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ข้อปฏิบติัเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น  
และเสนอช่ือบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 

เกณฑก์ารเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นล่วงหน้า 
(ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2565 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565) 

หลกัเกณฑเ์รื่องการใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ในการเสนอวาระการประชมุเป็นการล่วงหน้าส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี
ของ บรษิทั เอน็อาร ์อนิสแตนท ์โปรดวิซ์ จ ากดั (มหาชน) 

1.  วตัถปุระสงค ์
บรษิัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดวิซ์ จ ากดั (มหาชน) ให้ความส าคญัในการปฏิบตัติ่อผู้ถอืหุน้ทุกรายอย่างเป็นธรรม 
และเท่าเทยีมกนัอนัเป็นนโยบายทีส่ าคญัประการหนึ่งในหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีบรษิทัจงึไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์
ในการใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ ในการเสนอวาระการประชุม เป็นการล่วงหน้า ส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

2.  คณุสมบติัของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเสนอวาระการประชุม 
เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทีม่สีดัส่วนการถอืหุน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูค่าแล้ว
จ านวน 1,417,654,142 หุน้ (หรอืเท่ากบั 70,882,708 หุน้) โดยอาจเป็นผูถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายรวมกนัได ้

3.  การเสนอวาระการประชุม 
บรษิทัขอสงวนสทิธใินการพจิารณาประเดน็ดงัต่อไปนี้ 
1. เรื่องทีข่ดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบยีบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานทีก่ ากบัดแูล

บรษิทัหรอื ไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัและระเบยีบ มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีหรอื 
จรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 

2. เรื่องที่เป็นอ านาจบริหารจดัการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อ ให้เกิดความเสียหายอย่างมี
นัยส าคญัต่อผูถ้อืหุน้โดยรวม 

3. เรื่องทีอ่ยู่นอกเหนืออ านาจทีบ่รษิทัจะด าเนินการได ้
4. เรื่องทีไ่ม่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบรษิทั 
5. เรื่องทีเ่ป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 
6. เรื่องทีบ่รษิทัไดด้ าเนินการแลว้ 
7. เรื่องอื่น ๆ ที่คณะกรรมการพจิารณาแล้วเหน็ว่า ไม่มคีวามจ าเป็นทีต่้องบรรจุเป็นวาระ ซึ่งคณะกรรมการบรษิทั

สามารถอธบิายเหตุผลต่อผูถ้อืหุน้ไดอ้ย่างเหมาะสม 
8. เรื่องทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบตัไิม่ครบถว้นตามขอ้ 2 
9. เรื่องทีผู่ถ้อืหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น หรอืไม่ถูกตอ้ง หรอืไม่สามารถตดิต่อได ้
10. เรื่องทีเ่สนอภายหลงัจากระยะเวลาทีบ่รษิทัก าหนดใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระการประชุมล่วงหน้า 
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4.  ขัน้ตอนการพิจารณา 
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ 2 สามารถดาวน์โหลด แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ล่วงหน้า ได้

จากเวบ็ไซตบ์รษิทั และน าส่งแบบพรอ้มเอกสารประกอบไปยงัทีอ่ยู่ดงันี้ 
เลขานุการบรษิทั 
518/5 อาคารมณียา เซน็เตอร ์ชัน้ 6 ถนนเพลนิจติ 
แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

2. เอกสารทัง้หมดตอ้งน าส่งภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัก าหนดโดยจะยดึถอืวนัทีป่ระทบัตราไปรษณียากรเป็นส าคญั  
3. เอกสารประกอบ 

1) หลกัฐานการถอืหุน้ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 2 ซึง่มรีายละเอยีดในแต่ละกรณี ดงันี้  

