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เปิดรบัลงทะเบียนเวลา 12.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 



 

บรษิทั เอน็อาร ์อนิสแตนท ์โปรดวิซ์ จ ากดั (มหาชน)  หน้า 1 

 

วนัที ่14 มถิุนายน 2564 

เรื่อง   ขอเชญิประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 

เรยีน   ท่านผูถ้อืหุน้ บรษิทั เอน็อาร ์อนิสแตนท ์โปรดวิซ์ จ ากดั (มหาชน)  

สิง่ทีส่่งมาดว้ย :  
1) สารสนเทศเกีย่วกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย์และสารสนเทศเกีย่วกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของ

บรษิทัใหแ้กบุ่คคลในวงจ ากดั 
2) แบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) 
3) ขอ้บงัคบัของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 
4) ขอ้มลูของกรรมการอสิระทีเ่ป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะ 
5) เงือ่นไข หลกัเกณฑ ์และวธิปีฏบิตัใินการเขา้รว่มประชมุ การมอบฉนัทะการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้ 
6) หนังสอืมอบฉนัทะ  
7) ขอ้ปฏบิตัสิ าหรบัการเขา้ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) และการมอบฉนัทะ 
8) แบบแจง้เกีย่วกบัการคุม้ครองสว่นบุคคลส าหรบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

ดว้ยทีป่ระชุมคณะกรรมการ บรษิทั เอน็อาร์ อนิสแตนท ์โปรดวิซ์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ครัง้ที ่8/2564 เมื่อ
วนัที ่20 พฤษภาคม 2564 ไดม้มีตใิหเ้ชญิประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2564 ในวนัที ่8 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี
ระเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1  พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนจ านวน 1,262 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,477,800,527 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียน 1,477,799,265 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัจ านวน 1,262 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
1.00 บาท และอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัข้อ 4. ให้สอดคล้องกบัการลด
ทุนจดทะเบียน 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 
ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ก าหนดว่า
บรษิทัมหาชนจ ากดัจะเพิม่ทุนจากจ านวนทีจ่ดทะเบยีนไวแ้ล้วไดโ้ดยการออกหุน้ใหม่เพิม่ขึน้ และจะกระท า
ไดเ้มื่อหุน้ทัง้หมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดร้บัช าระเงนิค่าหุน้ครบถ้วนแล้ว เวน้แต่หุน้ที่ เหลอืนัน้เป็นหุน้ทีอ่อก
ไวเ้พื่อรองรบัหุน้กู้แปลงสภาพหรอืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งต้น จงึเสนอให้ที่
ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จ านวน 1,262 บาท จากทุนจดทะเบยีน
เดิมจ านวน 1,477,800,527 บาท เป็นจ านวน 1,477,799,265 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงัไม่ได้
ออกจ าหน่ายของบรษิทั จ านวน 1,262 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวมทัง้แกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์
สนธขิองบรษิทั ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั ดงันี้ 
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ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบยีน จ านวน  1,477,799,265 บาท 
 แบ่งออกเป็น  1,477,799,265 หุน้ 
 มลูค่าหุน้ละ                1.00 บาท 
 โดยแยกออกเป็น 
 หุน้สามญั  1,477,799,265 หุน้ 

  หุน้บุรมิสทิธ ิ                     - หุน้ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 พิจารณาอนุมตัิการลดทุนจด
ทะเบยีนของบรษิทัและแก้ไขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิทั ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคล้องกบัการลดทุน
จดทะเบยีนของบรษิทัดงักล่าว 

การลงมต ิ
วาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื
หุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวนไม่เกิน 7,643,892 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม 1,477,799,265 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,485,443,157 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนจ านวนไม่เกิน 7,643,892 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัข้อ 4. ให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 
เนื่องด้วยบรษิัทมคีวามประสงค์เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัท จ านวนไม่เกิน 7,643,892 บาท จากทุนจด
ทะเบยีนเดมิ 1,477,799,265 บาท เป็นจ านวน 1,485,443,157 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน
ไม่เกนิ 7,643,892 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อรองรบัการลงทุนใน บรษิทั โกลเดน้ ไตรแอง
เกิล เฮลท์ จ ากัด (“GTH”) จ านวนไม่เกิน 7,643,892 หุ้น ซึ่งบริษัทจะออกหุ้นสามญัของบริษัท (Share 
Swap) ให้แก่ผู้ถอืหุน้เดมิของ GTH ซึ่งคอืผู้ถือหุ้นรายบุคคลจ านวน 2 ราย อย่างไรก็ตาม หากราคาตลาด
เฉลีย่ยอ้นหลงั 15 วนัก่อนวนัแลกเปลีย่นหุน้ สงูกว่า 10.17 บาทต่อหุน้ จ านวนหุน้ทีบ่รษิทัตอ้งออกเพื่อช าระ
ค่าหุ้นสามญัของ GTH จะลดลง โดยค านวนจากมูลค่ารายการ 77.8 ล้านบาท หารด้วย ราคาตลาดเฉลี่ย
ยอ้นหลงั 15 วนัก่อนวนัแลกเปลีย่นหุน้ 

 พรอ้มทัง้พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธ ิเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุน ดงันี้ 

ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบยีน จ านวน  1,485,443,157 บาท 
 แบ่งออกเป็น  1,485,443,157 หุน้ 
 มลูค่าหุน้ละ                1.00    บาท 
  



 

บรษิทั เอน็อาร ์อนิสแตนท ์โปรดวิซ์ จ ากดั (มหาชน)  หน้า 3 

โดยแยกออกเป็น 
 หุน้สามญั   1,485,443,157 หุน้ 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ    -  หุน้ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  1/2564 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษัทและแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจด

