิประชมุหน้าทีม่ ีQR Code ซึง่ผูถ้อืหุน้ลงลายมอืชื่อแลว้ และ 

▪ เอกสารทีส่่วนราชการออกใหท้ีย่งัไมห่มดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัร
ประจ าตวัขา้ราชการ บตัรพนักงานรฐัวสิาหกจิ ใบอนุญาตขบัขี ่หรอื หนังสอื
เดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และหากมกีารเปลีย่นชื่อ-นามสกุล ใหย้ื่น
หลกัฐานประกอบดว้ย 

2. กรณีผูถ้อืหุน้เป็นนิตบิุคคล โดยมี
ผูแ้ทน (กรรมการ) ของผูถ้อืหุน้เขา้
ประชุมดว้ยตวัเอง 

▪ หนังสอืเชญิประชมุหน้าทีม่ ีQR Code ซึง่ผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการผูม้อี านาจ) 
ทีเ่ขา้ประชุมดว้ยตนเอง ลงลายมอืชื่อแลว้ และ 

▪ ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล (ออกใหไ้ม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนั
ประชุมผูถ้อืหุน้ โดยกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์) ซึง่รบัรองส าเนา
ถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการผูม้อี านาจ) ทีเ่ขา้ประชุมดว้ยตนเอง และมี
ขอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผูแ้ทนนติบิุคคล (กรรมการผูม้อี านาจ) ทีม่าประชมุมี
อ านาจกระท าการแทนนิตบิุคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ และ 

▪ เอกสารทีส่่วนราชการออกใหท้ีย่งัไมห่มดอายขุองผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการผูม้ี
อ านาจ) ทีเ่ขา้ประชุมดว้ยตนเอง เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวั
ขา้ราชการ บตัรพนักงานรฐัวสิาหกจิ ใบอนุญาตขบัขี ่หรอื หนังสอืเดนิทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และหากมกีารเปลีย่นชื่อ-นามสกุล ใหย้ื่นหลกัฐาน
ประกอบดว้ย  

กรณีผู้ถือหุ้นประสงคม์อบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม 

3. กรณีบุคคลธรรมดา มอบฉนัทะ ▪ หนังสอืเชญิประชุมหน้าทีม่ ีQR Code ซึง่ผูร้บัมอบฉนัทะลงลายมอืชื่อแลว้ และ 

▪ หนังสอืมอบฉนัทะตามแบบทีส่่งมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุ (แบบ ก. หรอืแบบ 
ข.) ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง ครบถว้นและลงลายมอืชื่อผูม้อบฉนัทะ และผูร้บั
มอบฉนัทะ และ 
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ผู้เข้าร่วมประชมุ เอกสารหรือหลกัฐาน 

▪ ส าเนาเอกสารทีส่่วนราชการออกใหท้ีย่งัไม่หมดอายุ ของผูม้อบฉนัทะและผูร้บั
มอบฉนัทะ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ บตัร
พนักงานรฐัวสิาหกจิ ใบอนุญาตขบัขี ่หรอื หนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ซึง่ไดล้งลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งแลว้ และหากมกีารเปลีย่น
ชื่อ-นามสกุล ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 

4. กรณีเป็นนิตบิุคคล มอบฉนัทะ ▪ หนังสอืเชญิประชุมหน้าทีม่ ีQR Code ซึง่ผูร้บัมอบฉนัทะลงลายมอืชื่อแลว้ และ 

▪ หนังสอืมอบฉนัทะตามแบบทีส่่งมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุ (แบบ ก. หรอืแบบ 
ข.) ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง ครบถว้นและลงลายมอืชื่อของผูม้อี านาจกระท า
การแทนนิตบิุคคลทีเ่ป็นผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ และ 

▪ ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล (ออกใหไ้ม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนั
ประชุมผูถ้อืหุน้ โดยกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์) ซึง่รบัรองส าเนา
ถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการผูม้อี านาจ) ทีม่อบฉนัทะ และมขีอ้ความ
แสดงใหเ้หน็ว่าผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการผูม้อี านาจ) ทีม่อบฉนัทะมอี านาจ
กระท าการแทนนิตบิุคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ และ 

▪ ส าเนาเอกสารทีส่่วนราชการออกใหท้ีย่งัไม่หมดอายุ ของผูม้อี านาจกระท าการ
แทนนิตบิุคคลทีเ่ป็นผูม้อบฉนัทะ และของผูร้บัมอบฉนัทะ เช่น บตัรประจ าตวั
ประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ บตัรพนักงานรฐัวสิาหกจิ ใบอนุญาตขบัขี ่
หรอื หนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึง่ไดล้งลายมอืชื่อรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้งแลว้ และหากมกีารเปลีย่นชื่อ-นามสกุล ใหย้ื่นหลกัฐาน
ประกอบดว้ย 

5. กรณีมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ
ของบรษิทั 
 

 
 

▪ ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัท่านใดท่านหนึ่ง ตาม
รายชื่อทีป่รากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 6  

▪ ขอความกรุณาผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทั โปรดส่งเอกสาร
ดงักล่าวขา้งตน้ ใหถ้งึบรษิทัภายในวนัที ่17 เมษายน 2566 ผ่านช่องทางดงันี้  
- ช่องทางอเีมล (E-mail): IR@nrinstant.com หรือ 
- ช่องทางไปรษณีย:์ 
ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ ์ 
บรษิทั เอน็อาร ์อนิแสตนท ์โปรดวิซ์ จ ากดั (มหาชน) 
518/5 อาคารมณียา เซน็เตอร ์ชัน้ 6 ถนนเพลนิจติ แขวงลุมพนิี เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330   

  
 

mailto:IR@nrinstant.com
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ผู้เข้าร่วมประชมุ เอกสารหรือหลกัฐาน 
6. กรณีผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุน
ต่างประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สั
โตเดยีน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

▪ หนังสอืเชญิประชุมหน้าทีม่ ีQR Code ซึง่ผูร้บัมอบฉนัทะลงลายมอืชื่อแลว้ และ 

▪ หนังสอืมอบฉนัทะตามแบบทีส่่งมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุ (แบบ ค.) ซึง่ได้
กรอกขอ้ความถูกตอ้ง ครบถว้นและลงลายมอืชื่อผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบ
ฉนัทะ และ 

▪ เอกสารของ Custodian เช่นเดยีวกบักรณีนิตบิุคคล และ 

▪ หนังสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศให ้Custodian เป็นผูล้ง
นามในหนังสอืมอบฉนัทะแทน และ 

▪ หนังสอืยนืยนัหรอืส าเนาใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ Custodian 

หมายเหตุ : 
1.  เอกสารทีเ่ป็นส าเนาทุกฉบบัตอ้งมกีารรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
2.  หนังสอืมอบฉันทะทุกฉบบั จะต้องตดิอากรแสตมป์ ฉบบัละ 20 บาท โดยบรษิทัได้อ านวยความสะดวกในการปิด

อากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะ ณ จุดรบัลงทะเบยีนก่อนเขา้ประชุม 
3. เอกสารที่จดัท าขึ้นในต่างประเทศ ต้องมกีารรบัรองลายมอืชื่อโดยโนตารพีบับลคิ และหากเอกสารดงักล่าวเป็น

ส าเนา จะตอ้งลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามผกูพนั 
4. เอกสารใดมไิดม้ตี้นฉบบัเป็นภาษาไทย หรอืภาษาองักฤษ ต้องจดัท าค าแปลเป็นภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษแนบ

มาพรอ้มกนัดว้ย และใหผู้ถ้อืหุน้ หรอืผูม้อี านาจลงนามผกูพนัลงนามรบัรองความถูกตอ้งของค าแปลดว้ย 

2. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 บริษัทเปิดรับลงทะเบียน ตัง้แต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 24 เมษายน 2566 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม R-
DITORIUM เมอืงไทยรชัดาลยั เธยีเตอร ์เลขที ่99 อาคารเอสพละนาด ชัน้ 4 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 และผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 
 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเขา้ร่วมประชุมและลงทะเบียน ณ สถานที่จดัประชุมขา้งต้น สามารถศึกษาแผนที่การ
เดนิทางมายงัสถานทีจ่ดัประชุม ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 12 
 ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีม่คีวามประสงค์จะเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ต้องส่งเอกสารยนืยนัตวัตน
ตามทีบ่รษิทัก าหนดไว ้มายงับรษิทัภายในวนัท่ี 17 เมษายน 2566 ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้สามารถศกึษาวธิลีงทะเบยีนได้จาก
ขอ้ปฏบิตัสิ าหรบัการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2566 ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 9 
เมื่อบรษิทัไดต้รวจสอบขอ้มลูตามรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุม ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ผูใ้หบ้รกิารจดัประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่งลงิก์ (“Link”) ส าหรบัการเขา้ร่วมประชุม และคู่มอืการเขา้ใชง้านไปยงัอีเมล ซึ่งผู้ถือหุน้ไดแ้จง้
บรษิทั ไวใ้นแบบแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 10 โดยจะส่ง 
Link ใหแ้ก่ท่านล่วงหน้า 2 วนั ก่อนวนัประชุม 

 



สิง่ทีส่่งมาดว้ย 7 

หน้า 4 จาก 5 
 

3. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น  
3.1 หลกัเกณฑก์ารลงคะแนนเสยีง 

1) การออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผย โดยใหน้ับหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุน้ ซึ่งผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บั
มอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพยีงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่
สามารถแบ่งการออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เวน้แต่เป็นการออกเสยีงของ Custodian) 

