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หน้า 1 
 

ที่ CS/001/03/2561  
   21 มีนาคม 2561 
  
เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 
เรียน  ท่านผู้ถอืหุ้น บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน) 

 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2560  

2.   รายงานประจ าปี 2560 ในรูปแบบซีดีรอม  
3.   รายละเอียดการจดัสรรเงินทนุส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน

ประจ าปี 2560 
4.   ประวตัิของกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระ  
5. ประวตัิของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อแตง่ตัง้เป็นกรรมการเข้าใหม่จ านวน 2 ทา่น 
6.  รายละเอียดการเสนอจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561  
7.     รายละเอียดการเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 

8.  สรุปสาระส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด 
(มหาชน) ครัง้ที่ 1 (NVD-W1) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) 

9.   แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4)  
10.  รายละเอียดข้อบงัคบับริษัทที่แก้ไขเพิ่มเติม  
11.  เอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุเพื่อลง 

ทะเบียนและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
12.   ข้อบงัคบัของบริษัทฯ เฉพาะที่เก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
13. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. 
14.   รายช่ือกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
15. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 1/2561  เมื่อวนัที่ 19 
กุมภาพนัธ์ 2561  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัพฤหสับดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. 
ณ. ห้องประชมุใหญ่ ชัน้ 39 อาคารซนัทาวเวอร์ส บี เลขท่ี 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่  1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 
27 เมษายน 2560  

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2560 และได้จดัท า
รายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด  



บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน)   
    

หน้า 2 
 

 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

2560  เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1  

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมา
 ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2560   

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ซึง่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 เพื่อให้ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อทราบ โดยมี
รายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2 

การลงมติ  วาระนีไ้มต้่องลงคะแนนเสยีง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื ่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ที่
ก าหนดให้บริษัทฯ จะต้องจดัท างบดลุและงบก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท 
เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปี สิน้สดุ
วนัที่ 31 ธันวาคม 2560   

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น อนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต  และสอบทานโดย
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2  

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมา
 ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลส าหรับ
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 และ มาตรา 116  แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ทีก่ าหนดให้ 
1)  ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นต้องพิจารณาการจดัสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2)  บริษัทฯ ต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ

ก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา  (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมี
จ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

3)  การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยงั
มียอดขาดทนุสะสมอยู ่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น อนมุตัิการจดัสรรเงินทนุส ารองตามกฎหมายและการ

จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
1) จดัสรรเงินทนุส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนเงิน 4,506,908.18 บาท  
2) จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 82,835,998.68 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 89.07 ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ  

ทัง้นี ้การอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน ขึน้อยู่กับการอนุมัติของที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยเบือ้งต้น เสนอให้จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2561  และก าหนด
รายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัที่ 9 พฤษภาคม 2561 โดยมี
รายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3 

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมา
 ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมตัิเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตาม
ข้อบงัคบัของบริษัท ซึ่งก าหนดให้กรรมการพ้นจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี โดยที่กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมคราวนี ้คือ 
นายนริศ เชยกลิ่น นายศรศักดิ์ สมวัฒนา และนายสุทธิชัย สงัขมณี ยินดีรับเป็นกรรมการ
ตอ่ไป  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ  ซึง่ไมน่บัรวมกรรมการผู้มีสว่นได้เสยี  เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญั
ผู้ ถือหุ้น  เลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
โดยมีรายนามและต าแหนง่ดงันี ้  
1.  นายนริศ เชยกลิน่  ต าแหนง่ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา

   และพิจารณาคา่ตอบแทน 
2.  นายศรศกัดิ์ สมวฒันา ต าแหนง่ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 

   และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3. นายสทุธิชยั สงัขมณี ต าแหนง่  กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน (โดย
นายสุทธิชัย สงัขมณี ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออก
เฉพาะต าแหนง่ประธานกรรมการตรวจสอบ) 

ทัง้นี ้ประวตัิของกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ ปรากฏ
ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 4 

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมา
 ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั ้งกรรมการเข้าใหม่และก าหนดจ านวนกรรมการใน

คณะกรรมการบริษัท 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นต้อง
แตง่ตัง้กรรมการเข้าใหมอ่ีก 2 ท่าน คือ 1) นายอภิมขุ สขุประสิทธ์ิ และ 2) นายกมัปนาท โลห
เจริญวนิช และก าหนดจ านวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท จากเดิม จ านวน 7 ท่าน เป็น
จ านวน 9 ทา่น  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น แต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่อีก 2 
ทา่น และก าหนดจ านวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท จากเดิม จ านวน 7 ทา่น เป็นจ านวน 
9 ทา่น ตามรายละเอียดดงันี ้

1.  นายอภิมขุ สขุประสทิธ์ิ  ต าแหนง่  กรรมการ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
(เฉพาะต าแหน่ง รองประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นการ
แต่งตัง้แทนนางพจนารถ ปริญภทัร์ภากร ที่ได้
แจ้งความประสงค์ขอลาออกเฉพาะต าแหน่ง
ดงักลา่ว)   

2.  นายกมัปนาท โลหเจริญวนิช ต าแหนง่ กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ (เฉพาะต าแหน่งประธานกรรมการ
ตรวจสอบ   เป็นการแต่งตัง้แทน นายสุทธิชัย 
สังขมณี ที่ ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออก
เฉพาะต าแหนง่ดงักลา่ว) 

 ทัง้นี ้ประวตัิของกรรมการเข้าใหมท่ัง้ 2 ทา่น ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 5 

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมา
 ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 การจ่าย
คา่ตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น อนมุตัิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งการพิจารณา
ค่าตอบแทนได้ค านึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทัง้
เปรียบเทียบกบับริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยูใ่นกลุม่ธุรกิจเดียวกนัและมีขนาดใกล้เคียงกนั โดยมี
รายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 6 
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การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้

ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุ 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั ้ง ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
 ประจ าปี 2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 และมาตรา 121 แหง่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 ซึง่ก าหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บญัชีประจ าปี เพื่อเสนออนมุตัิตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น อนมุตัิแตง่ตัง้นายบญุเรือง เลศิวิเศษวิทย์ ผู้สอบบญัชี
รับอนญุาต เลขที่ 6552 หรือ นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 3760 
หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 4095 คนใดคนหนึ่งจากบริษัท ไพร้ซ 
วอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2561 และก าหนด
ค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,330,000 บาท ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 7 

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมา
 ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ ครัง้ที่  1 (NVD-W1) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (Rights Offering) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัทฯ ใน
การด าเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต ตลอดจนเพื่อส ารองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนของ
บริษัทฯ และ/หรือเพื่อช าระหนี  ้บริษัทฯ จึงออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน) (NVD-W1) ในจ านวนไม่เกิน 
276,119,995 หนว่ย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) 
โดยไมค่ิดมลูคา่  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น อนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (NVD-W1) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น
การถือหุ้น (Rights Offering) โดยไมค่ิดมลูคา่ โดยมีรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 8 

นอกจากนี ้เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ การมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอ านาจพิจารณาด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (NVD-W1) เพื่อ
เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ดงัตอ่ไปนี ้ 
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 (1) ก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ  อนัจ าเป็นที่เก่ียวข้องกับการออกและจัดสรรใบ 

ส าคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 เช่น วนัออกใบส าคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 รายละเอียดและ
ขัน้ตอนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ NVD-W1 ระยะเวลาการใช้สิทธิ และวนัครบอายขุอง
ใบส าคญัแสดงสทิธิ NVD-W1  

 (2) เข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในแบบค าขออนญุาต  สญัญาและเอกสารอื่นใดที่
จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ NVD-W1 ซึง่รวมถึงการติดต่อ
และการยื่นค าขออนญุาต ค าขอผอ่นผนั เอกสารและหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องตอ่หนว่ยงานราชการ
หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 การน า
ใบส าคญัแสดงสิทธิ NVD-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และการ
แตง่ตัง้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ให้เป็นนายทะเบียนของใบส าคญั
แสดงสทิธิ NVD-W1 และ  

 (3) ด าเนินการอื่นใดตามที่จ าเป็นเพื่อการออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ NVD-W1 ใน
ครัง้นี ้

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่ มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 
1,405,599,978 บาท เป็นจ านวน 1,681,719,973 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ านวน 276,119,995 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครัง้ที่  1 (NVD-W1) ที่ออก
และเสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถอืหุ้น (Rights Offering)  

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากบริษัทฯ จะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท 
ครัง้ที่ 1 (NVD-W1) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) บริษัทฯ มี
ความจ าเป็นต้องเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (NVD-W1) ดงักลา่ว  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น อนุมตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจด
ทะเบียนจ านวน 1,405,599,978 บาท เป็นจ านวน 1,681,719,973 บาท โดยการออกหุ้น
สามญัเพิ่มทุนจ านวน 276,119,995 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้
สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (NVD-W1) ที่ออก
และเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering)  

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่ การเพิ่มทนุดงักลา่ว มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 9 
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นอกจากนี ้เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิให้มีการมอบอ านาจให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร   หรือบคุคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย   เป็นผู้มีอ านาจลงนามใน
เอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจน ติดตอ่ ให้ข้อมลู ด าเนินการใดๆ ตามที่จ าเป็นเก่ียวกบัการ
เพิ่มทนุจดทะเบียนบริษัทฯ 

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกบัเพิม่ทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ดงัที่กลา่วไว้ในวาระท่ี 10 จึงเห็นสมควรท่ี
บริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 โดยยกเลกิข้อความเดมิ และใช้
ข้อความใหมโ่ดยมีรายละเอียดดงันี ้

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน 1,681,719,973 บาท (หนึง่พนัหกร้อยแปดสบิเอ็ดล้านเจ็ดแสนหนึง่หมื่นเก้าพนัเก้า

ร้อยเจ็ดสบิสามบาท) 

 แบง่ออกเป็น 1,681,719,973 หุ้น (หนึง่พนัหกร้อยแปดสบิเอ็ดล้านเจ็ดแสนหนึง่หมื่นเก้าพนัเก้า

ร้อยเจ็ดสบิสามหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแยกออกเป็น 

 หุ้นสามญั 1,681,719,973 หุ้น (หนึง่พนัหกร้อยแปดสบิเอ็ดล้านเจ็ดแสนหนึง่หมื่นเก้าพนัเก้า

ร้อยเจ็ดสบิสามหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ -    หุ้น (     -       ) 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น อนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เร่ือง
ทนุจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

นอกจากนี ้เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิให้มีการมอบอ านาจให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย  เป็นผู้ ด าเนินการจด
ทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
และมีอ านาจในการแก้ไขหรือเพิ่มถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครัง้ที่  1 (NVD-W1) ที่ออก
และเสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถอืหุ้น (Rights Offering) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ เพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดง
สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (NVD-W1) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering)  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น  อนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
276,119,995 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสทิธิ NVD-W1 

นอกจากนี ้เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิการมอบอ านาจให้คณะกรรมการ
บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบคุคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจ (1) เข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามใน
เอกสารและสญัญาที่เก่ียวข้อง และด าเนินการใดๆ เก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ (2) 
ลงนามในแบบค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนั  เอกสารและหลกัฐานที่จ าเป็น และเก่ียวข้องกบั
การจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบค าขออนุญาต ค า ขอผ่อนผัน 
เอกสารและหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
และการน าหุ้ นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ด าเนินการอื่นใดตามที่จ าเป็นเพื่อการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมา
 ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท     

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เร่ืองการแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 100 ของ
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ในสว่นท่ีเก่ียวกบัสทิธิของผู้ ถือหุ้นในการขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น จึงสมควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคับของบริษัท 
เพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมดงักลา่ว  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น  อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท  โดยมี
รายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 10 

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 14  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
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ตามมาตรา 105 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอ

วาระอื่นๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ ถือหุ้นได้ โดยการเสนอวาระดงักลา่ว จะต้องเสนอโดยผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัไม่
น้อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานที่ดงักลา่วข้างต้น ในกรณีที่ผู้ ถือ
หุ้นทา่นใดที่ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 และมีความประสงค์ที่จะมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าร่วม
ประชมุแทน  กรุณากรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะเพียงแบบใดแบบหนึ่ง (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ 
ค.) แบบ ค. ใช้ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และแต่งตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ ถือหุ้น
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนงัสอืมอบฉนัทะได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.nirvanadaii.com  

 ทัง้นี ้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึน้ ขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นกรุณาสง่หนงัสอืมอบฉนัทะลว่งหน้ามาที่ ส านกัเลขานกุารบริษัท อยา่งน้อย 3 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือ
หุ้น นอกจากนีข้อให้ทา่นผู้ ถือหุ้นท่ีจะเข้าร่วมประชมุ โปรดน าหนงัสอืที่ระบช่ืุอผู้ ถือหุ้นซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว พร้อมหลกัฐาน
แสดงตนในการเข้าร่วมประชมุ มาแสดงตอ่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย  

 ในกรณีที่ทา่นผู้ ถือหุ้น มีข้อสงสยัหรือมีค าถามที่เก่ียวข้องกบัวาระการประชมุ สามารถสง่ค าถามลว่งหน้า
มายงับริษัทฯ ได้ที่เลขานกุารบริษัท ทีอ่ีเมล์: thamonwan.wo@nirvanadaii.com หรือสง่ทางไปรษณีย์ : บริษัท เนอวานา ไดอิ 
จ ากดั (มหาชน) เลขที่  123 อาคารซนัทาวเวอร์ส เอ ชัน้ 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 
10900  ส าหรับผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจ าปี 2560 แบบรูปเลม่ สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายเลขานกุารบริษัท 
ตามที่อยูท่ี่ได้ระบไุว้ด้านบน 

  อนึ่ง บริษัทฯ ได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าประชุมผู้ ถือหุ้น ในวนัที่ 7 
มีนาคม 2561   

                       ขอแสดงความนบัถือ 
                       บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) 

 
                     (นายสทุธิชยั สงัขมณี ) 
                     ประธานกรรมการ     

ส านกัเลขานกุารบริษัท 
โทรศพัท์ :  02-105-6789 
โทรสาร :   02-105-6787 
อีเมล์ :  thamonwan.wo@nirvanadaii.com 
 
____________________________ 

หมายเหต ุ เน่ืองจากเร่ืองต่างๆ ตามท่ีระบุในวาระท่ี 9 -12 ท่ีเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการออกและจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัทฯ และมีความเก่ียวเน่ืองกัน ดงันัน้ ในการพิจารณาอนมุตัิเร่ืองดงักล่าวจึงถือเป็นเง่ือนไขซึง่กันและกัน  โดยหาก
เร่ืองใดเร่ืองหนึง่ไม่ได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 จะถือว่าเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ท่ีได้รับการอนมุตัแิล้วเป็นอนัยกเลกิ
ไป และจะไม่มีการเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาอีกต่อไป ในกรณีดงักล่าวข้างต้น จะถือว่าการพิจารณาอนมุตัิการออกและจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธิของบริษัทฯ ไม่ได้รับการอนมุตัจิากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 

http://www.nirvanadaii.com/
mailto:thamonwan.wo@nirvanadaii.com
mailto:thamonwan.wo@nirvanadaii.com
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 

วันพฤหัสบดทีี่ 27 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. 
ณ. ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 39 อาคารซันทาวเวอร์ส บี  

เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
  

กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ  
1. นางพจนารถ ปริญภทัร์ภากร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และ

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
2. ดร.ปรีเปรม นนทลรัีกษ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสีย่ง 
3. นายนริศ เชยกลิน่ กรรมการ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน และประธานกรรมการบริหาร  
4. นายธวชั มีประเสริฐสกลุ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
5. นายธีระชาติ นมุานิต กรรมการ และกรรมการบริหาร 
6. นายศรศกัดิ์ สมวฒันา กรรมการ กรรมการบริหารความเสีย่ง กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

และรักษาการประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารการเงิน 

กรรมการบริษัทท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ 

1. นายสทุธิชยั สงัขมณี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชมุ  
1. นายอนชุาติ องัสเุมธางกรู กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้อ านวยการ 
2.   นายรณชยั ไตรยสนุนัท์  ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการ สายงานพฒันาธุรกิจ 
3. นายสรุพงษ์ เจียมออ่น ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการ สายงานปริบตัิการ 
4.   นายนนัทชาติ กลบีพิพฒัน์  ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการ สายงานพฒันาโครงการ 
5.  นางปิโยรส เลาหเจริญยศ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี 
6. นส.ธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เลขานกุารบริษัท 

ผู้สอบบญัชีที่เข้าร่วมประชมุ 
1. นส.พนมพร ลลีารักษ์สกลุ ตวัแทนผู้สอบบญัชี จากบริษัท บญัชีกิจ จ ากดั 
2. นส.สดุาพร ทะวาปี ตวัแทนผู้สอบบญัชี จากบริษัท บญัชีกิจ จ ากดั 
3. นายธีรกานต์ วจัน์ประภาศกัดิ์ ตวัแทนผู้สอบบญัชี จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั  
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ที่ปรึกษาทางการเงินท่ีเข้าร่วมประชมุ  
1.  นายประเสริฐ ตนัตยาวิทย์  ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั 
2.  นายทวีสทิธ์ิ สนัตตกิลุ ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั 
3.  นายอธิคม ศิริชมุพนัธ์ ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั 
4. นายปพน อรรถกิจการค้า ทีป่รึกษาทางการเงินจากบริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั 

ที่ปรึกษากฎหมายทีเ่ข้าร่วมประชมุ  
1.  นายเนรมติ ตรงพร้อมสขุ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดเีอ็น 36 จ ากดั 
2. นส.ณชัชา ศรีสพุรวิชยั ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดเีอ็น 36 จ ากดั 

เร่ิมการประชุม เวลา 9.00 น. 

 การประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน  8 คน และผู้ ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ
จ านวน 19 คน รวมผู้ ถือหุ้นจ านวน 27 คน ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 985,988,545 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.5158 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท 

  เลขานกุารบริษัทได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ นายสทุธิชยั สงัขมณี ประธานกรรมการ ซึง่จะท าหน้าที่ประธานในที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นในวนันี ้ติดภารกิจส าคญัเร่งด่วนที่ต่างประเทศไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมในครัง้นีไ้ด้ ดงันัน้ เพื่อให้การ
ประชุมผู้ ถือหุ้นสามารถด าเนินการต่อไปได้อย่างถกูต้องตามกฎหมาย ผู้ ถือหุ้นจึงขอเสนอให้ นางพจนารถ ปริญภทัร์ภากร 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ท าหน้าที่เป็นประธานในท่ีประชมุ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา  

เนื่องจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น เลขานกุารบริษัทจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉนัทะลงมติและออกเสยีงเลอืกประธานฯ ในท่ีประชมุ 

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 985,989,745 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง 

  บตัรเสยี  0 เสยีง  

หมายเหต:ุ  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึน้ 1,200 หุ้น นบัเป็นจ านวนหุ้นที่เข้า
ร่วมประชมุทัง้หมดจ านวน 985,989,745 หุ้น  

มติที่ประชุม อนุมัติเลือกนางพจนารถ ปริญภทัร์ภากร เป็นประธานฯ ในที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 

ตามที่เสนอ 
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ประธานฯ กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ประธานฯ มอบหมายให้
เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ ชีแ้จงสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และหลกัเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
รับทราบ 

 เลขานกุารบริษัท ได้ชีแ้จงสทิธิในการออกเสยีงลงคะแนนตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นดงันี  ้

สทิธิในการออกเสยีงลงคะแนน 
1. การออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ถือวา่หนึง่หุ้นมีหนึง่เสยีง และผู้ ถือหุ้นทา่นใด มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ือง

ใด  ผู้ ถือหุ้นทา่นนัน้ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ยกเว้นการออกเสียงในวาระเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่
ออกตามวาระในวาระท่ี 13 

2. ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสยีงทัง้หมดที่มีอยู่ เพื่อออกเสียงว่า เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
เทา่นัน้ เว้นแตผู่้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ custodian ในประเทศไทย  เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นเท่านัน้ 
จึงจะสามารถลงคะแนนเสยีงแบบแยกคะแนนเสยีงได้ โดยรวมคะแนนเสยีงทัง้หมดแล้ว ต้องไมเ่กินจ านวนสิทธิออกเสียงที่
มีอยู ่ทัง้นี ้หากผู้ รับมอบฉนัทะที่เป็น custodian ออกเสยีงไมค่รบจ านวนเสยีงที่มีจะถือวา่เสยีงที่ขาดเป็นการงดออกเสยีง 

การออกเสยีงลงคะแนน 
บริษัทฯ ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ส าหรับการลงคะแนนเสยีงในการประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันี ้ 

1. ในการลงมติในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุม เฉพาะผู้ที่ประสงค์จะลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง 
เท่านัน้ โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงที่ได้รับจากการลงทะเบียน และขอความ
กรุณายกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปรับบตัรลงคะแนนดงักลา่ว เพื่อน าไปตรวจนบัคะแนน โดยบริษัทฯ จะน า
คะแนนเสียงดงักล่าว มาหกัออกจากจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  และส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไมไ่ด้ยกมือ และไมไ่ด้สง่บตัรลงคะแนนของตน บริษัทฯ จะถือว่าผู้ ถือหุ้นท่านนัน้มีมติเห็น
ด้วยตามที่ประธานฯ เสนอ ยกเว้น  การลงคะแนนเสยีงในวาระท่ี 13 เร่ืองพิจารณาอนมุตัิเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่
ออกตามวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทกุราย ไมว่า่จะออกเสยีงวา่ เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย หรือ งดออกเสยีง เพื่อให้การด าเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และในการประกาศผล
การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะมอบหมายให้เลขานุการบริษัท   เป็นผู้ประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ  
หลงัจากที่การลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระสิน้สดุลง โดยจะแยกคะแนนเสยีง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง ทัง้นี ้ผู้
ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง  ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ภายหลงัจากที่เลขานุการบริษัท  ได้
ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  สิน้สดุลงแล้ว บริษัทฯ จะไม่น าคะแนนเสียงดงักล่าว  มาค านวณรวมเป็น
คะแนนเสยีงอีก 

2. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว 
ผู้ รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนนเสียง และระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ ถือหุ้นนัน้ มอบฉันทะมาทุก
ประการ   
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3. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่ลงทะเบียนแล้ว แต่ยงัไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ 
บริษัทฯ ขอความร่วมมือโดยการสง่บตัรลงคะแนนท่ีออกเสยีงลงคะแนนลว่งหน้า ในวาระท่ีเหลอือยู่ทัง้หมดให้แก่เจ้าหน้าที่
ของบริษัทฯ เพื่อบนัทกึคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระการประชมุ 

4. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ ที่ไม่ได้ส่งบตัรลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ
บริษัทฯ ก่อนที่ประธานฯ หรือเลขานกุารบริษัทจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ถือว่าผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับ
มอบฉนัทะนัน้ มีมติเห็นด้วย ในการพิจารณาวาระนัน้ๆ 

5. ในกรณีที่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดออกเสยีงวา่ ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิ
ในวาระดงักลา่ว เว้นแตใ่นกรณีที่ผู้ ถือหุ้นซึ่งมอบฉนัทะได้ลงคะแนนเสียงไว้แล้ว ในหนงัสือมอบฉนัทะ ว่าจะลงมติ ไม่เห็น
ด้วย หรือ งดออกเสยีง ซึง่บริษัทฯ ได้บนัทกึคะแนนเสยีงดงักลา่วไว้ลว่งหน้าแล้ว 

กรณีที่ถือเป็นบตัรเสยี    
1. การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้น การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุน

ตา่งประเทศ ท่ีแตง่ตัง้ให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

2. การแก้ไข หรือ ขีดฆา่การลงคะแนนเสยีง โดยผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมิได้ลงนามก ากบั 

3. บตัรลงคะแนนท่ีช ารุด และอยูใ่นสภาพท่ีไมส่ามารถอา่นผลคะแนนได้  

บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะคืนทัง้หมดทุกวาระเมื่อการประชุมเสร็จสิน้ เพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสยีงตอ่ไป และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน 

ขัน้ตอนการประชมุ 
ในการประชมุจะด าเนินการประชมุเรียงตามล าดบัวาระท่ีได้แจ้งไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ 

การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสยั 
1. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสยัในแตล่ะวาระ ขอให้ยกมือขึน้เมื่อ

ประธานฯ อนญุาตแล้ว ขอให้สอบถามผา่นไมโครโฟนที่บริษัทฯ จดัเตรียมไว้ โดยขอให้แจ้งช่ือและนามสกลุ และระบวุา่เป็น
ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง หรือเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ แล้วจึงแสดงความคิดเห็นหรือถามค าถาม ทัง้นี ้ เพื่อให้การบนัทกึ
รายงานการประชมุเป็นไปอยา่งถกูต้องและครบถ้วน 

2. ในการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสยั ขอให้เสนอเนือ้หาอยา่งกระชบั และงดเว้นการซกัถาม หรือแสดงความเห็น
ในประเด็นท่ีซ า้กนั เพื่อให้การประชมุเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

3. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสยั ที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลงัพิจารณาอยู่ ขอให้
เสนอในวาระอื่นๆ หรือในช่วงท้ายของการประชมุ 

4. บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทัง้ระบคุะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทาง website ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนั
นบัจากวนัประชมุ หรือภายในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 
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ก่อนเข้าสูว่าระการประชุม ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และ
สอดคล้องกบัแนวทางที่ดีในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ประธานฯ ขอเชิญผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 1 
คน ร่วมเป็นสกัขีพยานในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอตวัร่วมเป็นสกัขีพยานในการตรวจสอบ
การนบัคะแนนเสยีง ดงันัน้ ประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า นางสาวณชัชา ศรีสพุรวิชยั ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 
จ ากดั จะท าหน้าที่เป็นสกัขีพยานในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีง 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่  1  รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 16 
ธันวาคม 2559 ได้จดัสง่ส าเนารายงานการประชุมดงักลา่ว ไปยงัผู้ ถือหุ้นทกุท่านแล้ว พร้อมหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น  และ
บริษัทฯ ได้จดัสง่รายงานการประชมุให้กบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกบัรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือ
หุ้นครัง้ที่ 1/2559 

เนื่องจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 ตามที่เสนอ 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 

   ประธานฯ มอบหมายให้ นางปิโยรส เลาหเจริญยศ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี เป็นผู้ ชีแ้จงผลการด าเนินงานใน
ปี 2559  

   ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี รายงานตอ่ที่ประชมุวา่ ผลการด าเนินงานท่ีส าคญัในปี 2559 สามารถสรุปได้ดงันี ้

 เดือนพฤษภาคม บริษัทฯ ได้เปิดตวัโชว์รูมกินซ่าโฮม บนถนนประดิษฐ์มนูธรรม  เพื่อเป็นโชว์รูมและ
ส านกังานขายให้ลกูค้าได้สมัผสับ้านกินซา่โฮมของจริง 

 เดือนกรกฎาคม บริษัทฯ ได้เปิดตวัโชว์รูมกินซ่าโฮม ที่ต าบลมาบข่า อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง เพื่อ
รองรับลกูค้ารับสร้างบ้านในภมูิภาคตะวนัออกเพื่อเป็นโชว์รูม 

 เดือนตลุาคม บริษัทฯ ได้จ าหนา่ยหุ้นสามญัของบริษัท แอเรียว้าว จ ากดั ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในอตัราร้อย
ละ 50 ให้แก่ บริษัท ดีคอร์ป กรุ๊ป จ ากดั ในราคา 500,000 บาท ซึ่งมีมลูค่าเงินลงทนุคงเหลือทางบญัชี ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 
2559 เป็นเงิน 490,117.90 บาท   

ทัง้นี ้ในเดือนตลุาคมนี ้บริษัทฯ ได้เข้าท าบนัทกึข้อตกลง เพื่อเข้าท าธุรกรรมการได้มาซึง่ (ก) หุ้นทัง้หมดของ
บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั จ านวน 8,787,681 หุ้น และ (ข) ที่ดินจ านวน 2 แปลงจากบริษัท สิงห์ เอสเตท จ ากดั 
(มหาชน)  

 เดือนธนัวาคม บริษัทฯ ได้เพิ่มทนุจดทะเบียน จาก 130 ล้านบาท เป็น 1,180.60 ล้านบาท โดยการออก
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หุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 1,050,600,000 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจดัสรรให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) ดงันี ้

1.  บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั จ านวน 8,787,681 หุ้น แบง่เป็น  
1.1  บริษัท สงิห์ เอสเตท จ ากดั (มหาชน) จ านวน 4,481,717 หุ้น  
1.2  ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย จ านวน 4,305,964 หุ้น  

2.  การจดัซือ้ที่ดินจ านวน 2 แปลงจาก บริษัท สงิห์ เอสเตท จ ากดั (มหาชน) โดยช าระคา่หุ้น ด้วยหุ้นสามญั
เพิ่มทนุท่ีออกใหม ่จ านวน 250,600,000 หุ้น  

ทัง้นี ้ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการด าเนินงานรวม 336 ล้านบาท ซึง่ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 
152 ล้านบาท รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 160 ล้านบาท และรายได้จากการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 24 ล้านบาท 

   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้อธิบายเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ จากเดิม 
ประกอบด้วยบริษัทยอ่ย จ านวน  4 บริษัท และบริษัทร่วมจ านวน 1 บริษัท ได้แก่ 1) บริษัท กินซา่โฮม  จ ากดั  2) บริษัท ดีจิโฮม เซ็น
เตอร์ จ ากดั 3) บริษัท เอเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั 4) บริษัท คิวเทค โปรดกัส์ จ ากดั และ 5) บริษัท แลนดี ้ดีเวลลอปเม้นท์  จ ากดั 
ตามล าดบั ซึง่ในปัจจบุนัโครงสร้างของบริษัทฯ ได้มีการรวมบริษัทย่อยของกลุม่เนอวานา อีกจ านวน 6 บริษัท ซึ่งประกอบด้วย 
1) บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์  จ ากดั 2) บริษัท เนอวานา คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 3) บริษัท เนอวานา ย ู จ ากดั 4) บริษัท 
เนอวานา พระราม 9 จ ากดั 5) บริษัท ทรัพย์ธนารินทร์ จ ากดั 6) บริษัท เนอวานา ริเวอร์ จ ากดั  

ส าหรับแผนกลยทุธ์ของบริษัทในกลุม่เนอวานานัน้ ในปี 2559 บริษัทในกลุม่เนอวานาได้มีการเปิดโครงการ
ทัง้หมด 15  โครงการ โดยมีมลูคา่โครงการท่ีเปิดขายแล้ว คงเหลอืประมาณ  6,100 ล้านบาท และในปี 2560 คาดว่า โครงการ
ที่จะเปิดตวัมีมลูค่าโครงการ ประมาณ 7,500 ล้านบาท สว่นมลูค่าโครงการในอนาคต บริษัทฯ มีที่ดินรองรับในการพฒันา
โครงการมีมลูค่าประมาณ 20,000 ล้านบาท นอกจากนี ้บริษัทฯ มีแผนที่จะพฒันาสินค้าที่มีอยู่แล้วให้ดีขึน้และเพิ่มช่องทาง
ธุรกิจใหม่ๆ  เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางธุรกิจ ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ ด าเนินกิจการในรูปแบบของ “Redefine Landed Living 
Solution” นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการวางโครงสร้างองค์กรใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนงานของบริษัทฯ  ซึ่ง
ประกอบด้วย สว่นงานพฒันาโครงการ (Project Development) ได้แก่ โครงการบ้านอยู่อาศยั (Beyond, Icon, Intro) ส านกังาน
โฮมออฟฟิศ (@Work), ทาวน์โฮม (Define, Cover, Cluster) คอนโดมิเนียม (River Fronted Project) สว่นงานรับสร้างบ้าน 
(Home Builder) ได้แก่ บ้านกินซ่า (Ginza Home) และบ้านดีจิ (Deeji) สว่นงานผลิตภณัฑ์ที่เก่ียวกบับ้าน (Home Product) 
ได้แก่ รัว้ (Fenzer) ประตแูละหน้าตา่งอลมูิเนียมเอเทค (Atech)  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมเก่ียวกบัเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2560 ซึ่งสามารถ
สรุปได้ดงันี ้

 บริษัทฯ คาดว่าจะมียอดขายลว่งหน้า (Pre-Sales) ประมาณ 4,500 ล้านบาท โดยเป็นยอดขายจาก
เนอวานาประมาณ 3,900 ล้านบาท ยอดขายจาก Home Builder ประมาณ 400 ล้านบาท และอื่นๆ อีกจ านวน 200 ล้าน
บาท 

 บริษัทฯ จะเปิดโครงการใหม่ ซึ่งมีมลูค่าประมาณ 8,500 ล้านบาท โดยเป็นโครงการเนอวานา ริเวอร์ 
ซึ่งมีมลูค่าโครงการ 6,000 ล้านบาท  อีกทัง้บริษัทมีแผนพฒันาที่ดินบริเวณศรีนครินทร์ – ร่มเกล้า (เนือ้ที่ประมาณ 300 ไร่) 
ซึ่งมีมลูค่าที่ดินประมาณ 13,000 ล้านบาท 
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หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกบัผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2559  

เนื่องจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2559 ตามที่เสนอ 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2559 ซึง่ได้ผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่
ปรากรไว้ในรายงานประจ าปี 2559 ซึง่ได้จดัสง่ไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีเป็นผู้ ชีแ้จงในรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

 ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัท  ไดอิ 
กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน โดยมีข้อมลูสรุปดงันี ้

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับงวดปี 2559 และ 2558                                                                (หนว่ย : ล้านบาท) 

 ปี 2559 
  

ปี 2558  
 

มลูคา่ที่เปลีย่นแปลง 
(หนว่ย : ล้านบาท) 

ยอดขายสทุธิ  335.53  395.32  -59.79  
ต้นทนุขาย  244.51  264.32  -19.81  

ก าไรขัน้ต้น  91.02  131.00  -39.98  
รายได้อื่น  5.56  6.84  -1.28  
คา่ใช้จา่ยในการขาย  39.25  48.14  -8.89  
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร  70.83  72.66  -1.83  
ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษีเงินได้  -13.50  17.04  -30.54  
ก าไร (สว่นของบริษัทใหญ่)  -15.59  13.00  -28.59  

งบแสดงฐานะการเงนิ : สินทรัพย์                                                                                                   (หนว่ย : ล้านบาท) 

  31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 มลูคา่ที่เปลีย่นแปลง 
(หนว่ย : ล้านบาท)  

เงินสด  46.93  47.56  -0.63  
ลกูหนี ้และตัว๋เงินรับการค้าสทุธิ  25.92  34.15  -8.23  
รายได้ค้างรับท่ียงัไมเ่รียกช าระ  0.38  0.00  0.38  
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้  0.00  3.50  -3.50  
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  31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 มลูคา่ที่เปลีย่นแปลง 
(หนว่ย : ล้านบาท)  

สนิค้าคงเหลอื  28.55  26.72  1.83  
ต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย  0.00  17.78  -17.78  
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น  5.42  5.92  -0.50  
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน  17.91  20.26  -2.35  
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์สทุธิ  200.21  191.80  8.41  
รวมสนิทรัพย์  325.32  347.69  -22.37  
 
งบแสดงฐานะการเงนิ : หนีส้นิ                                                                                                       (หนว่ย : ล้านบาท) 
 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 มลูคา่ที่เปลีย่นแปลง 

(หนว่ย : ล้านบาท)  
เจ้าหนีแ้ละตัว๋เงินจา่ยการค้าสทุธิ  73.12  75.84  -2.72  
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น  4.87  4.08  0.79  
หนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี  1.22  1.45  -0.23  
รวมหนีส้นิไมห่มนุเวียน  10.33  7.05  3.28  
รวมหนีส้นิ  89.54  88.42  1.12  
ทนุจดทะเบียน  1,180.60  130.00  1,050.60  
ทนุท่ีออกและช าระเต็มมลูคา่ 130.00  130.00  0.00  
สว่นเกิน(ต ่ากวา่)มลูคา่หุ้น  141.20  141.20  0.00  
สว่นเกินทนุจากการจา่ยหุ้นเป็นเกณฑ์  2.59  2.59  0.00  
ก าไรสะสม : จดัสรรส ารองตามกฎหมาย  1.37  1.37  0.00  
ก าไรสะสม : ยงัไมไ่ด้จดัสรร  -8.47  15.02  -23.49  
องค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ ถือหุ้น  -30.91  -30.91  0.00  
สว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่  235.78  259.27  -23.49  
รวมหนีส้นิและสว่นผู้ ถือหุ้น  325.32  347.69  -22.37  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกบังบดลุและงบก าไรขาดทนุส าหรับ
ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559   

เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลง
มติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้
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  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 1,016,140,061 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง  

  บตัรเสยี  0 เสยีง  

หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึน้  30,150,316 หุ้น นบัเป็น
จ านวนหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้หมดจ านวน 1,016,140,061 หุ้น  

มติที่ประชุม อนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอ 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ดวงตราของบริษัทฯ วัตถุประสงค์ของบริษัท แก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และ
ดวงตราของบริษัทฯ     

 ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ ชีแ้จงในรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

เลขานกุารบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559  ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 
16 ธนัวาคม 2559 ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ เข้าซือ้กิจการบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (“เนอวานา”) และมีแผนที่
จะรวมธุรกิจกบัเนอวานา ซึง่ด าเนินธุรกิจด้านพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ดงันัน้ บริษัทฯ ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัทฯ ดวง
ตราของบริษัทฯ วตัถปุระสงค์ของบริษัท แก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิและข้อบงัคบับริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลง
ช่ือบริษัทฯ และดวงตราของบริษัทฯ ซึง่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเปลี่ยนแปลง
ช่ือบริษัทฯ ดวงตราของบริษัทฯ วตัถปุระสงค์ของบริษัท แก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ และข้อบงัคบับริษัท โดยมีรายละเอียดตาม
สิง่ที่สง่มาด้วย 3 

นอกจากนี ้เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนุมตัิให้มีการมอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร หรือบคุคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจลงนามในเอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจน ติดตอ่ ให้
ข้อมลู ด าเนินการใดๆ ตามที่จ าเป็นเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัทฯ ดวงตราของบริษัทฯ วตัถุประสงค์ของบริษัท แก้ไข
หนงัสอืบริคณห์สนธิและข้อบงัคบับริษัทฯ รวมถึงให้มีอ านาจแก้ไขถ้อยค าหรือข้อความใด ๆ ในค าขอจดทะเบียน ดวงตราของ
บริษัทฯ วตัถปุระสงค์ของบริษัท หนงัสอืบริคณห์สนธิ และข้อบงัคบับริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และค าสัง่ของนายทะเบียน
หุ้นสว่นบริษัทมหาชนทกุประการ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัทฯ ดวง
ตราของบริษัทฯ วตัถปุระสงค์ของบริษัท แก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ และข้อบงัคบับริษัทฯ  

เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลง
มติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้
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ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 1,016,701,392 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

  บตัรเสยี  0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึน้  561,331 หุ้น นบัเป็น
จ านวนหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้หมดจ านวน 1,016,701,392 หุ้น  

มติที่ประชุม อนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ดวงตราของบริษัทฯ วัตถุประสงค์ของบริษัท แก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และดวงตรา
ของบริษัทฯ ตามที่เสนอ    

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออก
และเสนอขายให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครัง้ที่ 1 (ESOP-
Warrant-1) 

 ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ ชีแ้จงในรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

เลขานกุารบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจให้กับกรรมการและพนกังานของบริษัทฯ 
และ/หรือบริษัทยอ่ย รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ รวมทัง้ความทุ่มเทในการปริบตัิงานของกรรมการและพนกังานในการ
ร่วมกนัสร้างความเจริญเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่
กรรมการ และพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย ครัง้ที่ 1 (ESOP-Warrant-1) โดยมีรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 4  

นอกจากนี ้เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ การมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บคุคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอ านาจพิจารณา
ด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัท
ยอ่ย ครัง้ที่ 1 (ESOP-Warrant-1) ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) พิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นๆ และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัใบส าคญั
แสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยครัง้ที่ 1   (ESOP-Warrant-1) 
รวมถึงแตไ่ม่จ ากดัเพียง ข้อก าหนด เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวกบัรายละเอียดในการเสนอขาย รวมทัง้เง่ือนไขการปรับ
สทิธิ และเหตใุนการต้องออกหุ้นใหมเ่พื่อรองรับการเปลีย่นแปลงอตัราการใช้สทิธิและราคาการใช้สทิธิ ตลอดจนสทิธิและหน้าที่
ระหว่างผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครัง้ที่ 1  
(ESOP-Warrant-1) ในสว่นอื่นๆ ได้ตามที่จ าเป็นและสมควรและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  
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(2) เจรจา จดัท า ตกลง ลงนาม และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติม ในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้
ด าเนินการตา่งๆ อนัจ าเป็นและสมควร อนัเก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่
กรรมการและพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครัง้ที่ 1 (ESOP-Warrant-1) ตลอดจนการด าเนินการติดต่อและการ
ยื่นค าขออนุญาต รวมทัง้เอกสารและหลกัฐานใดๆ ต่อหน่วยงานราชการ ส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ/หรือ 
หนว่ยงานอื่นใดที่เก่ียวข้อง ตามที่จ าเป็นและสมควร เพื่อให้การดงักลา่วส าเร็จลลุว่ง และเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

(3) มอบหมายให้บคุคลใดๆ กระท าการตามข้อ (2) ข้างต้น รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง การพิจารณาเลือกที่
ปรึกษาหรือตวัแทนที่จ าเป็นในการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนกังานของ
บริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย ครัง้ที่ 1  (ESOP-Warrant-1)  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกบัการออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ และพนกังานของบริษัทฯ  และ/หรือบริษัทย่อย 
ครัง้ที่ 1 (ESOP-Warrant-1)   

เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลง
มติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 880,394,136 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

  บตัรเสยี  0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่มีส่วนได้เสียพิเศษและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีจ านวน 
136,307,256 เสยีง  

มติที่ประชุม อนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอ
ขายให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครัง้ที่ 1 (ESOP-Warrant-1) 
ตามที่เสนอ 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,180,600,000 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,180,599,978 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่าย
จ านวน 22 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้ 

 เลขานกุารบริษัท แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนท่ีจะเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ และตาม
มาตรา 136 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดวา่บริษัทมหาชนจะเพิ่มทนุจากจ านวนที่จดทะเบียน
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ไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหมเ่พิ่มขึน้จะกระท าได้ก็ตอ่เมื่อหุ้นทัง้หมดได้ออกจ าหนา่ยและได้รับช าระเงินคา่หุ้นครบถ้วนแล้ว แต่
เนื่องจากในปัจจบุนั บริษัทฯ มีหุ้นท่ียงัมิได้ออกจ าหนา่ยจ านวน 22 หุ้น จึงจ าเป็นต้องลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทนุจด
ทะเบียนเดิม 1,180,600,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 1,180,599,978 บาท โดยการตดัหุ้นท่ียงัไมไ่ด้ออกจ าหนา่ย จ านวน 22 
หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียน
ของบริษัทจากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,180,600,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 1,180,599,978 บาท โดยการตดั
หุ้นท่ียงัไมไ่ด้ออกจ าหนา่ยจ านวน 22 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท  

นอกจากนี ้เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนุมตัิให้มีการมอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร หรือบคุคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจลงนามในเอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจน ติดตอ่ ให้
ข้อมลู ด าเนินการใดๆ ตามที่จ าเป็นเก่ียวกบัการลดทนุจดทะเบียนบริษัทฯ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ    

เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลง
มติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 1,016,701,392 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

  บตัรเสยี  0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

มติที่ประชุม อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 1,180,600,000 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนจ านวน 1,180,599,978 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวน 22 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตามที่เสนอ 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

  ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้ 

   เลขานกุารบริษัท แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ดงัที่กลา่วไว้ใน
วาระท่ี 6 จึงเห็นสมควรท่ีบริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 โดยยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความ
ใหมโ่ดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน 1,180,599,978 บาท (หนึง่พนัหนึง่ร้อยแปดสบิล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้า
พนัเก้าร้อยเจ็ดสบิแปดบาท) 

 แบง่ออกเป็น 1,180,599,978 หุ้น (หนึง่พนัหนึง่ร้อยแปดสบิล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพนั
เก้าร้อยเจ็ดสบิแปดหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแยกออกเป็น 

 หุ้นสามญั 1,180,599,978 หุ้น (หนึง่พนัหนึง่ร้อยแปดสบิล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพนั
เก้าร้อยเจ็ดสบิแปดหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ -    หุ้น (     -       ) 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์
สนธิ ข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

นอกจากนี ้เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนุมตัิให้มีการมอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร หรือบคุคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ  ต่อ
กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอ านาจในการแก้ไขหรือเพิ่มถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกบัการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ     

เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลง
มติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 1,016,701,392 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

  บตัรเสยี  0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

มติที่ประชุม อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียน 1,180,599,978 บาท เป็น
จ านวน 1,405,599,978 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 225,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ (1) รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ
บริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครัง้
ที่ 1 (ESOP-Warrant-1) และ (2) เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด  

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้ 

 เลขานกุารบริษัท แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย ครัง้ที่ 1 (ESOP-
Warrant-1)  และบริษัทฯ มีแผนการลงทนุของบริษัทฯ ในอนาคต อีกทัง้มีแผนในการช าระคนืเงินกู้ยืมเพื่อการลงทนุในโครงการ
ต่างๆ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีแผนในการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ท าให้บริษัทฯ มีความ
จ าเป็นต้องเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึง่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุ
จดทะเบียนของบริษัทฯ จากทนุจดทะเบียน 1,180,599,978 บาท เป็นจ านวน 1,405,599,978 บาท โดยการออกหุ้นสามญั
เพิ่มทนุจ านวน 225,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ (1) รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย  ครัง้ที่ 1 (ESOP-
Warrant-1) จ านวนไม่เกิน 25,000,000 บาท มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และ (2) การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่
บคุคลในวงจ ากดั จ านวนไมเ่กิน 200,000,000 บาท มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

นอกจากนี ้เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนุมตัิให้มีการมอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร หรือบคุคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจลงนามในเอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจน ติดต่อ ให้
ข้อมลู ด าเนินการใดๆ ตามที่จ าเป็นเก่ียวกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนบริษัทฯ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 

เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
ลงมติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 1,016,701,392 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

  บตัรเสยี  0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

มติที่ประชุม อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียน 1,180,599,978 บาท เป็นจ านวน 
1,405,599,978 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 225,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1.00 บาท เพื่อ (1) รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออก
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และเสนอขายให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครัง้ที่ 1 (ESOP-
Warrant-1) และ (2) เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ตามที่เสนอ 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้ 

 เลขานกุารบริษัท แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อให้สอดคล้องกบัเพิ่มทนุจดทะเบยีนของบริษัทฯ ดงัที่กลา่วไว้ใน
วาระท่ี 8 จึงเห็นสมควรท่ีบริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 โดยยกเลกิข้อความเดิม และใช้ข้อความ
ใหมโ่ดยมีรายละเอียดดงันี ้

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน 1,405,599,978 บาท (หนึง่พนัสีร้่อยห้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพนัเก้า
ร้อยเจ็ดสบิแปดบาท) 

 แบง่ออกเป็น 1,405,599,978 หุ้น (หนึง่พนัสีร้่อยห้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพนัเก้าร้อย
เจ็ดสบิแปดหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแยกออกเป็น 

 หุ้นสามญั 1,405,599,978 หุ้น (หนึง่พนัสีร้่อยห้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพนัเก้าร้อย
เจ็ดสบิแปดหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ -    หุ้น (     -       ) 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์
สนธิ ข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

นอกจากนี ้เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนุมตัิให้มีการมอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร หรือบคุคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย  เป็นผู้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ  
ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอ านาจในการแก้ไขหรือเพิ่มถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนาย
ทะเบียน 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกับการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ  

เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลง
มติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้
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  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 1,016,701,392 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

  บตัรเสยี  0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

มติที่ประชุม อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อ (1) รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/
หรือ บริษัทย่อย ครัง้ที่ 1 (ESOP-Warrant-1) และ (2) เสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้ 

 เลขานกุารบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 
และการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนกังาน
ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครัง้ที่ 1 (ESOP-Warrant-1) บริษัทฯ จึงจ าเป็นต้องจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทนุเพื่อ (1) รองรับ
การใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ และพนกังานของบริษัท 
และ/หรือบริษัทย่อย ครัง้ที่ 1 (ESOP-Warrant-1) และ (2) เสนอขายต่อบคุคลในวงจ ากดั ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควร
เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 225,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
เพื่อ (1) รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ  ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและ
พนกังานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครัง้ที่ 1 (ESOP-Warrant-1) และ (2) เสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด โดยมี
รายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 5 

นอกจากนี ้เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบคุคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจ
พิจารณาก าหนดวนัและเวลาที่จดัสรรหุ้น การสรรหานกัลงทนุในวงจ ากดั (Private Placement) การเข้าเจรจา ตกลง และลง
นามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเนื่องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว การจดทะเบียนการเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ และการน าหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตลอดจนการด าเนินการติดตอ่และการยื่นค าขออนญุาต 
รวมทัง้เอกสารและหลกัฐานใดๆ ต่อหน่วยงานราชการ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(“ส านักงาน ก.ล.ต”) ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวข้อง ตามที่จ าเป็นและสมควรและเป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกบัการอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุของบริษัทฯ  
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เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลง
มติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 880,394,136 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง  

  บตัรเสยี  0 เสยีง  

หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่มีส่วนได้เสียพิเศษและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีจ านวน 
136,307,256 เสยีง  

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อ (1) รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ 
บริษัทย่อย ครัง้ที่ 1 (ESOP-Warrant-1) และ (2) เสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด ตามที่เสนอ 

วาระที่ 11 พจิารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้จ านวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้ 

 เลขานกุารบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การลงทนุ การขยายธุรกิจ การเพิ่มสภาพคลอ่งทางการเงิน 
และการช าระหนีข้องบริษัทฯ เป็นไปอย่างคลอ่งตวั อีกทัง้ บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (“เนอวานา”) ซึง่เป็นบริษัท
ยอ่ยได้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ไปแล้ว เป็นจ านวนเงิน 700 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้
รวมธุรกิจ (“Entire Business Transfer” หรือ “EBT”) ของเนอวานา เข้าไว้ด้วยกนักบัธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งท าให้เนอวานา
จะต้องไถ่ถอนหุ้นกู้จ านวนเงิน 700 ล้านบาทนี ้บริษัทฯ จึงเสนอให้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้จ านวนเงินไม่เกิน 2,000 ล้าน
บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้  โดยมีรายละเอียด
ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 6 

นอกจากนี ้เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น พิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบคุคลที่คณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้มีอ านาจในการ
ก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดตา่งๆ อนัจ าเป็น และเก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  เช่น การก าหนดช่ือหุ้นกู้  จ านวน
เสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้ ประเภทหุ้นกู้  หลกัประกนั (ถ้ามี) ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย ข้อก าหนด อายขุองหุ้นกู้  ระยะเวลาการ
ไถ่ถอน สทิธิการไถ่ถอนก่อนครบก าหนด อตัราดอก เบีย้ วิธีการช าระคืนหุ้นกู้  วิธีการจดัสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น 
ตลอดจนด าเนินการขึน้ทะเบียนหุ้นกู้กบัสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  หรือตลาดรองอื่น และมีอ านาจในการแต่งตัง้ที่ปรึกษา
ทางการเงิน ผู้จดัจ าหนา่ยหุ้นกู้  หนว่ยงานการจดัอนัดบัเครดิต ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้  
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ตวัแทนผู้ ถือหุ้นกู้  หรือ ที่ปรึกษาอื่นที่เก่ียวข้อง หรือบคุคลอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  อีกทัง้มีอ านาจลง
นามในเอกสาร และสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจน ติดต่อ ให้ข้อมลู ด าเนินการยื่นเอกสารต่อส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และด าเนินการอื่นใดตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการออก
หุ้นกู้  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ
บริษัทฯ  

เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลง
มติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 1,016,701,392 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

  บตัรเสยี  0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

มติที่ประชุม อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้จ านวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ตามที่เสนอ 

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงนิปันผลและไม่จัดสรรเงนิทุนส ารองตามกฎหมาย 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้ 

เลขานกุารบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 และมาตรา 116  แห่งพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 48 และ ข้อ 51 ก าหนดให้ 

1)  ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นต้องพิจารณาการจดัสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2)  บริษัทฯ ต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิ

ประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 
3)  การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได้  ในกรณีที่บริษัทฯ ยงัมียอด

ขาดทนุสะสมอยู ่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิงดการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผล
การด าเนินงานประจ าปี 2559 สิน้สดุวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2559 และไมจ่ดัสรรเงินทนุส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีผล
การด าเนินงานขาดทนุและต้องการเงินทนุหมนุเวียนเพื่อใช้ในกิจการ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกับการงดจ่ายเงินปันผล และไม่
จดัสรรเงินทนุส ารองตามกฎหมาย   
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เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลง
มติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 1,016,701,392 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง  

  บตัรเสยี  0 เสยีง  

มติที่ประชุม อนุมตัิงดการจ่ายเงนิปันผลและไม่จัดสรรเงนิทุนส ารองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ 

วาระที่ 13  พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนี ้ กรรมการทัง้สาม
ทา่นถือเป็นผู้มีสว่นได้เสยี ซึง่ประกอบด้วย นายธวชั มีประเสริฐสกลุ นายธีระชาติ นมุานิต และนางพจนารถ ปริญภทัร์ภากร มี
ความประสงค์จะขออนญุาตผู้ ถือหุ้นออกจากห้องประชุม และจะกลบัเข้าห้องประชุมอีกครัง้เมื่อการประชุมในระเบียบวาระนี ้
ด าเนินการอนมุตัิเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ดงันัน้ในวาระนี ้ประธานฯ จึงมอบหมายให้ ดร.ปรีเปรม นนทลีรักษ์ กรรมการอิสระเป็น
ผู้ด าเนินการประชมุแทน 

หลงัจากนัน้ ดร.ปรีเปรม นนทลีรักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 18 ซึง่ก าหนดให้กรรมการพ้นจากต าแหนง่จ านวนหนึง่ในสาม
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี โดยที่กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ ยินดีรับเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง โดย
มีรายนามดงันี ้  

1. นายธวชั มีประเสริฐสกลุ กรรมการและกรรมการบริหาร 
2. นายธีระชาติ นมุานิต กรรมการและกรรมการบริหาร 
3. นางพจนารถ ปริญภทัร์ภากร  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา 

                                   คา่ตอบแทนและประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

ทัง้นี ้กรรมการทกุทา่นมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั 
พ .ศ. 2535  และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ อีกทัง้เป็นผู้มีความรู้   ความสามารถ  ความเช่ียวชาญ  และ
ประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้
กรรมการทัง้สามทา่น ซึง่ประกอบด้วย นายธวชั มีประเสริฐสกลุ นายธีระชาติ นมุานิต และนางพจนารถ ปริญภทัร์ภากร กลบั
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทัง้นี ้ประวตัิของกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ และนิยามกรรมการ
อิสระ ปรากรตามสิง่ที่สง่มาด้วย 7 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 
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หลงัจากนัน้ ดร.ปรีเปรม นนทลีรักษ์ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกบัการ
เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ   

เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ดร.ปรีเปรม นนทลรัีกษ์ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉนัทะลงมติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

หลงัจากที่ประชมุได้ลงคะแนนเสยีงเสร็จสิน้ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ดร.ปรีเปรม นนทลรัีกษ์ ได้เชิญกรรมการทัง้
สามทา่นกลบัเข้าร่วมประชมุตามเดิม 

ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนนเป็นรายบคุคล โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. นายธวชั มีประเสริฐสกลุ – กรรมการและกรรมการบริหาร 
มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 1,016,701,392 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง  
  บตัรเสยี  0 เสยีง  

2. นายธีระชาติ นมุานิต – กรรมการและกรรมการบริหาร 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 1,016,701,392 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง  
  บตัรเสยี  0 เสยีง  

3. นางพจนารถ ปริญภทัร์ภากร – กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนและ 
                                             ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 1,016,701,392 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง  
  บตัรเสยี  0 เสยีง  

มติที่ประชุม อนุมัติการเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง ตามที่
เสนอ 

วาระที่ 14 พิจารณาอนุมตัิการจ่ายค่าตอบแทนให้กบักรรมการประจ าปี 2560 

ประธานฯ แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แหง่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 34 การจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ซึง่
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนุมตัิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 เป็น
จ านวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งการพิจารณา
ค่าตอบแทนได้ค านึงถึงความเหมาะสมกบัภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทัง้เปรียบเทียบกับบริษัทจด
ทะเบียนอื่นท่ีอยูใ่นกลุม่ธุรกิจเดียวกนัและมีขนาดใกล้เคียงกนั โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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1. การจา่ยคา่ตอบแทนในรูปแบบของเบีย้ประชมุ  

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่ประกอบด้วย 
 ประธานกรรมการบริษัท จา่ยในอตัรา 40,000 บาท/คน/ครัง้ 
 กรรมการบริษัท จ่ายในอตัรา 30,000 บาท/คน/ครัง้ 

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วย 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ จ่ายในอตัรา 30,000 บาท/คน/ครัง้ 
 กรรมการตรวจสอบ จา่ยในอตัรา 20,000 บาท/คน/ครัง้ 

1.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ซึง่ประกอบด้วย 
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จ่ายในอตัรา 30,000 บาท/คน/ครัง้ 
 กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน จ่ายในอตัรา 20,000 บาท/คน/ครัง้ 

1.4 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ซึง่ประกอบด้วย 
 ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง จา่ยในอตัรา 30,000 บาท/คน/ครัง้ 
 กรรมการบริหารความเสีย่ง จา่ยในอตัรา 20,000 บาท/คน/ครัง้ 

2. การจา่ยคา่ตอบแทนในรูปแบบของคา่ตอบแทนรายเดือน  

2.1  คณะกรรมการบริหาร ซึง่ประกอบด้วย 
 ประธานกรรมการบริหาร จา่ยในอตัรา 35,000 บาท/คน/เดือน 
 กรรมการบริหาร จ่ายในอตัรา 30,000 บาท/คน/เดือน 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกบัการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ   

เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลง
มติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 881,947,678 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

  บตัรเสยี  0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่มีส่วนได้เสียพิเศษและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีจ านวน 
134,753,714 เสยีง  

มติที่ประชุม อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจ าปี 2560 ตามที่เสนอ  
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วาระที่ 15  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 

ประธานฯ แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 และมาตรา 121 แห่งพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบับริษัท ข้อ 56 ซึง่ก าหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนด
คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี เพื่อเสนออนมุตัิตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ซึง่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ นายวิเชียร ก่ิงมนตรี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที ่3977 หรือ นางอนทุยั ภมูิสรุกลุ ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาต เลขที ่3873 หรือ นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 4474 หรือ ผู้สอบบญัชีรายอื่นซึ่งได้รับการ
แต่งตัง้ จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2560 และก าหนด
ค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,250,000 บาท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 9 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกับการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และ
ก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560  

เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลง
มติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 1,016,701,396 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง  

  บตัรเสยี  0 เสยีง  

หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุระหวา่งการประชมุเพิ่มขึน้ 4 หุ้น นบัเป็นจ านวนหุ้นที่
เข้าร่วมประชมุทัง้หมดจ านวน 1,016,701,396 หุ้น  

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 ตามที่เสนอ 

วาระที่ 16  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ  

  – ไมม่ี – 

  ก่อนปิดการประชมุผู้ ถือหุ้น มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจ านวน 13 คน และผู้ ถือหุ้นที่รับมอบฉนัทะ
จ านวน 21 คน รวมผู้ ถือหุ้นจ านวน 34 คน ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 1,016,701,396 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.1173 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 
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 เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะ ประธานฯ จึงขอปิดการประชมุ และกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุ
ทา่นท่ีสละเวลามาร่วมประชมุ  

ปิดประชมุเวลา 10.35 น.           

 

 ลงช่ือ___-นางพจนารถ ปริญภทัร์ภากร-___ประธานท่ีประชมุ 

      (นางพจนารถ ปริญภทัร์ภากร) 

                                                                                                

 ลงช่ือ_ -นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล-__เลขานกุารบริษัท 

       (นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล)     
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

รายละเอียดการจัดสรรเงนิทุนส ารองตามกฎหมายและ 
การจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 

 
การจัดสรรเงนิทุนส ารองตามกฎหมาย 

ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 37 ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองในอตัรา
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10 ของทนุจดทะเบียน  
 
ทุนส ารองตามกฎหมายที่เสนอให้จัดสรร 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2561 มีมติเห็นชอบให้เสนอการจดัสรร
เงินทนุส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนเงิน 4,506,908.18 บาท (คิดเป็นร้อยละ 5 ของก ำไรสทุธิ หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสม
ยกมา) หลงัจำกที่มีกำรจดัสรรเงินทนุส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวนเงินดงักลำ่ว บริษัทฯ จะมีเงินทนุส ำรองตำมกฎหมำยเทำ่กบั 
5,876,881.18 บำท คิดเป็นร้อยละ 0.42 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท 
 
การจ่ายเงนิปันผล 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

ในปี 2560 นี ้บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิของงบเฉพาะกิจการ
หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล และหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย ทัง้นี ้อตัราการจ่ายเงินปันผลอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กบัผล
การด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคลอ่งของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ และปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการ
บริหารงานของบริษัทฯ  

การเสนอจ่ายเงนิปันผลส าหรับปี 2560 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/25614 เมื่อวนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2561 มีมติเห็นชอบให้เสนอการจ่ายเงิน
ปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 82,835,998.68 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 89.07 ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยเสนอให้
จ่ายเงินปันผลในวนัที่ 16 พฤษภาคม 2561 ซึ่งบริษัทฯ  ได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัที่ 9 พฤษภาคม 
2561  
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รายละเอียดการเสนอจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 เปรียบเทียบกบัปีที่ผ่านมา 

รายละเอียด ปี 2560  ปี 2559  
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ – งบเฉพาะกิจการ (บาท) 93,000,054.00 (6,648,293.00) 
เงินปันผลจ่าย (บาทตอ่หุ้น) 0.06 - 
จ านวนหุ้นท่ีจ่าย (หุ้น) 1,380,599,978 1,180,599,978 
รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 82,835,998.68 - 
อตัราสว่นการจา่ยเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ (ร้อยละ) 89.07% - 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

1. ชื่อ-นามสกุล : นายนริศ เชยกลิ่น 

 

อาย ุ : 56 ปี 

ประเภทกรรมการ : กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร 

ต าแหน่ง 
 
 
 
วันเข้าด ารงต าแหน่ง 

: 
 
 
 
: 

กรรมการ   
ประธานกรรมการบริหาร   
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
 

17 มกราคม 2560 
กรรมการ  (ด ารงต าแหนง่ถงึเดือนมีนาคม 2561 เป็นระยะเวลา 1 ปี 2 เดือน)  

การศึกษา : ปริญญาโทบญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรีบญัชีบณัฑติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลกัสตูร
กรรมการ 

: หลกัสตูร Director  Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 9/2545                                                      
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การฝึกอบรม : หลกัสตูร Organizational Risk Management Program สถาบนัศศินทร์ รุ่นท่ี 2/2547 
 : หลกัสตูรการบริหารจดัการด้านความมัน่คงขัน้สงู รุ่นท่ี 4/2556 
 : หลกัสตูร Corporate Financial Strategies, Kellogg School of Management                                

เมืองชิคาโก้ สหรัฐอเมริกา 
 : โครงการพฒันาผู้บริหารธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ปี 2536 
 : หลกัสตูรการสอบบญัชี โดยคอมพิวเตอร์อาเธอร์ แอนเดอร์สนั   
 : หลกัสตูรการตรวจสอบบญัชีทัว่ไป ส านกังาน  เอสจีวี ณ ถลาง กรุงเทพฯ และส านกังานเอสจีวี             

กรุงมะนิลา ฟิลปิปินส์  
 : หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (หลกัสตูร วตท.) รุ่นท่ี 2 ปี 2549 
 : หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้านการบริหารงานพฒันาเมือง รุ่นท่ี 4 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

ปัจจบุนั    กรรมการ   กรรมการบริหารความเสีย่ง    บริษัท สงิห์ เอสเตท จ ากดั (มหาชน)   
 กรรมการบริหาร  กรรมการการพฒันาอยา่งยัง่ยืน  

 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   
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การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น : จ านวน 37 แหง่ 

ปัจจบุนั    กรรมการ   บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จ ากดั 

ปัจจบุนั  กรรมการ   บริษัท สงิห์ พร็อพเพอร์ตี ้  ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอส โฮเทล แมเนจเม้นท์ จ ากดั 

ปัจจบุนั    กรรมการ บริษัท เอส โฮเทล พีพี  ไอส์แลนด์ จ ากดั 
ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท เอส เอสเตท คอมเมอร์เชียล อินเตอร์  จ ากดั  

ปัจจบุนั    กรรมการ บริษัท เอส เอสเตท คอมเมอร์เชียล จ ากดั 
ปัจจบุนั    กรรมการ S Commercials (Singapore) Pte. Ltd. 
ปัจจบุนั    กรรมการ FS JV Co Limited 
ปัจจบุนั    กรรมการ FS Mezz Co Limited 
ปัจจบุนั    กรรมการ FS Mid Co Limited 
ปัจจบุนั    กรรมการ FS Senior Co Limited 
ปัจจบุนั    กรรมการ บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อินเตอร์ จ ากดั 
ปัจจบุนั    กรรมการ S Hotels and Resorts (UK) Ltd. 
ปัจจบุนั    กรรมการ S Hotels and Resorts (HK) Limited 
ปัจจบุนั    กรรมการ บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ ากดั 
ปัจจบุนั    กรรมการ S Hotels and Resorts (SG) Pte. Ltd. 
ปัจจบุนั    กรรมการ Jupiter Hotels Holdings Limited 
ปัจจบุนั    กรรมการ Jupiter Hotels Midco Limited 
ปัจจบุนั    กรรมการ Jupiter Hotels Limited 
ปัจจบุนั    กรรมการ Jupiter Hotels Wetherby Limited 
ปัจจบุนั    กรรมการ Jupiter Hotels Management Limited 
ปัจจบุนั    กรรมการ บริษัท ศิรธาร จ ากดั 
ปัจจบุนั    กรรมการ บริษัท อินเตอร์แอ็คซี่ จ ากดั 
ปัจจบุนั    กรรมการ บริษัท อินทนนท์คลบัรีสอร์ท จ ากดั 
ปัจจบุนั    กรรมการ   บริษัท เอส เรสซิเดนเชียล ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอส43 พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ FS JV License Limited 
ปัจจบุนั กรรมการ FS Mid License Limited 
ปัจจบุนั กรรมการ The Hotelier Group Limited 
ปัจจบุนั กรรมการ Aston Hotels Limited 
ปัจจบุนั กรรมการ Aston Ventures Limited   
ปัจจบุนั กรรมการ Aston Hotels (Sheffield) Limited 
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ปัจจบุนั กรรมการ S Hotels and Resorts (SC) Company Limited 
ปัจจบุนั กรรมการ S Hotels and Resorts (Maldives) Private Limited 
ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท เนอวานา ริเวอร์ จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ สมาคมนกัศกึษาเกา่พาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปัจจบุนั กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลงั 

