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ข้อปฏิบติัส ำหรบักำรเข้ำร่วมประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2566 ผ่ำนส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 
บริษทั เอน็อำร ์อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จ ำกดั (มหำชน) 

เพื่อให้การประชุมผู้ถอืหุ้นของบรษิัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดวิซ์ จ ากดั (มหาชน)  (“บรษิัท”) เป็นไปด้วย
ความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร และ
หลกัฐานแสดงการเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

ส าหรบัผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีม่คีวามประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชมุผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ตอ้งส่ง
เอกสารยนืยนัตวัตนตามทีบ่รษิทัก าหนดไว ้มายงับรษิทัภำยในวนัท่ี 17 เมษำยน 2566 เมื่อบรษิทัไดต้รวจสอบขอ้มลู
ตามรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุม ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผูใ้หบ้รกิารจดัประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์จะส่งลงิก์ 
(“Link”) ส าหรบัการเขา้ร่วมประชุม และคู่มอืการเขา้ใช้งาน ไปยงัอีเมลซึ่งผู้ถือหุ้นได้แจ้งบรษิัท ไว้ในแบบแจ้งความ
ประสงค์เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 10 โดยจะส่ง Link ใหแ้ก่ท่านล่วงหน้า 
2 วนั ก่อนวนัประชุม ทัง้นี้ เงื่อนไข หลกัเกณฑ์ และวธิปีฏบิตัใินการเขา้ร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสยีง
ลงคะแนน มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

เอกสำรและหลกัฐำนในกำรเข้ำร่วมประชุมเพือ่ใช้ในกำรยนืยนัตวัตนก่อนเข้ำร่วมประชมุ E-AGM 

1. กรอกแบบแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 10 โดยขอใหท้่าน
ระบุอเีมล (E-mail) และหมายเลขโทรศพัทม์อืถอืของท่านใหช้ดัเจน โดยบรษิทัจะท าการส่ง Link ส าหรบัการ
ลงทะเบยีนและเขา้รว่มประชมุ และคู่มอืการเขา้ใชง้านไปยงัอเีมล ตามทีท่่านไดแ้จง้ไว ้

2. แนบส าเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพื่อยนืยนัสทิธเิขา้ร่วมประชมุ E-AGM ดงันี้ 
2.1 กรณีผูถ้อืหุน้ประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

1) ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 
1. หนังสอืเชญิประชุมหน้าทีม่ ีQR Code ซึง่ผูถ้อืหุน้ลงลายมอืชื่อแลว้ และ 
2. เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตัวประชาชน บตัร

ประจ าตวัขา้ราชการ บตัรพนักงานรฐัวสิาหกจิ ใบอนุญาตขบัขี ่หรอื หนังสอืเดนิทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และหากมีการเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล ให้ยื่นหลักฐาน
ประกอบดว้ย 

2) ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนิตบิุคคลโดยมผีูแ้ทน (กรรมการ) ของผูถ้อืหุน้เขา้ประชุมดว้ยตวัเอง 
1. หนังสอืเชญิประชุมหน้าทีม่ ีQR Code ซึง่ผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการผูม้อี านาจ) ทีเ่ขา้

ประชุมดว้ยตนเอง ลงลายมอืชื่อแลว้ และ 
2. ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล (ออกใหไ้ม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัประชุม

ผูถ้อืหุน้ โดยกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย)์ ของผูถ้อืหุน้ ซึง่รบัรองส าเนา
ถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอ านาจ) ที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และมี
ขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิตบิุคคล (กรรมการผู้มอี านาจ) ที่มาประชุมมอี านาจ
กระท าการแทนนิตบิุคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ และ 

3. เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มี
อ านาจ) ที่เข้าประชุมด้วยตนเอง เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัว
ขา้ราชการ บตัรพนักงานรฐัวสิาหกจิ ใบอนุญาตขบัขี ่หรอื หนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) และหากมกีารเปลีย่นชื่อ-นามสกุล ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 
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2.2 กรณีผูถ้อืหุน้ประสงคม์อบฉนัทะใหบุ้คคลอื่น หรอืกรรมการอสิระ เขา้ร่วมประชุม 
1) กรณีบุคคลธรรมดา มอบฉนัทะ 

1. หนังสอืเชญิประชุมหน้าทีม่ ีQR Code ซึง่ผูร้บัมอบฉนัทะลงลายมอืชื่อแลว้ และ 
2. หนังสอืมอบฉันทะตามแบบทีส่่งมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม (แบบ ก. หรอื แบบ ข.) 