ทะเบียนของบรษิัทดงักล่าว 

การลงมต ิ
วาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื
หุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 7,643,892 หุ้น เพื่อรองรบัการลงทุนในหุ้น
สามญัของบริษทั โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จ ากดั  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 
สบืเนื่องจากการขอเพิม่ทุนจดทะเบยีนจ านวนไม่เกนิ 7,643,892 หุน้ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา  
อนุมตัิการจดัสรรหุน้เพิม่ทุนจ านวนไม่เกิน 7,643,892 หุ้น เพื่อรองรบัการลงทุนในหุน้สามญัของ GTH ใน
สดัส่วนร้อยละ 49 ซึ่งบรษิัทจะออกหุ้นสามญัของบรษิัท (Share Swap) จ านวนไม่เกิน 7,643,892 หุ้น ใน
ราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลงั 15 วนัก่อนวนัที่แลกเปลี่ยนหุ้นบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของ GTH ซึ่งคอืผู้ถือหุ้น
รายบุคคลจ านวน 2 ราย ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 1 ทัง้นี้ หากราคาตลาดเฉลีย่ยอ้นหลงั 15 วนัก่อนวนัแลกเปลีย่น
หุ้น สูงกว่า 10.17 บาทต่อหุ้น จ านวนหุ้นที่บรษิัทต้องออกเพื่อช าระค่าหุ้นสามญัของ GTH จะลดลง โดย
ค านวนจากมลูค่ารายการ 77.8 ลา้นบาท หารดว้ย ราคาตลาดเฉลีย่ยอ้นหลงั 15 วนัก่อนวนัแลกเปลีย่นหุน้ 

ทัง้นี้ มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทัหรอืบุคคลทีไ่ด้รบัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษิทัหรอืประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารมอี านาจในการพจิารณาและก าหนดรายละเอยีดอื่นใด อนัจ าเป็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงแต่ (1) การพิจารณาก าหนด แก้ไข เพิ่มเติม
รายละเอยีดและเงื่อนไขใด ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน เท่าทีก่ฎหมายก าหนดให้
กระท าได ้หรอืในส่วนทีไ่ม่ใช่สาระส าคญัเช่น วนั เวลา และวธิกีารในการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน 
เป็นต้น (2) เข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการใดๆ 
เกี่ยวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน  (3) ลงนามในแบบค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานที่จ าเป็นและ
เกีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน รวมถงึการตดิต่อและยื่นแบบค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานที่
จ าเป็นและเกี่ยวขอ้งต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพิม่ทุนเขา้จดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และด าเนินการอื่นใดตามทีจ่ าเป็นเพื่อการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน 
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ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2564 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้เพิม่
ทุนจ านวนไม่เกนิ 7,643,892 หุน้ เพื่อรองรบัการลงทุนในหุน้สามญัของ GTH ในสดัส่วนรอ้ยละ 49 

การลงมต ิ
วาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 4  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) มาตรา 105 ที่
ก าหนดว่า เมื่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชุมเสรจ็แล้ว ผูถ้อืหุน้ซึง่
มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น
นอกจากทีก่ าหนดไวก้ไ็ด ้

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเหน็สมควรใหเ้ปิดวาระน้ีไวเ้พื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้กัถาม และ/หรอื แสดงความคดิเหน็ในเรื่อง
ต่างๆ โดยไมม่กีารลงมต ิทัง้นี้ หากผูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะเปิดการพจิารณาและลงมต ิจะตอ้งเขา้หลกัเกณฑแ์ละ
เงือ่นไขของพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (รวมทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) มาตรา 105 
 

บรษิทัใหค้วามส าคญัเป็นอย่างยิง่กบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านในฐานะผูถ้อืหุน้ รวมทัง้ในกรณีทีท่่าน
เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ ผูร้บัมอบอ านาจจากบุคคลดงักล่าวดว้ย และเพื่อใหท้่านมัน่ใจไดว้่าบรษิทัจะใหค้วามคุม้ครองและปฏบิตัิ
ต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จงึขอแจง้ใหท้่านทราบถงึสทิธิ
ในขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านตามแบบแจง้การคุม้ครองส่วนบุคคลส าหรบัการประชุมผูถ้อืหุน้ ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 8 

 
ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความ 

ลงคะแนนเสยีงล่วงหน้าและลงลายมือชื่อในหนังสอืมอบฉันทะ และส่งเอกสารดงักล่าวพร้อมแบบฟอร์มการลงทะเบียน
ส าหรบัการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) และเอกสารยนืยนัตวัตน โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 5 
มายงับรษิทัทีอ่เีมล: IR@nrinstant.com ก่อนวนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

เพื่อเป็นการรกัษาสทิธแิละผลประโยชน์ของผูถ้ือหุน้ ในกรณีที่ผู้ถือหุน้มคี าถามในประเด็นของระเบยีบวาระที่
น าเสนอครัง้นี้ สามารถจดัส่งค าถามล่วงหน้าได้ที่อีเมล: IR@nrinstant.com จงึขอเรยีนเชญิผู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมตาม
แนวทางทีก่ าหนดในวนัพฤหสับดทีี ่8 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) โดยบรษิทัจะเปิด
ใหล้งทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชุม ตัง้แต่เวลา 12.00 น.  
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จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนับถอื 

 

(นางเกศรา มญัชุศร)ี 
  ประธานกรรมการ 

               บรษิทั เอน็อาร ์อนิสแตนท ์โปรดวิซ์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขานุการบรษิทั / นักลงทุนสมัพนัธ์ 
Tel. 089 136 9663 / 065 508 9666  