2559 - 2560     กรรมการ บริษัท เอส36 พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั  
2558 - 2560      ประธานกรรมการ บริษัท เนอวานา ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั  
2557 - 2560      กรรมการ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

2555 - 2556 นายกสมาคม  สมาคมศนูย์การค้าไทย 
2541 - 2556  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
 
การเข้าร่วมประชุมปี 2560 :  • คณะกรรมการบริษัท  9/10 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 90)  

• คณะกรรมการบริหาร 15/15 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100)  
• คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 3/3 ครัง้ (คดิเป็นร้อยละ 100)  

สัดส่วนการถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัท           -ไมม่ี-     
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมาย -ไมม่ี- 
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : 

คุณสมบัตกิารเป็นกรรมการ 

ได้ผา่นกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ววา่เป็นบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท 
และไมม่ีการด ารงต าแหนง่ในกิจการที่แขง่ขนั / เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท 

ทัง้นี ้เป็นบคุคลที่มคีวามรู้ความเช่ียวชาญด้านบญัชี การบริหารจดัการธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
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2. ชื่อ-นามสกุล : นายศรศักดิ์ สมวัฒนา 

 

อาย ุ : 43 ปี 

ประเภทกรรมการ : กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

ต าแหน่ง : กรรมการ   

กรรมการบริหาร   

กรรมการบริหารความเสีย่ง 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
วันเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

: 17 มกราคม 2560  
(ด ารงต าแหนง่ถงึเดือนมีนาคม 2561 เป็นระยะเวลา 1 ปี 2 เดือน) 

การศึกษา : ปริญญาโท Master of Science in Finance  University of Colorado at Denver                          
ประเทศสหรัฐอเมริกา                                                  

 : ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารการเงิน มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

การอบรมหลกัสตูร
กรรมการ 

: หลกัสตูร Director  Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 154/2554                                                
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การฝึกอบรม : หลกัสตูร Harvard Business School หลกัสตูร Designing and Executing Strategy -                                                                               
CHINA (2012)  

 : หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู “ธรรมศาสตร์เพื่อสงัคม” (นมธ.) รุ่นท่ี 8/2559 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไมม่ี- 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น : จ านวน 9 แหง่ 

ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ   บริษัท ดีจิ โฮม เซ็นเตอร์ จ ากดั  
ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ   บริษัท เอ็นดีวจีี จ ากดั  
ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   บริษัท เอเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั  
ปัจจบุนั    ประธานกรรมการ   บริษัท คิวเทค โปรดกัส์ จ ากดั  
ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ   บริษัท เนอวานา ย ูจ ากดั  
ปัจจบุนั    ประธานกรรมการ   บริษัท เนอวานา พระราม 9 จ ากดั  
ปัจจบุนั    ประธานกรรมการ   บริษัท เอ็นดีวเีอ จ ากดั  
ปัจจบุนั    ประธานกรรมการ   บริษัท เนอวานา คอนสตรัคชัน่ จ ากดั  
ปัจจบุนั    กรรมการ บริษัท เนอวานา ริเวอร์ จ ากดั  
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ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลงั 
2548-2560 กรรมการ บริษัท เนอวานา ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
 
การเข้าร่วมประชุมปี 2560 :  • คณะกรรมการบริษัท  10/10 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100)  

• คณะกรรมการบริหาร 14/15 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 93.34)  
• คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 3/3 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100)  

สัดส่วนการถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัท  •  71,718,214  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.19 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560           •  3,111,810 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.23 โดยถือผา่นคูส่มรส 

                                                                        •  536,205  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04 โดยถือผา่น INSIGHTS MIND INC. 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมาย -ไมม่ี- 
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : 

คุณสมบัตกิารเป็นกรรมการ 

ได้ผา่นกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ววา่เป็นบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท 
และไมม่ีการด ารงต าแหนง่ในกิจการที่แขง่ขนั / เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท 

ทัง้นี ้เป็นบคุคลที่มคีวามรู้ความเช่ียวชาญด้านการเงิน การบริหารจดัการธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
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3. ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธิชัย สังขมณี 

 

อาย ุ : 61 ปี 

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ 

ต าแหน่ง : ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

วันเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

: 17 มกราคม 2560  
(ด ารงต าแหนง่ถงึเดือนมีนาคม 2561 เป็นระยะเวลา 1 ปี 2 เดือน) 

การศึกษา : ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑติยกิตติมศกัดิ ์  
สาขาวชิาการจดัการเพื่อการพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

 : ปริญญาตรี ทางการเงิน การบริหารการเงิน มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย (บธ.ม.) 
การอบรมหลกัสตูร
กรรมการ 

: 

 
: 

หลกัสตูร Director  Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 209/2558                                         
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 118/2558 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การฝึกอบรม : หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัรภาครัฐเอกชนและการเมือง รุ่นท่ี 6 (ปริญญาบตัร วปม.)            
วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 

 : หลกัสตูรนกับริหารยตุิธรรมทางการปกครองระดบัสงู (บยป.) รุ่นท่ี 5 ส านกังานศาลปกครอง 

 : หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู (นบส.) รุ่นท่ี 67 ส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
 : หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาลยัการตลาดทนุ รุ่นท่ี 22 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไมม่ี- 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น : จ านวน 2 แหง่ 

ปัจจบุนั    กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลงัในคณะกรรมการ ธนาคารออมสนิ 
ปัจจบุนั  กรรมการประจ าวิทยาลยัพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา 
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ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลงั 
 

2557 – ก.ค.2560 กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลงัในคณะกรรมการ การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
2557-2559 กรรมการ บริษัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ากดั   (มหาชน) 
2557-2559 ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลงั 
2556-2558 กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลงัในคณะกรรมการ บริษัท ขนสง่ จ ากดั 
2555-2557 กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลงัในคณะกรรมการ บริษัท ทุง่คาฮาเบอร์ จ ากดั  (มหาชน) 
2556-2557 อธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลงั 
2556-2556 ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลงั 
2555-2556 รองอธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลงั 

 
การเข้าร่วมประชุมปี 2560 :  • คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100)  

• คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100)  
• คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 3/3 ครัง้ (คดิเป็นร้อยละ100)  

สัดส่วนการถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัท           -ไมม่ี-     
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมาย -ไมม่ี- 
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : 

คุณสมบัตกิารเป็นกรรมการ 

ได้ผา่นกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ววา่เป็นบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท 
และไมม่ีการด ารงต าแหนง่ในกิจการที่แขง่ขนั / เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท 

ทัง้นี ้เป็นบคุคลที่มคีวามรู้ความเช่ียวชาญด้านการเงิน การคลงั และภาษีอากร  
  
คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ 
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ววา่เป็นบคุคลท่ีสามารถให้ความเหน็ได้อยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

ลักษณะความสัมพนัธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซ่ึงมีคุณสมบตัเิป็นกรรมการอิสระ 

การมีความสมัพนัธ์กบับริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทยอ่ย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ
บริษัท ทัง้ในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา ในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
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ลักษณะความสัมพนัธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า    

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)    

3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขายวตัถดุิบ/สนิค้า/บริการ/การเช่า/ให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์/
การรับ/ให้ความชว่ยเหลอืทางการเงิน เป็นต้น) ซึง่เป็นผลให้บริษัทหรือคูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ต้อง 

    ช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ตัง้แต ่20 ล้านบาทขึน้ไป โดยนบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ี
มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ 

   

4. เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุ ของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจในลกัษณะที่กลา่วไว้ใน
ข้อ 3. ข้างต้น 

   

 

 
นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุ ดงันี ้

1) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ห รือของผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี  

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่
สมรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือ
บคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคย
เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลอืทางการเงิน ด้วยการ
รับหรือให้กู้ ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้
บริษัทฯ หรือคูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร้่อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือ
ตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นีก้ารค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการค านวณ
มลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั   ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียว
โยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ังกล่าว ให้นับรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 
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5) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุ

ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย 
เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

7) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8) ไมป่ระกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้ นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกนั และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการเข้าใหม่ 
 

1. ชื่อ-นามสกุล : นายอภมุิข สุขประสิทธ์ิ 

 

อาย ุ : 64  ปี 

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งที่เสนอ 
พิจารณาแต่งตัง้ 

: กรรมการ   
รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

การศึกษา : Post-Graduate Programme in International Law มหาวิทยาลยัแหง่ชาติออสเตรเลยี ประเทศ 
ออสเตรเลยี 

 :  ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

การอบรมหลกัสตูร
กรรมการ 

: หลกัสตูร Director  Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 216/2559                                                      
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การฝึกอบรม : Participant Training Workshop, Office of the International Training, Bureau for Science and 
Technology, Agency for International Development, Washington D.C., USA. 

 : Middle Management, Pittsburgh State University, Pittsburgh, USA. 
 : Seminar – Workshop on Intercultural Project Management, Institute for Training in                 

International Management, the Netherlands. 
 : Seminar – Workshop on Objective Oriented, Project Planning, Monitoring and Evaluation,  

Deutshe Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GrnbH., Germany 
 : Training  for  Manager, The Banff Centre for Management, Calgary, Alberta, Canada 
 : Training Programme on Management of Technical Cooperation, International Labour  

Organization, Turin Centre, Italy. 
 : ประกาศนียบตัรกฎหมายมหาชน รุ่นท่ี 1 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 
 : กฎหมายทรัพย์สนิทางปัญญา Japan International Cooperation Agency (JICA) ประเทศญ่ีปุ่ น 
 : นกับริหารระดบัสงู หลกัสตูรที่ 1 รุ่นท่ี 44 ส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
 : Senior Executive Programme (SEP 50) London Business School สหราชอาณาจกัร   
 : นิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นท่ี 1 ส านกังานศาลรัฐธรรมนญู 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  -ไมม่ี- 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น : จ านวน  7 แห่ง 

กรรมการ คณะกรรมการการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย    
กรรมการ คณะกรรมการมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม ส านกังานมาตรฐาน ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม    
กรรมการ คณะกรรมการอ านวยการบริหารกิจการ                   
ศนูย์ผลติ ผลติภณัฑ์จากพลาสมา 

สภากาชาดไทย 

กรรมการคณะกรรมการ การวิจยัและพฒันา ส านกังานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
กรรมการคณะกรรมการ ด้านกฎหมายและสญัญา   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ 
ประธานอนกุรรมการ คณะอนกุรรมการด้านกฎหมาย การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

กรรมการ คณะกรรมการสภาการศกึษา ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา 

ประสบการณ์ท างาน  

ผู้อ านวยการส านกักฎหมายตา่งประเทศ (นิตกิร 9 บส) ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา    
ผู้อ านวยการสถาบนัพฒันานกักฎหมายมหาชน (นติิกร 9 บส) ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา    
ผู้อ านวยการศนูย์ข้อมลูกฎหมายกลาง (นิติกร 9 บส) ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา    
กรรมการร่างกฎหมายประจ า (นกักฎหมายกฤษฎีกาทรงคณุวฒุิ) ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา    
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สัดส่วนการถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัท -ไมม่ี-     
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561            

ประวัติการกระท าผิดกฎหมาย   -ไมม่ี-     
ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา            

คุณสมบัตกิารเป็นกรรมการ 

ได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท 
และไมม่ีการด ารงต าแหนง่ในกิจการที่แขง่ขนั / เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท 
ทัง้นี ้เป็นบคุคลที่มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านกฎหมายเอกชน มหาชน กฎหมายระหวา่งประเทศ  

คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ 

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ววา่เป็นบคุคลที่สามารถให้ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

ลักษณะความสัมพนัธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซ่ึงมีคุณสมบตัเิป็นกรรมการอิสระ 

การมีความสมัพนัธ์กบับริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทยอ่ย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ

บริษัท ทัง้ในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา ในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
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ลักษณะความสัมพนัธ์ ใช่ ไม่ใช่ 
1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า    
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)    
3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขายวตัถดุิบ/สนิค้า/บริการ/การเช่า/ให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์/
การรับ/ให้ความชว่ยเหลอืทางการเงิน เป็นต้น) ซึง่เป็นผลให้บริษัทหรือคูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ต้อง 

    ช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ตัง้แต ่20 ล้านบาทขึน้ไป โดยนบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ี
มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ 

   

4. เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุ ของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจในลกัษณะที่กลา่วไว้ใน
ข้อ 3. ข้างต้น 

   

 

ค านิยามของกรรมการอิสระของบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุ ดงันี ้

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น    
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของ
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  

3) ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส 
พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่
จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว ไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน  ด้วยการรับ
หรือให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ 
หรือคูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต่ 20 
ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นีก้ารค านวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัโดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัที่มีความสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทฯ และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท 
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บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู ่เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทฯ และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

7) ไมเ่ป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นสว่นที่มีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนั 
และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 
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2. ชื่อ-นามสกุล : นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช 

 

อาย ุ : 68  ปี 

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งที่เสนอ 
พิจารณาแต่งตัง้ 

: กรรมการ   
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

การศึกษา : MS (ECON), Kansas State University, Pittsburg, Kansas, U.S.A. 
 : ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

การอบรมหลกัสตูร
กรรมการ 

: หลกัสตูร Director  Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 17/2545                                                    
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การฝึกอบรม : หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูรุ่นท่ี 1 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (ว.ต.ท.1) 
 : Leading the way into the Futures Business by TFEX and University of Chicago 
 : หลกัสตูร โครงการสมัมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบนัการเงิน รุ่นท่ี  4                                             

สมาคมธนาคารไทย 
 : KT 4 by Kepner & Tregoe  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น    

กรรมการอิสระ   บริษัท ทรีนีตี ้ วฒันา จ ากดั (มหาชน)    

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น : จ านวน  1 แห่ง 

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ ด้านการเงินการลงทนุ กองทนุการออมแหง่ชาติ (ก.อ.ช.)    