ซึ่งได้กรอกขอ้ความและลงลายมอืชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รบัมอบฉันทะ โดยถูกต้อง
ครบถว้น และ 

3. ส าเนาเอกสารทีส่่วนราชการออกใหท้ีย่งัไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะ และผู้รบัมอบ
ฉันทะ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวข้าราชการ บัตรพนักงาน
รฐัวสิาหกจิ ใบอนุญาตขบัขี ่หรอื หนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึง่ไดล้ง
ลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกต้องแลว้ และหากมกีารเปลีย่นชื่อ-นามสกุล ใหย้ื่นหลกัฐาน
ประกอบดว้ย 

2) กรณีนิตบิุคคล มอบฉนัทะ 
1. หนังสอืเชญิประชุมหน้าทีม่ ีQR Code ซึง่ผูร้บัมอบฉนัทะลงลายมอืชื่อแลว้ และ 
2. หนังสอืมอบฉนัทะตามแบบทีส่่งมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม (แบบ ก. หรอื  
3. แบบ ข.) ซึง่ไดก้รอกขอ้ความและลงลายมอืชื่อของผูม้อี านาจกระท าการแทนนิตบิุคคล

ทีเ่ป็นผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ โดยถูกตอ้งครบถว้น และ 
4. ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล (ออกใหไ้ม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัประชุม

ผูถ้อืหุน้ โดยกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์) ซึ่งรบัรองส าเนาถูกต้องโดย
ผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มอี านาจ) ที่มอบฉันทะ และมขีอ้ความแสดงให้เห็นว่า
ผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการผูม้อี านาจ) ทีม่อบฉนัทะมอี านาจกระท าการแทนนิตบิุคคล
ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ และ 

5. ส าเนาเอกสารทีส่่วนราชการออกใหท้ีย่งัไม่หมดอายุ ของผูม้อี านาจกระท าการแทนนิติ
บุคคลทีเ่ป็นผูม้อบฉันทะ และของผูร้บัมอบฉันทะ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัร
ประจ าตวัขา้ราชการ บตัรพนักงานรฐัวสิาหกจิ ใบอนุญาตขบัขี ่หรอื หนังสอืเดนิทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึง่ไดล้งลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งแลว้ และหากมกีาร
เปลีย่นชื่อ-นามสกุล ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 

3) กรณีมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ 
ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ตามสิง่ที่ส่งมาด้วย 6 เป็นผู้รบั
มอบฉนัทะ เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงแทน 

4) กรณีมอบฉนัทะใหค้สัโตเดยีน (Custodian) 
1. หนังสอืเชญิประชุมหน้าทีม่ ีQR Code ซึง่ผูร้บัมอบฉนัทะลงลายมอืชื่อแลว้ และ 
2. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง 

ครบถว้นและลงลายมอืชื่อผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ และ 
3. เอกสารของ Custodian เช่นเดยีวกบักรณีนิตบิุคคล และ 
4. หนังสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศให ้Custodian เป็นผูล้งนาม

ในหนังสอืมอบฉนัทะแทน และ 
5. หนังสอืยนืยนัหรอืส าเนาใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ Custodian 
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หมำยเหตุ: 
1) เอกสารทีเ่ป็นส าเนาทุกฉบบัตอ้งมกีารรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
2)  หนังสอืมอบฉันทะทุกฉบบั จะต้องตดิอากรแสตมป์ ฉบบัละ 20 บาท โดยบรษิทัไดอ้ านวยความสะดวก

ในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะ ณ จุดรบัลงทะเบยีนก่อนเขา้ประชุม 
3) เอกสารที่จ ัดท าขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพบับลิค และหากเอกสาร

ดงักล่าวเป็นส าเนา จะตอ้งลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามผกูพนั 
4) กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมไิด้มสีญัชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จดัตัง้ขึ้นตามกฎหมายต่า งประเทศ ให้เตรยีม

เอกสารแสดงตวัตนหรอืเอกสารประกอบการมอบฉันทะ เช่นเดยีวกบักรณีขา้งต้น โดยเอกสารทีม่ไิดม้ี
ต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย และใหผู้แ้ทนนิตบิุคคล
นัน้ รบัรองความถูกตอ้งพรอ้มค าแปล 

3. ส่งแบบแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชมุ E-AGM และหลกัฐานแสดงตวัตนดงักล่าวขา้งตน้ ใหถ้งึบรษิทั  
ภำยในวนัท่ี 17 เมษำยน 2566 ผ่านช่องทางดงันี้ 