กรณีผูถ้อืหุน้รายเดยีวเสนอวาระการประชุม 
เป็นบุคคลธรรมดา 
ใหแ้นบหนังสอืรบัรองจากบรษิทัหลกัทรพัยห์รอืหลกัฐานออกโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
ส าเนาบตัรประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (หากเป็นชาวต่างชาต)ิ พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
เป็นนิติบุคคล 
ให้แนบส าเนาหนังสอืรบัรองนิติบุคคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาหนังสอืเดินทาง 
(หากเป็นชาวต่างชาต)ิ ของกรรมการผูม้อี านาจทีไ่ดล้งชื่อใน แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้า พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

กรณีทีผู่ถ้อืหุน้หลายรายรวมกนัเสนอวาระการประชุม  
ผูถ้อืหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มลูใน แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ล่วงหน้า ใหค้รบถว้นทัง้ (1) 
และ (2) และลงชื่อไว้เป็นหลกัฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกขอ้มูลเฉพาะ (1) ของแบบให้
ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม แบบเสนอวาระการประชุ มสามญัผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้า น าส่งบรษิทั 

2) ขอ้มลูประกอบการพจิารณา (ถา้ม)ี 

4. กรณีเลขานุการบรษิทัพบว่าขอ้มูลหรอืเอกสารทีไ่ดร้บัไม่ถูกต้องหรอืไม่ครบถว้น เลขานุการบรษิทัจะแจง้กลบัไป
ยงัผูถ้อืหุน้ภายใน 7 วนัท าการหลงัจากวนัทีไ่ดร้บัเอกสารและหากผูถ้อืหุน้มไิดแ้ก้ไขขอ้มลูหรอืเอกสารใหถู้กตอ้ง
ภายในระยะเวลาทีเ่ลขานุการบรษิทัก าหนดแจง้ไปยงัผูถ้อืหุน้ เลขานุการบรษิทัขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้เสนอของผู้
ถอืหุน้น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

5. เรื่องทีค่ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแล้วเหน็ว่าเหมาะสม จะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี
ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุในวาระดังกล่าวว่าเป็นเรื่องเสนอโดยผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการบรษิทั 

6. เรื่องที่คณะกรรมการบรษิทัไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม คณะกรรมการจะแจง้ใหผู้้ถอืหุ้นทราบ พร้อมทัง้ชี้แจง
เหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและเวบ็ไซต์ของบรษิทัที่ www.nrinstant.com ภายใต้
หวัขอ้ "นักลงทุนสมัพนัธ"์ รวมทัง้แจง้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อกีครัง้ในวนัประชุม  

http://www.nrinstant.com/
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เกณฑก์ารเสนอช่ือบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 
(ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2565 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565) 

หลกัเกณฑ์เรื่องการให้สทิธผิูถ้ือหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัเป็นการล่วงหน้า ส าหรบัการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี ของบรษิทั เอน็อาร ์อนิสแตนท ์โปรดวิซ์ จ ากดั (มหาชน) 

1.  วตัถปุระสงค ์
บรษิัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดวิซ์ จ ากดั (มหาชน) ให้ความส าคญัในการปฏิบตัติ่อผู้ถอืหุน้ทุกรายอย่างเป็นธรรม 
และเท่าเทยีมกนัอนัเป็นนโยบายทีส่ าคญัประการหนึ่งในหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีบรษิทัจงึไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์
ในการใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัเป็นการล่วงหน้า 

2.  คณุสมบติัของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 
เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทีม่สีดัส่วนการถอืหุน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูค่าแล้ว
จ านวน 1,417,654,142 หุน้ (หรอืเท่ากบั 70,882,708 หุน้) โดยอาจเป็นผูถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายรวมกนัได ้

3.  การเสนอช่ือบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 
บุคคลทีไ่ดร้บัเสนอชื่อเป็นกรรมการ ตอ้งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มดงันี้ 
1. มคีุณสมบตัิถูกต้องและไม่มลีกัษณะต้องหา้ม ตามกฎหมายบรษิัทมหาชนจ ากดั กฎหมายหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย ์และการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั 
2. มคีวามรู ้ความสามารถทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัและมปีระวตักิารท างานทีด่ี 