ประสบการณ์ท างาน  

กรรมการอิสระ บริษัท ซนัไทยอตุสาหกรรมถงุมือยาง จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

กรรมการอ านวยการ บริษัท หลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากดั 
กรรมการ บริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จ ากดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
นายกสมาคม สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ 
รองประธานกรรมการ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
รองประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทนุไทย 
กรรมการ บริษัท ตลาดอนพุนัธ์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ประธานอนกุรรมการวินยั ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
กรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
รองกรรมการผู้จดัการ บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ ธนไทย จ ากดั 
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ผู้จดัการสมาคม สมาคมสมาชิกตลาดหลกัทรัพย์และสมาคมบริษัทเงินทนุ 
ผู้จดัการสมาคม สมาคมไทยเงินทนุและหลกัทรัพย์ 
ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบตักิาร ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
หวัหน้าสว่น ศนูย์คอมพวิเตอร์ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
เศรษฐกรโท  ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (ส.ศ.ก.)             กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

สัดส่วนการถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัท -ไมม่ี-     
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561            

ประวัติการกระท าผิดกฎหมาย   -ไมม่ี-     
ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา            

คุณสมบัตกิารเป็นกรรมการ 

ได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท 
และไมม่ีการด ารงต าแหนง่ในกิจการที่แขง่ขนั / เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท 
ทัง้นี ้เป็นบคุคลที่มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านการเงินและตลาดทนุ  

คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ 
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ววา่เป็นบคุคลท่ีสามารถให้ความเหน็ได้อยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

ลักษณะความสัมพนัธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซ่ึงมีคุณสมบตัเิป็นกรรมการอิสระ 

การมีความสมัพนัธ์กบับริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทยอ่ย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ
บริษัท ทัง้ในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา ในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

ลักษณะความสัมพนัธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า    

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)    
3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขายวตัถดุิบ/สนิค้า/บริการ/การเช่า/ให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์/การ
รับ/ให้ความชว่ยเหลอืทางการเงิน เป็นต้น) ซึง่เป็นผลให้บริษัทหรือคูส่ญัญามีภาระหนีท้ีต้่องช าระตอ่
อีกฝ่ายหนึง่ตัง้แต ่20 ล้านบาทขึน้ไป โดยนบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ 

   

4. เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุ ของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจในลกัษณะที่กลา่วไว้ในข้อ 
3. ข้างต้น 
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ค านิยามของกรรมการอิสระของบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุ ดงันี ้

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น    
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

2) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี  

3) ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส 
พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่
จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ   บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม      
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ
หรือให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ 
หรือคูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต่ 20 
ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นีก้ารค านวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัโดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัที่มีความสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทฯ และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู ่เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทฯ และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็น         
ผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นสว่นที่มีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า 
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หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนั 
และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

รายละเอียดการเสนอจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2561 ได้มีการพิจารณาการ
เสนอจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ตามที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนแล้ว และได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2561 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ทัง้นี ้ที่ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ครัง้ที่ 1/2561 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 
2561 ได้พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัท และคณะอนกุรรมการชดุยอ่ย โดยมีหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการ
พิจารณาคา่ตอบแทนดงันี ้

1. คา่ตอบแทนที่จ่ายให้กบักรรมการควรจา่ยอยา่งสมเหตสุมผล โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบและ
ขอบเขตการปฏิบตัิงาน รวมทัง้ได้มีการเปรียบเทียบกบับริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกัน
และมีขนาดใกล้เคียงกนั 

2. คา่ตอบแทนได้ค านงึถึงผลประโยชน์ของกรรมการและค านงึถึงผลประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว  
3. โครงสร้างของคา่ตอบแทนควรจะไมซ่บัซ้อน โปร่งใส และง่ายตอ่ความเข้าใจของผู้ถือหุ้น  

รายละเอียดการเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

1. คา่ตอบแทนประจ าเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 8.00 ล้านบาท 

รายละเอียดคา่ตอบแทน อตัราคา่ตอบแทน 
1) คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท คา่ตอบแทนรายเดือน 

 ประธานกรรมการ 40,000 บาท /เดือน/คน 

 กรรมการ 30,000 บาท /เดือน/คน 
2) คา่ตอบแทนคณะอนกุรรมการชดุยอ่ย  

1. คณะกรรมการตรวจสอบ คา่เบีย้ประชมุรายครัง้เมื่อเข้าร่วมประชมุ 

 ประธานกรรมการ 30,000 บาท /ครัง้/คน 

 กรรมการ 20,000 บาท /ครัง้/คน 
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน คา่เบีย้ประชมุรายครัง้เมื่อเข้าร่วมประชมุ 

 ประธานกรรมการ 30,000 บาท /ครัง้/คน 

 กรรมการ 20,000 บาท /ครัง้/คน 
3. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง คา่เบีย้ประชมุรายครัง้เมื่อเข้าร่วมประชมุ 

 ประธานกรรมการ 30,000 บาท /ครัง้/คน 

 กรรมการ 20,000 บาท /ครัง้/คน 
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รายละเอียดคา่ตอบแทน อตัราคา่ตอบแทน 

4. คณะกรรมการบริหาร คา่ตอบแทนรายเดือน 

 ประธานกรรมการ 35,000 บาท /เดือน/คน 

 กรรมการ 30,000 บาท /เดือน/คน 

2. บ าเหน็จ 
โดยเสนอจ่ายในอตัราร้อยละ 3 ของจ านวนเงินปันผลที่จ่ายจากก าไรจากการด าเนินงาน โดยไมร่วมก าไรสะสม  
นอกจากนี ้เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน เป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาการ

จดัสรรบ าเหน็จให้แกก่รรมการ 

3. คา่ตอบแทนอื่น 
- ไมม่ี -  

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการโดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

รายละเอียด ปี 2560 ปี 2561 
1. ค่าตอบแทนประจ า 
   1.1   คณะกรรมการบริษัท คา่เบีย้ประชมุ คา่ตอบแทนรายเดือน 

ก) ประธานกรรมการ 40,000 บาท /ครัง้ 40,000 บาท /เดือน 
ข) กรรมการ 30,000 บาท /ครัง้ 30,000 บาท /เดือน 

   1.2   คณะอนุกรรมการชุดย่อย 
           1.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ คา่เบีย้ประชมุ คา่เบีย้ประชมุ 

ก) ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท /ครัง้ 30,000 บาท /ครัง้ 
ข) กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท /ครัง้ 20,000 บาท /ครัง้ 

           1.2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน คา่เบีย้ประชมุ คา่เบีย้ประชมุ 
ก) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 30,000 บาท /ครัง้ 30,000 บาท /ครัง้ 
ข) กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 20,000 บาท /ครัง้ 20,000 บาท /ครัง้ 

           1.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง คา่เบีย้ประชมุ คา่เบีย้ประชมุ 
ก) ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 30,000 บาท /ครัง้ 30,000 บาท /ครัง้ 
ข) กรรมการบริหารความเสีย่ง 20,000 บาท /ครัง้ 20,000 บาท /ครัง้ 

           1.2.4 คณะกรรมการบริหาร คา่ตอบแทนรายเดือน คา่ตอบแทนรายเดือน 
ก) ประธานกรรมการบริหาร 35,000 บาท /เดือน 35,000 บาท /เดือน 
ข) กรรมการบริหาร 30,000 บาท /เดือน 30,000 บาท /เดือน 
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รายละเอียด ปี 2560 ปี 2561 

2. บ าเหน็จ 
 

 
- ไมม่ี - 

โดยเสนอจ่ายในอัตรา
ร้อยละ 3 ของจ านวนเงิน
ปันผลที่จ่ายจากก าไรจาก
การด าเนินงาน โดยไม่
รวมก าไรสะสม  

3. คา่ตอบแทนอื่น 
 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการ
ออกและ เสนอขายใบ 
ส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุ้ นสามัญเพิ่มทุนที่ออก
แ ล ะ เ ส นอ ข า ย ใ ห้ แ ก่
กรรมการและพนักงาน
ของบริษัทฯ และ/หรือ
บ ริ ษั ท ย่ อ ย  ค รั ้ง ที่  1 
(ESOP-Warrant-1) 

(โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติม
ได้ ที่ ร ายงานประจ า ปี  ใน
หวัข้อค่าตอบแทนกรรมการ) 

- ไมม่ี - 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

รายละเอียดการเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 15 กุมภาพนัธ์ 2561 ได้พิจารณาคดัเลือก
ผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี และคา่ตอบแทนการสอบบญัชี 
รวมทัง้ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะตอ่คณะกรรมการบริษัท โดยเสนอให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ 
คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2561 โดยมีรายนามผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงัตอ่ไปนี ้  

 

ช่ือ  ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขที ่

สดัสว่น 
การถือหุ้น 

จ านวนปีที่ลงลายมือช่ือรับรอง 
งบการเงินของบริษัท 

 1. นายบญุเรือง เลศิวเิศษวิทย์ 6552 ไมม่ี - 

 2. นายชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ 3760 ไมม่ี 1 

 3. นายพิสฐิ ทางธนกลุ 4095 ไมม่ี - 

โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 
ทัง้นีผู้้สอบบญัชีที่ได้รับการเสนอแตง่ตัง้ทกุรายเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไมม่ีความสมัพนัธ์ และ/หรือ มีสว่นได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว  

ทัง้นี ้ ผู้สอบบญัชีที่สงักดับริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทยอ่ยอีกด้วย 

นอกจากนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 15 กุมภาพนัธ์ 2561 ได้มีมติ
เห็นชอบให้ก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 2,330,000 บาท  

ตารางเปรียบเทียบคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีโดยเปรียบเทียบกบัปีที่ผา่นมา 

รายละเอียด คา่สอบบญัชีปี 2560 คา่ตอบแทนทีเ่สนอในปี 2561 เพิ่มขึน้ (ร้อยละ) 
คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีบริษัท  2,250,000 2,330,000 3.55 

 
ทัง้นี ้ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีค่าบริการอื่นที่มิใช่การสอบบญัชี (Non-Audit Service Fee) ที่จ่ายให้กบับริษัท 

ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2561 ได้พิจารณาเร่ืองการ
เสนอแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 ตามที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะ 
กรรมการตรวจสอบแล้ว และได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2561 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 

สรุปสาระส าคัญของใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ของ บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (NVD-W1)  

เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิตามสัดส่วนการถอืหุ้น (Rights Offering) 

ผู้ออก บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
ชื่อ  ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน)  

ครัง้ที ่1 (NVD-W1) (“ใบส าคญัแสดงสทิธิ NVD-W1”) 
ชนิด ระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปลีย่นมือได้ 
จ านวนที่ออก ไมเ่กิน 276,119,995 หนว่ย 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 0 บาท (ไมค่ิดมลูคา่) 
วิธีการจดัสรร บริษัทฯ จะออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ NVD-W1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 

ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราการจดัสรรท่ี หุ้นสามญัเดิมจ านวน 5 
หุ้น ตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ NVD-W1 โดยบริษัทฯ จะออกและจดัสรรใบส าคญั
แสดงสทิธิให้แก่ผู้ที่มีรายช่ือปรากฏเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น
(Record Date) ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ NVD-W1 ในวันที่ 9 
พฤษภาคม 2561  
ทัง้นี ้ในการค านวณสิทธิที่จะได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ NVD-W1 แต่ละรายนัน้ 
หากเกิดเศษจากการค านวณตามอตัราการจดัสรรดงักลา่วข้างต้น ให้ปัดเศษนัน้ทิง้  

อัตราการใช้สทิธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ NVD-W1 จ านวน 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น เว้นแต่
กรณีมีการปรับอตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขในการปรับสิทธิ ตามที่ระบไุว้ในข้อก าหนด
ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (NVD-W1) 
(“ข้อก าหนดสิทธิฯ ”) 

ราคาการใช้สิทธิ 8.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไขในการปรับสิทธิ
ตามที่ระบไุว้ในข้อก าหนดสทิธิฯ 

วันออกใบส าคัญแสดงสทิธิ วนัที่จะก าหนดโดยคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย โดยบริษัทฯ คาดว่าจะ
ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ NVD-W1 ได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 

อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นบัแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายใุบส าคญัแสดง
สทิธิ NVD-W1 ภายหลงัการออกใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุของบริษัทฯ ตามใบส าคญั 
แสดงสิทธิ NVD-W1 ได้ในวนัท าการสดุท้ายของเดือน พฤษภาคม และ พฤศจิกายน 
ภายหลงัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ จนครบอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ (“วัน
ก าหนดการใช้สิทธิ”) โดยวันก าหนดการใช้สิทธิครัง้แรกคาดว่าจะเป็นวันท าการ
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สดุท้ายของเดือนพฤษภาคม 2562 และวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย คือ วนัที่
ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 3 ปีนบัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยหากวนั
ก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายไม่ตรงกับวนัท าการ ให้เลื่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้
สดุท้ายดงักลา่วเป็นวนัท าการถดัไป 

ระยะเวลาการแจ้งความ
จ านงในการใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิซึง่ประสงค์ที่จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จะต้อง 
แจ้งความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิ NVD-W1 (“ความ 

จ านงในการใช้สทิธิ”) ระหวา่งเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัท า 
การก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ ยกเว้นการแสดงความจ านงในการใช้สทิธิ 
ครัง้สดุท้าย ให้แสดงความจ านงในการใช้สิทธิระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. 
ภายในระยะเวลา 15 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

การแจ้งความจ านงในการ
ใช้สิทธิ 

เมื่อผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซื อ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ NVD-W1 แล้ว การแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ
ดงักลา่วไมส่ามารถเพิกถอนได้ 

จ านวนหุ้นสามัญที่จดัสรรไว้
เพื่อรองรับใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

ไมเ่กิน 276,119,995 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึง่คิดเป็นสดัสว่นเทา่กบัร้อย 
ละ 19.99 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ณ. วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2561 

นายทะเบียนของใบส าคัญ
แสดงสทิธิ 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือผู้ที่ได้รับแตง่ตัง้โดยชอบ ให้ท า 
หน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสทิธิ NVD-W1 

ตลาดรองของใบส าคัญ
แสดงสทิธิ 

บริษัทฯ จะน าใบส าคญัแสดงสทิธิ NVD-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่
เกิดจากการใช้สิทธิตาม 
ใบส าคัญแสดงสทิธิ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้น 1.   ผลกระทบตอ่สทิธิออกเสยีงของผู้ ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 
หากมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ NVD-
W1 ครบทัง้จ านวน 276,119,995 หน่วย และผู้ ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
NVD-W1 ดงักลา่วไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ สิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ จะลดลงในสดัสว่นเทา่กบัร้อยละ 16.42* 
* ค านวณจากจ านวนหุ้นรองรับส าหรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ NVD-
W1 (จ านวน 276,119,995 หุ้น) หารด้วยผลรวมของ (1) จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้
แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ณ. วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2561 (จ านวน 1,380,599,978 
หุ้น) (2) จ านวนหุ้นรองรับส าหรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ ESOP-
Warrant-1 (จ านวน 25,000,000 หุ้น) และ (3) จ านวนหุ้นรองรับส าหรับการใช้สทิธิ
ตามใบส าคญัแสดงสทิธิ NVD-W1 (จ านวน 276,119,995 หุ้น) 
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                                              จ านวนหุ้นรองรับส าหรับการใช้สทิธิตาม 
                                             ใบส าคญัแสดงสทิธิ NVD-W1 

Control Dilution =    _________________________________________________ 
                   จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ + จ านวนหุ้นรองรับส าหรับ + จ านวนหุ้นรองรับ    
                   แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ     การใช้สทิธิตามใบ             ส าหรับการใช้สทิธิ 

                                                    ส าคญัแสดงสทิธิ                ใบส าคญัแสดง     
                                                    ESOP- Warrant-1             สทิธิ NVD-W1 

 
        ร้อยละ 16.42      =                            276,119,995 
                                           ______________________________________ 

                                    1,380,599,978 +  25,000,000  + 276,119,995 
 

2.   ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้นบริษัท (Price Dilution) 
หากมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ NVD-
W1 ครบทัง้จ านวน 276,119,995 หน่วย ราคาหุ้นของบริษัทฯ จะยงัคงไม่ได้รับ
ผลกระทบใดๆ เนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่ 8.00 บาทต่อ
หุ้น สงูกวา่ราคาตลาด โดยราคาตลาดเท่ากบั 4.40 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาหุ้นถวั
เฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยย้อนหลงั 7 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2561 (ระหว่างวนัที่ 8 กุมภาพนัธ์ 
2561 ถึงวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2561) 

เหตุในการออกหุ้นใหม่เพื่อ
รองรับการปรับสิทธิ 

เมื่อมกีารด าเนินการปรับราคาการใช้สทิธิและ/หรืออตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขในการ 
ปรับสทิธิตามที่ระบไุว้ในข้อก าหนดสทิธิฯ ซึง่เป็นเหตกุารณ์ตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 
11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุท่ี ทจ.34/2551 เร่ือง การขออนญุาต 
และการอนญุาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นท่ีออกใหมแ่ละหุ้นท่ีออก
ใหมเ่พื่อรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิ ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 (รวมทัง้ทีม่ีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) 

การปรับสิทธิใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

บริษัทฯ จะต้องด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออตัราการใช้สิทธิ เมื่อเกิด
เหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้
(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ อนัเป็นผลมาจาก
การรวมหุ้นหรือแบง่แยกหุ้น 
(ข) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทัว่ไป และ/
หรือบคุคลในวงจ ากดัในราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม่ซึ่งต ่ากว่าร้อยละ  90 
ของราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 
(ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ
ประชาชนทัว่ไป และ/หรือบคุคลในวงจ ากดั โดยที่หลกัทรัพย์นัน้ ให้สิทธิที่จะแปลง
สภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ 
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หรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั) โดยที่ราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่ออก
ใหมเ่พื่อรองรับสทิธิดงักลา่วต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของ
บริษัทฯ 
(ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิของบริษัทฯ 
ส าหรับการด าเนินงานในระยะเวลาบญัชีใดๆ 
(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันท าให้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและ
ผลประโยชน์อนัพึงได้ โดยที่เหตกุารณ์ใดๆ นัน้ ไม่ได้ก าหนดอยู่ในข้อ (ก) - (จ) บริษัทฯ 
จะพิจารณาเพื่อก าหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิ
ใหม ่(หรือปรับจ านวนหนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ NVD-W1 แทนอตัราการใช้สทิธิ) อยา่ง
เป็นธรรม 
ทัง้นี ้ค าจ ากดัความ สตูรการค านวณเพื่อการปรับสทิธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติม
อื่นๆ จะเป็นไปตามที่จะได้ระบไุว้ในข้อก าหนดสทิธิฯ 

วัตถุประสงค์ของการออก
ใบส าคัญแสดงสทิธิ และ
ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึง
ได้รับจากการจัดสรรหุ้น 
สามัญเพิ่มทุนในครัง้นี ้