▪ ช่องทางอเีมล (E-mail):  IR@nrinstant.com 
▪ ช่องทางไปรษณีย:์  ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ ์

บรษิทั เอน็อาร ์อนิสแตนท ์โปรดวิซ์ จ ากดั (มหาชน) 
518/5 อาคารมณียา เซน็เตอร ์ชัน้ 6 ถนนเพลนิจติ แขวงลุมพนิี เขต
ปทุมวนั กรงุเทพมหานคร 10330 

4. เมื่อบรษิทัไดร้บัเอกสารจากท่าน บรษิทัจะด าเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยนืยนัสทิธเิขา้ร่วมประชุม โดยเมื่อผ่าน
การตรวจสอบสทิธแิลว้ ผูใ้หบ้รกิารจดัประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์จะส่ง Link ส าหรบัการเขา้ร่วมประชุม และคู่มอื
การเขา้ใชง้านไปยงัอเีมล ซึ่งผูถ้อืหุน้ไดแ้จง้บรษิทั ไวใ้นแบบแจง้ความประสงค์เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ผ่าน
สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 10 โดยจะส่ง Link ใหแ้ก่ท่านล่วงหน้า 2 วนั ก่อนวนัประชุม 

5. กรณีทีท่่านประสบปัญหาทางดา้นเทคนิคในการใชร้ะบบการประชุม E-AGM ก่อนหรอืระหว่างการประชุม กรุณา
ตดิต่อ บรษิทั โอเจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ทางโทรศพัท์ 02 079 1811  

ช่องทำงส ำหรบัผู้ถือหุ้นในกำรส่งค ำถำมล่วงหน้ำ 
ผูถ้อืหุน้สามารถส่งค าถามล่วงหน้า ในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบรษิทั หรอืเกีย่วขอ้ง
กบัวาระใด ๆ ซึง่จะพจิารณาในการประชุม E-AGM ตามช่องทางและรายละเอยีดดงันี้ 

1. ในระหว่างการประชมุ E-AGM ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุสามารถส่งค าถามไดผ้า่นระบบการประชุม E-AGM 
โดยตอ้งระบุชื่อและนามสกุลของผูถ้อืหุน้ใหช้ดัเจน หรือ 

2. กรอกแบบฟอรม์การส่งค าถามล่วงหน้า ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 11 ใหบ้รษิทัก่อนวนัประชมุ ผ่านช่องทางดงันี ้
▪ ช่องทางอเีมล (E-mail):  IR@nrinstant.com 
▪ ช่องทางไปรษณีย:์  ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ ์

บรษิทั เอน็อาร ์อนิสแตนท ์โปรดวิซ์ จ ากดั (มหาชน) 
518/5 อาคารมณียา เซน็เตอร ์ชัน้ 6 ถนนเพลนิจติ แขวงลุมพนิี เขต
ปทุมวนั กรงุเทพมหานคร 10330 
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ขัน้ตอนกำรรบัข้อมูลเพื่อเขำ้ร่วมประชุม ผำ่นทำงอีเมล 

1. เมื่อผู้ถือหุน้ได้รบัการตรวจสอบการยนืยนัตวัตนจากบรษิัทแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รบัอีเมลทีม่ี  Link การเขา้ร่วม
ประชุม ที่จดัส่งโดยบรษิทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (e-agm@ojconsultinggroup.com) พร้อมทัง้ใหผู้้
ถอืหุน้ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล ของท่าน และวนั-เวลาประชุม 

2. เมื่อท่านต้องการเขา้ร่วมประชุม ใหก้ดที ่“กดท่ี Link น้ี” เพื่อเปิด Web Browser ขึน้ ใหผู้ถ้อืหุน้กรอก เลข
ทะเบียนผู้ถือหลกัทรพัย ์และ หมำยเลขอ้ำงอิง (หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชนของผูถ้อืหุน้) และกดปุ่ ม 
“ลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม” 

3. ระบบจะปรากฎรายละเอยีดของผูถ้อืหุน้ขึน้ ใหท้่านกดปุ่ ม “ยืนยนัเข้ำร่วมประชุม” 
4. ระบบจะปรากฏปุ่ มเพื่อเลอืก คอืปุ่ ม “E-Meeting” (สนี ้าเงนิ) ส าหรบัเขา้ร่วมการประชุม E-AGM และปุ่ ม “E-

Voting” (สเีขยีว) ส าหรบัการลงคะแนนเสยีง 
ทัง้น้ี หำกผู้ถือหุ้นประสงค์เข้ำรบัชมกำรประชุม ในระบบเสียงภำษำองักฤษ สำมำรถเลือกลิงก์ E-
Meeting English ท่ีได้รบัเฉพำะทำงอีเมลเท่ำนัน้ 