4.  ขัน้ตอนการพิจารณา 
1. ผู้ถือหุ้นที่มคีุณสมบตัิครบถ้วนตามขอ้ 2 สามารถดาวน์โหลด แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ

บรษิทัล่วงหน้า ไดจ้ากเวบ็ไซตบ์รษิทัและน าส่งแบบพรอ้มเอกสารประกอบไปยงัทีอ่ยู่ดงันี้ 
เลขานุการบรษิทั 
บรษิทั เอน็อาร ์อนิสแตนท ์โปรดวิซ์ จ ากดั (มหาชน) 
518/5 อาคารมณียา เซน็เตอร ์ชัน้ 6 ถนนเพลนิจติ 
แขวงลุมพนิี เขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร 10330 

2. เอกสารทัง้หมดตอ้งน าส่งภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัก าหนดโดยจะยดึถอืวนัทีป่ระทบัตราไปรษณียากรเป็นส าคญั 
3. เอกสารประกอบ 

1) หลกัฐานการถอืหุน้ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 2 ซึง่มรีายละเอยีดในแต่ละกรณี ดงันี้  

กรณีผูถ้อืหุน้รายเดยีวเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบรษิทั 
เป็นบุคคลธรรมดา ใหแ้นบหนังสอืรบัรองจากบรษิทัหลกัทรพัยห์รอืหลกัฐานออกโดยตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และส าเนาบตัรประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (หากเป็นชาวต่างชาต)ิ พร้อม
รบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
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เป็นนิติบุคคล ให้แนบส าเนาหนังสอืรบัรองนิติบุคคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืส าเนา
หนังสอืเดนิทาง (หากเป็นชาวต่างชาต)ิ ของกรรมการผูม้อี านาจทีไ่ดล้งชื่อใน แบบเสนอวาระการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ล่วงหน้า พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

กรณีทีผู่ถ้อืหุน้หลายรายรวมกนัเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบรษิทั 
ผูถ้อืหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มลูใน แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั ใหค้รบถว้นทัง้ 
3 ขอ้และลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน และผูถ้อืหุน้รายที ่2 เป็นตน้ไปกรอกขอ้มลูเฉพาะขอ้ที ่1 และขอ้ที ่2 ของ
แบบให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลกัฐานทุกรายแล้วรวบรวม แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่ง
กรรมการบรษิทั น าส่งบรษิทั 

2) เอกสารการใหค้วามยนิยอมของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี 
3) ขอ้มลูประกอบการพจิารณา (ถา้ม)ี 

4. เลขานุการบรษิทัจะส่งรายชื่อทีม่คีุณสมบตัติามทีก่ าหนดใหก้บัคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็น
ผู้พจิารณาก่อน หลงัจากนัน้จะไดน้ าเสนอคณะกรรมการบรษิทั โดยหากคณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิจงึจะบรรจุ
รายชื่อบุคคลดงักล่าวในวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีในหนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มความเหน็ของ
คณะกรรมการบรษิทั 

5. บุคคลทีไ่ม่ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั จะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบพรอ้มทัง้ชีแ้จงเหตุผลผ่านช่องทาง
ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.nrinstant.com ภายใต้หวัขอ้ "นัก
ลงทุนสมัพนัธ"์ รวมทัง้แจง้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อกีครัง้ในวนัประชุม 

6. กรณีเลขานุการบรษิทัพบว่าขอ้มูลหรอืเอกสารทีไ่ดร้บัไม่ถูกต้องหรอืไม่ครบถว้น เลขานุการบรษิทัจะแจง้กลบัไป
ยงัผูถ้อืหุน้ภายใน 7 วนัท าการหลงัจากวนัทีไ่ดร้บัเอกสารและหากผูถ้อืหุน้มไิดแ้ก้ไขขอ้มลูหรอืเอกสารใหถู้กตอ้ง
ภายในระยะเวลาทีเ่ลขานุการบรษิทัก าหนดแจง้ไปยงัผูถ้อืหุน้ เลขานุการบรษิทัขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้เสนอของผู้
ถอืหุน้น าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 

http://www.nrinstant.com 