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัท 
ในการด าเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต ตลอดจนเพื่อส ารองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุน
หมนุเวียนของบริษัทฯ และ/หรือเพื่อช าระหนีข้องบริษัทฯ เมื่อมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั
ของบริษัทฯ ตามใบส าคญัแสดงสทิธิ NVD-W1  

ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพงึ
ได้รับจากการเพิ่มทุน 

เงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจะช่วยลดภาระหนีส้ิน เสริมสภาพคล่องและความ
แข็งแกร่งทางโครงสร้างเงินทนุของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ และเป็นแหลง่เงินทนุส าหรับการลงทนุตา่งๆ เพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯใน
อนาคต ซึง่เป็นการสร้างมลูคา่เพิ่มให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ดียิ่งขึน้ในระยะยาว 

เงื่อนไขอื่นๆ มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอ านาจในการ (1) 
ก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ อนัจ าเป็นที่เก่ียวข้องกบัการออกและจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ NVD-W1 เช่น วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ NVD-W1 รายละเอียด
และขัน้ตอนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ NVD-W1 ระยะเวลาการใช้สทิธิ และวนัครบ
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ NVD-W1 เป็นต้น (2) เข้าเจรจา ท าความตกลงและลง
นามในแบบค าขออนญุาต สญัญา และเอกสารอื่นใดที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการออก
ใบส าคญัแสดงสทิธิ NVD-W1 ซึง่รวมถึงการติดตอ่และการยื่นค าขออนญุาต ค าขอผอ่น
ผนั เอกสารและหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องตอ่หนว่ยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกบั
การออกใบส าคญัแสดงสิทธิ NVD-W1 และการน าใบส าคญัแสดงสิทธิ NVD-W1 เข้า
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ (3) ด าเนินการอื่นใดตามที่จ าเป็น
และสมควรเพื่อการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ NVD-W1 ในครัง้นี ้
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 

(F 53-4) 
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน) 
วันที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2561 

ข้าพเจ้า บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2561 ระหว่างเวลา 13.30 น. ถึง 15.45 น. ณ เลขที่ 123 อาคารซนัทาวเวอร์ส เอ 
ชัน้ 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทุน
ดงัตอ่ไปนี ้

1. การเพิ่มทุน 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจ านวน 1,405,599,978 บาท เป็นจ านวน 
1,681,719,973 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 276,119,995 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับ
การใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (NVD-W1) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

   แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ หุ้นสามญั ไมเ่กิน 
276,119,995 

1.00 276,119,995 

   แบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) 

- - - - 

2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 276,119,995  หุ้น มลูคา่หุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 
บาท รวมไมเ่กิน 276,119,995 บาท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

2.1  แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน 

แบบก าหนด
วัตถุประสงค์ในการใช้
เงนิทุนจัดสรรให้แก่ 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 
ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 
วัน เวลา จองซือ้  

และช าระเงนิค่าหุ้น 
หมายเหตุ 

เพื่อรองรับการใช้สทิธิ
ตามใบส าคญัแสดง
สทิธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุของบริษัทฯ ครัง้
ที่ 1 (NVD-W1) ท่ีออก 

ไมเ่กิน 
276,119,995   

อตัราการจดัสรร: 
5 หุ้นสามญัเดิม 
ตอ่ 1 หนว่ย
ใบส าคญัแสดง
สทิธิ NVD-W1 

ราคาการใช้สทิธิ: 
8.00 บาท ตอ่หุ้น 

การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ของบริษัทฯ ตามใบส าคญัแสดง
สทิธิ NVD-W1 จะเป็นไปตาม
เง่ือนไขในการใช้สทิธิที่ระบไุว้ใน
ข้อก าหนดวา่ด้วยสทิธิและหน้าที่ 

โปรดด ู
หมายเหต ุ1 
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แบบก าหนด
วัตถุประสงค์ในการใช้
เงนิทุนจัดสรรให้แก่ 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้  
และช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

และเสนอขายให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น
การถือหุ้น (Rights 
Offering) 

   ของผู้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิ
และผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะ
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท 
เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) 
ครัง้ที่ 1 (NVD-W1) (“ข้อก าหนด
สิทธิฯ NVD-W1”) 

 

หมายเหต ุ

1. ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2560 เม่ือวนัที่ 19 กมุภาพนัธ์ 2561 ได้มีมติอนมุตัิให้เสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึ่งจะจดั
ให้มีขึน้ในวนัที่ 26 เมษายน 2561 เพื่อพิจารณาอนมุตัิให้บริษัทฯ ออกและจดัสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 ในจ านวนไม่เกิน 276,119,995  
หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้ น (Rights Offering) โดยไม่คิดมลูค่า ในอัตราการจัดสรรที่ 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี  ้ในการค านวณสิทธิที่จะได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ NVD-W1 ของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายนัน้ หากเกิดเศษจากการ
ค านวณตามอตัราการจดัสรรดงักลา่วข้างต้น ให้ปัดเศษนัน้ทิง้ ในการนี ้บริษัทฯ ก าหนดให้วนัที่ 9 พฤษภาคม 2561 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มี
สิทธิได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ NVD-W1  

ทัง้นี ้ใบส าคญัแสดงสิทธิ NVD-W1 มีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยคาดว่าผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ NVD-W1 ครัง้แรกได้ในวนัท าการสดุท้ายของเดือนพฤษภาคม 2562  

2.2  การด าเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น  

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการจดัสรรหุ้นให้กบัผู้ ถือหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นดงักลา่วทิง้  

ส าหรับในกรณีที่ต้องมีการปรับอัตราการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ใน
ข้อก าหนดสทิธิฯ NVD-W1 ซึง่การปรับอตัราการใช้สิทธิดงักลา่วเป็นผลให้เกิดเศษของหุ้นที่จะได้รับตามใบส าคญัแสดง
สทิธิ NVD-W1 ให้ตดัเศษของหุ้นดงักลา่วทิง้ 

3. ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

บริษัทฯ จะจดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ.ห้องประชุม
ใหญ่ ชัน้ 39 อาคารซนัทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 โดย
ก าหนดให้วนัที่ 7 มีนาคม 2561 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2561  

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต 

บริษัทฯ จะต้องด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วต่อกรม
พฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
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5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัทฯ  ในการด าเนินโครงการ
ตา่ง ๆ ในอนาคต ตลอดจนเพื่อส ารองเงินไว้ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ และ/หรือเพื่อช าระหนี ข้องบริษัทฯ เมื่อมี
การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ตามใบส าคญัแสดงสทิธิ NVD-W1  

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

เงินทนุท่ีได้รับจากการเพิ่มทนุจะช่วยลดภาระหนีส้ิน เสริมสภาพคลอ่งและความแข็งแกร่งทางโครงสร้างเงินทนุของ
บริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นแหลง่เงินทุนส าหรับการลงทุนต่างๆ เพื่อขยาย
ธุรกิจของบริษัทฯในอนาคต ซึง่เป็นการสร้างมลูคา่เพิ่มให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ดียิ่งขึน้ในระยะยาว 

7. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายเงนิปันผล 
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวม ทัง้นี ้อตัราการ 

จ่ายเงินปันผลอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคลอ่งของบริษัทฯ 
การขยายธุรกิจ และปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ 

7.2 สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ NVD-W1 ที่ได้ใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จะ (1) มีฐานะเป็นผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทฯ ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้ด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระแล้วต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้าเรียบร้อย
แล้ว และ (2) มีสทิธิได้รับเงินปันผล ก็ตอ่เมื่อบริษัทฯ ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  

7.3 อื่นๆ 

- ไมม่ี - 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน 

- ไมม่ี - 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ การด าเนินการ วัน / เดอืน / ปี 
1. การประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2561 19 กมุภาพนัธ์ 2561 
2. วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสทิธิเข้าร่วม

ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561  
7 มีนาคม 2561 

3. การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 26 เมษายน 2561 
4. วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับ

การจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ NVD-W1  
9 พฤษภาคม 2561 

5. ด าเนินการจดทะเบยีนเพิ่มทนุจดทะเบียนตอ่กรมพฒันา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 
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บริษัทฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน) 
 

           -นายนริศ เชยกล่ิน-  -นายศรศกัด์ิ สมวฒันา- 
( นายนริศ เชยกลิน่ )   ( นายศรศกัดิ์ สมวฒันา ) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

 



บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน)  

      

 

หน้า 64 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 

รายละเอียดข้อบงัคับบริษัทที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 

ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2561 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้
เสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เพื่อพิจารณาและอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัโดยให้ยกเลิกข้อบงัคบั
ฉบบัเดิมทัง้หมดและใช้ข้อบงัคบัฉบบัใหม่แทน โดยที่บริษัทฯ ขอเสนอแก้ไขข้อบงัคบับริษัทในครัง้นี ้เพื่อให้สอดคล้องกบั
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบ
แหง่ชาติที่ 21/2560 เร่ืองการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ท าให้จ านวนข้อบงัคบั
บริษัทเพิ่มขึน้ จาก 38 ข้อ เป็น 39 ข้อ โดยมีสาระส าคญัของการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบับริษัท ดงันี ้

 
ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ 25  คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชมุผู้ ถือหุ้นเป็น
การประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่
วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท  

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว 
ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะ
เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใด
ก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกันนับ
จ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้ นไม่น้อยกว่า 25 
คน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกัน ท า
หนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น
เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ
เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน
หนงัสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนีใ้ห้คณะกรรมการ
จดัประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัที่ได้รับ
หนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

 

ข้อ 25  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็น
การประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท  

            การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้ว ให้
เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
สดุแตจ่ะเห็นสมควร  

ข้อ 26 ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนบัรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็
ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณี
เช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้น
ภายในสีส่บิห้าวนั นบัแตว่นัที่ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือ
หุ้น  

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม
ภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ ถือหุ้ น
ทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกนัได้
จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้ จะเรียกประชุมเองได้
ภายในสี่สิบห้าวนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลา
ตามวรรคหนึ่ง  ในกรณีเช่นนี  ้ให้ถือว่าเป็นการ
ประชุมผู้ ถือหุ้ นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดย
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ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม 
บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจาก
การจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวก
ตามสมควร  

        ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ ถือหุ้นที่เป็นการ
เรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้ นตามวรรคสองครัง้ใด 
จ านวนผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์
ประชุมที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัข้อ 29 ผู้ ถือหุ้นตาม
วรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่
เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครัง้นัน้ให้แก่
บริษัท 
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ข้อบังคับ 
ของ 

บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน) 
_______________________________________ 

หมวดที่ 1 บททั่วไป 

ข้อ 1.  ข้อบงัคบันี ้เรียกวา่ ข้อบงัคบัของบริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) 
ข้อ 2.  ค าวา่ "บริษัท" ในข้อบงัคบันี ้หมายถึง บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) 
ข้อ 3.  ข้อความอื่นใดที่มิได้กลา่วไว้ในข้อบงัคบันี ้ให้ถือและบงัคบัตามบทบญัญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน

จ ากดัและกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

หมวดที่ 2 การออกหุ้นและการโอนหุ้น 

ข้อ 4.  หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามญัมมีลูคา่หุ้นละเทา่กนั และเป็นหุ้นชนดิระบช่ืุอผู้ ถือหุ้น 

หุ้นทกุหุ้นของบริษัทต้องช าระคา่หุ้นครัง้เดียวจนเต็มมลูคา่ด้วยตวัเงิน หรือทรัพย์สนิอื่นนอกจากตวัเงิน โดยผู้จอง
หุ้นหรือผู้ซือ้หุ้นจะขอหกักลบหนีก้บับริษัทไมไ่ด้ 

หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบคุคลตัง้แต่สองคนขึน้ไปจองซือ้หรือถือหุ้นร่วมกนัต้องตัง้ให้คนใดคนหนึ่งใน
บคุคลเหลา่นัน้เป็นผู้ใช้สทิธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือผู้ ถือหุ้น แล้วแตก่รณี 

บริษัทอาจออกหุ้นกู้  หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบริุมสิทธิ รวมทัง้หลกัทรัพย์อื่นใด ตามกฎหมายว่าด้วยหลกั 
ทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น บคุคลใดๆ หรือประชาชนทัว่ไปได้ และการแปลงสภาพ
หุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นบริุมสทิธิเป็นหุ้นสามญั ให้ด าเนินการภายใต้บงัคบัแหง่บทบญัญตัิของกฎหมาย 

ข้อ 5.  บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายใน 2 เดือน นบัแต่วนัที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนบัแต่วนัที่
ได้รับช าระเงินคา่หุ้นครบถ้วนในกรณีจ าหนา่ยหุ้นท่ีออกใหมภ่ายหลงัการจดทะเบียนบริษัท 

ใบหุ้นของบริษัททุกใบจะต้องมีกรรมการของบริษัทลงหรือพิมพ์ลายมือช่ือไว้อย่างน้อยหนึ่งคน อย่างไรก็ตาม 
กรรมการ อาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ลงหรือพิมพ์
ลายมือช่ือแทนก็ได้ ซึง่การลงหรือพิมพ์ลายมือช่ือดงักลา่วนัน้ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นก าหนด 

ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท 
วิธีปฏิบตัิที่เก่ียวกบังานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นก าหนด 

ข้อ 6.  หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยเสรีและหุ้นท่ีถือโดยคนตา่งด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจ านวนรวมกนัไม่เกิน
ร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด การโอนหุ้นรายใดที่จะท าให้อตัราสว่นการถือหุ้นของคนต่างด้าว
ของบริษัท เกินอตัราสว่นข้างต้น บริษัทมีสทิธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนัน้ได้ 

 ค าวา่ “คนตา่งด้าว” ตามข้อบงัคบัฉบบันี ้หมายถึง 
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(1) บคุคลธรรมดาซึง่ไมม่ีสญัชาติไทย 
(2) นิติบคุคลซึง่ไมไ่ด้จดทะเบียนในประเทศไทย 
(3) นิติบคุคลซึง่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

(ก) นิติบุคคลซึ่งมีหุ้นอนัเป็นทุนตัง้แต่กึ่งหนึ่งของนิติบคุคลนัน้ ถือโดยบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือนิติ
บคุคลซึง่มีบคุคลตาม (1) หรือ (2) ลงทนุมีมลูคา่ตัง้แตก่ึ่งหนึง่ของทนุทัง้หมดในนิติบคุคลนัน้ 

(ข) ห้างหุ้นสว่นจ ากดัหรือห้างหุ้นสว่นสามญัที่จดทะเบียน ซึ่งหุ้นสว่นผู้จดัการหรือผู้จดัการเป็นบคุคลตาม 
(1) 

(4) นิติบคุคลซึง่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึง่มีหุ้นอนัเป็นทนุตัง้แต่กึ่งหนึ่งของนิติบคุคลนัน้ ถือโดยบคุคลตาม 
(1) (2) หรือ (3) หรือนิติบคุคล ซึง่มีบคุคลตาม (1) (2) หรือ (3) ลงทนุมีมลูคา่ตัง้แตก่ึ่งหนึง่ของทนุทัง้หมดใน
นิติบคุคลนัน้ 

ข้อ 7.  ภายใต้บงัคบัของข้อ 6 ของข้อบงัคบัฉบบันี ้การโอนหุ้นย่อมสมบรูณ์เมื่อผู้ โอนได้สลกัหลงัใบหุ้น โดยระบช่ืุอผู้ รับ
โอน และลงลายมือช่ือของผู้โอนกบัผู้ รับโอน และสง่มอบใบหุ้นให้แก่ผู้ รับโอน 

การโอนหุ้นใช้ยนับริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับค าร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว  และใช้ยนับคุคลภายนอกได้เมื่อ
บริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว 

บริษัทเมื่อได้รับค าร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว หากบริษัทเห็นวา่การโอนหุ้นนัน้ถกูต้องตามกฎหมาย ให้
บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วนันบัแต่วนัที่ได้รับค าร้องขอหรือหากเห็นว่าการโอนหุ้นไม่ถูกต้อง
สมบรูณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นค าร้องภายใน 7 วนั 

เมื่อหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอน
หุ้นนัน้ ให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ข้อ 8.  ใบหุ้นฉบบัใดสญูหาย ลบเลือน หรือช ารุดในสาระส าคญั ผู้ ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
โดยเวนคืนใบหุ้นเดิม ในกรณีนีใ้ห้บริษัทออกใบหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นใหมภ่ายใน 14 วนั นบัแตว่นัได้รับค าขอ ในกรณี
ที่ใบหุ้นสญูหายหรือถกูท าลาย ผู้ ถือหุ้นจะต้องน าหลกัฐานการแจ้งความต่อพนกังานสอบสวนมาแสดงแก่บริษัท 
ให้บริษัทออกใบหุ้นใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้นภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับค าขอและผู้ ถือหุ้นได้แสดงหลกัฐานดงักลา่ว
ข้างต้นตอ่บริษัท 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นตายหรือล้มละลายอนัเป็นเหตใุห้บคุคลใดเป็นผู้มีสิทธิจะได้หุ้นนัน้ หากบุคคลนัน้น าใบหุ้นมา
เวนคืนพร้อมกบัหลกัฐานท่ีชอบด้วยกฎหมายมาแสดงแก่บริษัทครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงจะลงทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้น
และออกใบหุ้นใหมใ่ห้ภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหลกัฐานดงักลา่ว 