2) ในกรณีมอบฉนัทะ 
- ผู้รบัมอบฉันทะจะต้องออกเสยีงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสอืมอบฉันทะเท่านัน้ การ

ลงคะแนนเสียงของผู้รบัมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกตอ้ง และไม่ถอืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 

- หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะ 
หรอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุใน
หนังสอืมอบฉันทะ รวมถงึกรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ผูร้บัมอบฉนัทะมี
สทิธพิจิารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามทีเ่หน็สมควร 

3.2 วธิปีฏบิตัใินการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ 
 ประธานทีป่ระชุมหรอืบุคคลทีป่ระธานทีป่ระชุมแต่งตัง้ใหด้ าเนินการแทน จะชี้แจงรายละเอยีดวธิกีารลงคะแนนให้
ทีป่ระชุมทราบ โดยมแีนวทางดงันี้ 

▪ ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมแต่งตัง้ให้ด าเนินการแทน จะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้น
พจิารณาลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ โดยจะมกีารสอบถามความเหน็จากทีป่ระชุมว่าผูถ้อืหุน้ท่านใดไม่
เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง  

▪ กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง 
- กรณีผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุม ณ สถานทีจ่ดัประชุม 

ใหผู้ถ้อืหุน้ท าเครื่องหมายยนืยนัการลงคะแนน ไม่เหน็ดว้ย หรอื งดออกเสยีง ในบตัรลงคะแนน
เสียง พร้อมลงลายมอืชื่อก ากับไว้ และยกมอืขึ้น (เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลบั)  ผู้ถือ
หุ้นส่วนที่เหลอืถือว่าเหน็ด้วยโดยไม่ต้องยกมอื โดยผู้ถือหุ้นสามารถออกเสยีงลงคะแนนตาม
ความเหน็ไดเ้พยีงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เวน้แต่เป็นการออกเสยีงของ Custodian ทีใ่นหนังสอืมอบ
ฉนัทะก าหนดให ้แบ่งแยกคะแนนเสยีงได)้ 

- กรณีผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุม ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)  
ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงผ่านระบบ E-Voting ที่ได้รบัทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในแบบแจ้ง
ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 10 โดยผู้
ถอืหุน้สามารถลงคะแนนไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด หากหมดเวลาในการลงคะแนนแล้ว ผู้
ถอืหุน้ทีย่งัไม่ไดล้งคะแนน จะถูกนับเป็นการลงคะแนน “เหน็ดว้ย” โดยอตัโนมตัิ ทัง้นี้ สามารถ
ศกึษารายละเอยีดและขอ้ปฏบิตัสิ าหรบัการเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ได้
ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 9 
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3.3 มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 
▪ กรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากเป็นมตขิองทีป่ระชุม 
▪ กรณีอื่น ๆ ซึ่งมกีฎหมายหรอืขอ้บงัคบับรษิทัก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกตมิติของทีป่ระชุมจะเป็นไป

ตามทีก่ฎหมายหรอืขอ้บงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานในทีป่ระชุมจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ในทีป่ระชุมรบัทราบกอ่น
การลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 

(1) หากคะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงต่างหากเป็นเสยีงชีข้าด 
(2) ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะใดมส่ีวนได้เสยีเป็นพเิศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมใิห้ออกเสยีงใน

เรื่องนัน้ และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะนัน้ออกนอกที่ประชุม
ชัว่คราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสยีงลงคะแนนเพื่อเลอืกตัง้กรรมการที่ผูถ้ือหุน้สามารถเสนอชื่อ
ตนเองไดโ้ดยไม่ถอืว่ามส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องดงักล่าว 

3.4 การนับคะแนนเสยีงและแจง้การนับคะแนนเสยีง มรีายละเอยีดดงันี้ 
▪ การนับคะแนนเสยีงและแจ้งการนับคะแนนเสยีงจะกระท าทนัที และประธานแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่

ประชุมทราบทุกวาร 
▪ จ านวนคะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ย คอื จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูม้าประชุมในวาระนัน้ ๆ หกัจ านวนเสยีงทีไ่ม่

เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง รวมทัง้คะแนนเสยีงตามบตัรเสยี (ถา้ม)ี 
▪ กรณีที่จะถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้ร ับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชดัเจนในบตัร

ลงคะแนนเสยีง เช่น ลงคะแนนเสยีงเกนิกว่า 1 ช่องในบตัรลงคะแนนเสยีง หรอื ลงคะแนนเสยีงโดยไม่ลงชือ่
ก ากบั หรอืมกีารแยกการลงคะแนนเสยีง (ยกเวน้กรณี Custodian) หรอื กรณีทีม่กีารแกไ้ขการลงคะแนนใน
บตัรลงคะแนนเสยีงโดยไม่ลงชื่อก ากบัการแกไ้ข 

 

 