ขัน้ตอนกำรใช้งำน E-Meeting 

1. ใหผู้ถ้อืหุน้กดปุ่ ม “E-Meeting” เพื่อเขา้ร่วมประชุม ระบบจะปรากฏ Web Browser ZOOM จากนัน้จะปรากฏ 
Pop-up ขึน้ ใหท้่านกดปุ่ ม “ยกเลิก” และกดปุ่ ม “Click here” 

2. จากนัน้จะปรากฏ Pop-up ขึน้ ใหท้่านกดปุ่ ม “ยกเลิก” อกีครัง้หนึ่ง และกดปุ่ ม “Join from your browser” 
3. ระบบจะปรากฏหน้าจอส าหรบัใหก้รอกชื่อ-นามสกุล 

▪ กรณีทีผู่ถ้อืหุน้เป็นบุคคลธรรมดา ใหก้รอก ช่ือ-นำมสกลุ ของผูถ้อืหุน้ 
▪ กรณีทีถ่อืหุน้เป็นนิตบิุคคล ใหก้รอก ช่ือนิติบุคคล ทีถ่อืหุน้อยู่ 

4. จากนั ้นกดปุ่ ม “Join” จะปรากฏข้อความ “Please wait, the meeting host will let you in soon” ให้
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมรอเจา้หน้าทีต่รวจสอบและยอมรบัการเขา้หอ้งประชุม 

5. เมื่อเข้าห้องประชุมได้แล้ว ให้ผู้เข้าร่วมประชุม กดปุ่ ม “Join with Computer Audio” เพื่อเปิดระบบ
ไมโครโฟนและล าโพงของเครื่องคอมพวิเตอร์ จากนัน้ใหท้่านปิดไมโครโฟนระหว่างการประชุม โดยเลอืกกด
ปุ่ ม “Mute” 

▪ เมื่อผู้ด าเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมถามค าถาม ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะที่
ต้องการซกัถาม ใหก้ดปุ่ ม “Participants” และกดปุ่ ม “Raise hand” ภายหลงัจากไดร้บัสญัญาณ
จากเจ้าหน้าที่แล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้มอบฉันทะเปิดกล้อง โดยการกดปุ่ ม “Start Video” และเปิด
ไมโครโฟน โดยการกดปุ่ ม “Unmute” 

▪ หลงัการถามค าถามเสรจ็สิน้ ใหผู้ถ้ามกดปุ่ ม “Lower hand” เพื่อเอามอืลง พรอ้มทัง้ปิดกล้อง โดย
การกดปุ่ ม “Stop Video” และปิดไมโครโฟน โดยการกดปุ่ ม “Mute” 

▪ หากต้องการถามค าถามผ่านระบบแชท ใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูม้อบฉันทะกดปุ่ ม “Chat” จะปรากฎพืน้ที่
ใหพ้มิพข์อ้ความ และกด “Enter” เพื่อส่งค าถาม 
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ขัน้ตอนกำรใช้งำน E-Voting 

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะต้องการลงคะแนนเสียง ให้กดปุ่ ม “E-Voting” ระบบจะปรากฎหน้าจอการ
ลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ 

2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะสามารถเลือกลงคะแนนเสียง  “เห็นด้วย (Approve)” ,  “ไม่ เห็นด้วย 
(Disapprove)”, “งดออกเสียง (Abstain)” เมื่อลงคะแนนแลว้ ระบบจะปรากฏ Pop-up ยนืยนัการลงคะแนน
ขึน้ ใหท้่านกด “ยืนยนั” 

▪ ผูถ้อืหุน้หรอืผูม้อบฉันทะทีต่้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถท าได ้ดว้ยการกดเลอืกลงคะแนน
ใหม่อกีครัง้ ภายในระยะเวลาลงคะแนนทีก่ าหนด 

▪ หากหมดเวลาในการลงคะแนนแล้ว ผูถ้อืหุน้หรอืผูม้อบฉันทะทีย่งัไม่ไดล้งคะแนน จะถูกนับเป็นการ
ลงคะแนน “เหน็ด้วย” โดยอตัโนมตั ิ

3. เมื่อผูถ้อืหุน้หรอืผูม้อบฉนัทะลงคะแนนเสรจ็แลว้ ใหก้ลบัมาทีห่น้าต่าง E-Meeting เพื่อเขา้ร่วมประชุมต่อ 

 