บริษัทอาจเรียกคา่ธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหมแ่ทนใบหุ้นท่ีสญูหาย ลบเลอืน หรือช ารุด หรือในการท่ีผู้ ถือหุ้น
ขอส าเนาทะเบียนผู้ ถือหุ้นไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นพร้อมค ารับรองวา่ถกูต้องของบริษัทได้ตามอตัราที่กฎหมาย
ก าหนด 
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ข้อ 9.  ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจ าน าหุ้นของบริษัทเอง เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี  ้   

(1)  บริษัทอาจซือ้หุ้ นคืนจากผู้ ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกบัมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบงัคบัของ
บริษัทเก่ียวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผลซึ่งผู้ ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม 

(2)    บริษัทอาจซือ้หุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีก าไรสะสมและสภาพคลอ่งสว่นเกินและการซือ้หุ้น
คืนนัน้ไมเ่ป็นเหตใุห้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน  

  หุ้นที่บริษัทถืออยู่อนัเนื่องมาจากซือ้หุ้นคืนนัน้ จะไม่นบัเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ไม่มี
สทิธิในการออกเสยีงลงคะแนนและสทิธิในการรับเงินปันผล  

  การซือ้หุ้นของบริษัทคืน การจ าหน่ายหุ้นที่ซือ้คืน และการตดัหุ้นที่ซือ้คืน ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั  และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกั 
ทรัพย์ 

ข้อ 10.  เมื่อบริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการซือ้หุ้นคืนของบริษัท ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ยกเว้นการซือ้หุ้นคืนดงักลา่วมีจ านวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุน
ช าระแล้ว ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนมุตัิการซือ้หุ้นคืนดงักลา่ว 

ข้อ 11.  บริษัทอาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหวา่ง 21 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นแตล่ะครัง้ก็ได้ โดยประกาศให้
ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า ณ ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของบริษัททกุแหง่ไม่น้อยกว่า 14 วนั ก่อนวนัปิดงด
รับลงทะเบียนการโอนหุ้น 

 
หมวดที่ 3 คณะกรรมการ 

 
ข้อ 12.  คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการ ทัง้หมดนัน้ต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบตัิตามที่
กฎหมายก าหนด 

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นสว่น หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบคุคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกนั
และด าเนินธุรกิจอนัเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติ
แตง่ตัง้ 

ในการด าเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของ
บริษัท ตลอดจนมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชกัช้าในกรณีที่กรรมการมีสว่นได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสญัญา
ใดๆ ที่บริษัทท าขึน้ระหวา่งรอบปีบญัชี หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้ ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบจุ านวนทัง้หมดที่
เพิ่มขึน้หรือลดลงในระหวา่งรอบปีบญัชี 
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ข้อ 13.  ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการโดยใช้เสยีงข้างมาก ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี  ้
(1)  ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
(2)  ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 
(3)  ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็

ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(4)  บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการ

ที่จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เทา่กนัเกินจ านวนที่จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานในท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

ข้อ 14.  ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3  

กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัว่า
ผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่งกรรมการที่
ออกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมก็่ได้ 

ข้อ 15.  กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็น  
หลกัเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และ
นอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการอื่นๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 ความในวรรคหนึง่ไมก่ระทบกระเทือนสทิธิของพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทซึง่ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการในอนั
ที่จะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างบริษัท 

ข้อ 16.  นอกจากการพ้นต าแหนง่ตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหนง่เมื่อ 
 (1)  ตาย 
 (2)  ลาออก 
 (3)  ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 
 (4)  ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออก 
 (5)  ศาลมีค าสัง่ให้ออก 

ข้อ 17.  กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนบัแต่วนัที่ใบลาออกไปถึง
บริษัท 

 กรรมการซึง่ลาออกตามวรรคหนึง่จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 
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ข้อ 18.  ในกรณีที่ต าแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบคุคลซึ่ง
มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยู่ใน
ต าแหนง่กรรมการได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการที่ยัง
เหลอือยู ่

ข้อ 19.  ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

ข้อ 20.  ให้คณะกรรมการเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานกรรมการ 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลอืกกรรมการคนหนึง่หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็
ได้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการก็ได้ 

ข้อ 21.  ในการประชมุคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะเป็น
องค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ ามีรองประธาน
กรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการหรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ 
ให้กรรมการซึง่มาประชมุเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

 การวินจิฉยัชีข้าดของที่ประชมุให้ถือเสยีงข้างมาก 

กรรมการคนหนึง่มีเสยีงหนึง่เสยีงในการลงคะแนน เว้นแตก่รรมการซึง่มีสว่นได้เสียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลง คะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

ข้อ 22.  คณะกรรมการของบริษัทต้องประชมุอยา่งน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ 

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนดัประชุมไปยัง
กรรมการไมน้่อยกวา่ 7  วนัก่อนวนัประชมุ  เว้นแตใ่นกรณีจ าเป็นรีบดว่นเพื่อรักษาสทิธิหรือประโยชน์ของบริษัท 
จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอื่นและก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

 คณะกรรมการบริษัทสามารถจดัประชมุได้ ณ ท้องที่อนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตาม 
ที่เห็นสมควร  

กรรมการตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการ
ตัง้แต ่2 คนขึน้ไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก าหนดวนัประชุม
ภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับการร้องขอ 
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ข้อ 23.  ให้กรรมการสองคนเป็นผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือร่วมกนัพร้อมทัง้ประทบัตราส าคญัของบริษัท จึงจะมีผลผกูพนั
บริษัทได้  

อยา่งไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการอาจก าหนดช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทพร้อมประทบัตรา
ส าคญัของบริษัทได้ 

ข้อ 24.  คณะกรรมการอาจแตง่ตัง้บคุคลอื่นใดให้ด าเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการหรืออาจ
มอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดงักล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลกิเพิกถอนเปลีย่นแปลงหรือแก้ไขอ านาจนัน้ ๆ ได้ 

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 25  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของ
รอบปีบญัชีของบริษัท  

             การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้
ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร  

ข้อ 26 ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะ
เข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุร่ือง
และเหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้
มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสีส่บิห้าวนั นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น  

ในกรณีที่คณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือ
กนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้ จะเรียกประชุมเองได้ภายในสี่สิบห้าวนันบัแต่วนั
ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึง่ ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือวา่เป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม 
โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตาม
สมควร  

ในกรณีที่ปรากฏวา่ การประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสองครัง้ใด จ านวนผู้ ถือหุ้น
ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 29 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

ข้อ 27.  ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่วและจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและ
นายทะเบียนทราบไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ไม่น้อย
กวา่ 3 วนัก่อนวนั ประชมุ 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวดัอื่นทั่ว
ราชอาณาจกัร 
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ข้อ 28.  ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้  
หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวนัที่และลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นาย
ทะเบียนก าหนด 

หนงัสอืมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานที่ประชมุก่อน
ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

ข้อ 29.  ในการประชมุผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชัว่โมงจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชมุไมค่รบองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอการประชุม
เป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชมุใหม่ และให้
สง่หนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะต้อง
ครบองค์ประชมุ 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุมหรือไม่ 
สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการหรือมีแตไ่มอ่าจปฏิบตัิหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตัง้ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน
ในท่ีประชมุ 

ข้อ 30.  ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้ประกอบด้วย
คะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
(1)  ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีง

เทา่กนั ให้ประธานในที่ประชุมออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
(2)  ในกรณีดงัต่อไปนีใ้ห้ถือเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี

สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
(ข)  การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค)  การท า แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั การ

มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุ 
ประสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

(ง)  การแก้ไขเพิม่เติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
(จ)  การเพิม่หรือลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  
(ฉ)  การควบหรือเลกิบริษัท 
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ข้อ 31.  กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้

(1)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผา่น
มา 

(2)  พิจารณาและอนมุตังิบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของรอบปีบญัชีที่ผา่นมา 
(3)  พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และจดัสรรเงินไว้เป็นทนุส ารอง 
(4)  พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5)  พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
(6)  พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน 
(7)  กิจการอื่นๆ 

 
หมวดที่ 5 การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี 

ข้อ 32.  รอบปีบญัชีของบริษัท เร่ิมต้นในวนัท่ี 1 มกราคม และสิน้สดุลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคมของทกุปี 

ข้อ 33.  บริษัทต้องจดัให้มีการท าและเก็บรักษาบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชี ตามกฎหมายวา่ด้วยการนัน้และต้องจดัท า
งบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ อยา่งน้อยครัง้หนึง่ในรอบ 12 เดือนอนัเป็นรอบปีบญัชีของบริษัท  

ข้อ 34.  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอต่อที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น ในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุนี  ้คณะกรรมการ
ต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 35.  คณะกรรมการต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุสามญัประจ าปี 
(1)  ส าเนางบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุที่ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของ

ผู้สอบบญัชี 
(2)  รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

ข้อ 36.  ผู้สอบบญัชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัททุกครัง้ที่มีการพิจารณางบดุล บญัชีก าไร
ขาดทนุ และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัทเพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีตอ่ผู้ ถือหุ้น และให้บริษัทจดัสง่รายงาน
และเอกสารของบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้แก่ผู้สอบบญัชีด้วย 

 ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหนง่หน้าที่ใดๆ ของบริษัท 

ข้อ 37.  ห้ามมิให้แบง่เงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ ห้ามมิให้
แบง่เงินปันผล  

เว้นแตเ่ป็นกรณีของหุ้นบริุมสทิธิที่ข้อบงัคบัระบไุว้เป็นอยา่งอื่น เงินปันผลให้แบง่ตามจ านวนหุ้น หุ้นละเทา่ๆ กนั 

 การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแตก่ารจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควร
พอท่ีจะท าเช่นนัน้ และรายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
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การจ่ายเงินปันผล ให้กระท าภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี 
ทัง้นีใ้ห้แจ้งเป็นหนงัสอืไปยงัผู้ ถือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพ์ด้วยมิให้
คิดดอกเบีย้แก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนัน้ได้กระท าภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นโดยออกเป็นหุ้นสามญัใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก็ได้ 

ข้อ 38.  บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วย
ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของ
บริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจัดสรรเงินส ารองประเภทอื่นๆ ได้
ตามที่เห็นสมควร 

 
หมวดที่ 6 บทเพิ่มเติม 

  
ข้อ 39.  ตราประทบัของบริษัทเป็นดงันี ้
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 

 

เอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถอืหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถอืหุ้น 
ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

 ตามที่บริษัทฯ จะจดัให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัพฤหสับดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 
9.00 น. ณ. ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 39 อาคารซนัทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ จะด าเนินการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ดงันัน้ เพื่อให้การประชุมผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเพื่อความสะดวกต่อผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรก าหนดให้มีการ
ตรวจสอบเอกสาร และหลกัฐานแสดงการเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุ บริษัทฯ จึงขอชีแ้จงให้
ผู้ ถือหุ้นทราบดงันี ้ 
 

 1. หนังสือมอบฉันทะ  

บริษัทฯ ได้จดัเตรียมหนงัสอืมอบฉนัทะตามประกาศของกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทัง้ 3 แบบ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าประชุมแทนหรือมอบฉนัทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบหนงัสือ
มอบฉนัทะที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่ต้องการมอบฉนัทะไว้ชดัเจน มาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี  ้ (เอกสารแนบ 13) 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จดัเตรียมแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัง้ 3 แบบ โดยผู้ ถือหุ้นสามารถ Download แบบหนงัสือมอบ
ฉนัทะดงักลา่วได้ที่ www.nirvanadaii.com และโปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนที่แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี  ้
มาในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้น 

 

 2. วิธีมอบฉันทะ  

ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยด าเนินการดงันี ้ 
1)  เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดยีวเทา่นัน้  

1.1  ผู้ ถือหุ้นทัว่ไปจะเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่เทา่นัน้  
1.2  ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือตามสมดุทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้  Custodian ในประเทศไทยเป็น

ผู้ รับฝากและดแูลหุ้น จะเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทัง้ 3 แบบ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. 
หรือ แบบ ค.)  

2)  มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งบรรลนุิติภาวะแล้วตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น  หรือเลือกมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง โดยกาเคร่ืองหมายและระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ ถือหุ้น
ประสงค์จะมอบฉนัทะ หรือระบช่ืุอกรรมการอิสระตามข้อมลูกรรมการอิสระท่ีแนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้
(เอกสารแนบ 14) โดยเลอืกเพียงบคุคลเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุดงักลา่ว  

3)  ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆา่ลงวนัท่ี ณ วนัท่ีท าหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว เพื่อให้ถกูต้องและมี
ผลผูกพนัตามกฎหมาย ทัง้นี ้ บริษัทได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ ให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะที่มา
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ  
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ทัง้นี ้ ผู้ ถือหุ้นต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้  และผู้ ถือหุ้น
จะต้องมอบฉนัทะเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่โดยไมส่ามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางสว่นซึง่น้อยกวา่จ านวนที่ตนถืออยูไ่ด้ 

เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและถกูแต่งตัง้ให้เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นตามหนงัสือมอบ
ฉนัทะ แบบ ค. 
 
3. เอกสารที่ ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม  

ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 

1) กรณีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุด้วยตนเอง 

 ใบลงทะเบยีนที่มีบาร์โค้ด ซึง่แนบมากบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

 บตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นเป็นชาวตา่งชาต)ิ 

2) กรณีที่มีการมอบฉนัทะ 

 ใบลงทะเบยีนที่มีบาร์โค้ด ซึง่แนบมากบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

 หนงัสอืมอบฉนัทะที่บริษัทจดัสง่ให้พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุนี ้พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นเป็นชาวตา่งชาต)ิ 

ของผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะที่รับรองส าเนาถกูต้อง 
 

ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคล 

1) กรณีกรรมการผู้มีอ านาจลงนามมาร่วมประชมุด้วยตนเอง 

 ใบลงทะเบยีนที่มีบาร์โค้ด ซึง่แนบมากบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ ที่รับรองส าเนาถกูต้อง 

 ส าเนาหนงัสอืรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนติิบคุคล 

2) กรณีที่มีการมอบฉนัทะ 

 ใบลงทะเบยีนที่มีบาร์โค้ด ซึง่แนบมากบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

 หนงัสอืมอบฉนัทะที่บริษัทจดัสง่ให้พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุนี ้พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง  

(กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ ของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

 ส าเนาหนงัสอืรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือ ส าเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคล (กรณีเป็นนิติบุคคลจดทะเบยีน

ตา่งประเทศ) ท่ีรับรองส าเนาถกูต้อง 
 
หมายเหตุ    บริษัทจะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง ส าหรับแต่ละวาระ/วาระย่อยจะจัดให้มี              

บตัรลงคะแนนเสียงแยกออกจากกนั เมื่อทุกวาระได้มีการอภิปรายและลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว บตัรลงคะแนนเสียง        
จะถูกรวบรวม และแจ้งผลการนบัคะแนนเสียง ส่วนขัน้ตอนการลงคะแนนเสียงจะอธิบายให้ทราบเมือ่เร่ิมการประชมุ 
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4. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  

บริษัทฯ จะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชมุ 1.30 ชัว่โมง หรือตัง้แตเ่วลา  
7.30 น. เป็นต้นไป ของวนัพฤหสับดีที่ 26 เมษายน 2561 ณ สถานที่ประชุม ตามแผนที่สถานที่จดัการประชุมผู้ ถือหุ้นที่
แนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้

 
5. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 

วาระทัว่ไป  

1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระให้นบัหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น  ซึง่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้องออกเสียง
ลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง
ลงคะแนนได้ 

2)  ในกรณีมอบฉนัทะ  
2.1  ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสยีงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะเทา่นัน้ การลงคะแนน

เสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะวาระใด ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ ให้ถือวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่
ถกูต้อง และไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น  

2.2  หากผู้มอบฉนัทะไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะหรือระบุ
ไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด นอกเหนือจากที่ระบใุนหนงัสือมอบ
ฉนัทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร  

วาระเลอืกตัง้กรรมการ  
ส าหรับวาระการเลอืกตัง้กรรมการตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 13 ก าหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการ

ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้ 
1)  ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
2)  ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 
3)  ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะ

แบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
4)  บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมี

หรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจ านวนที่
จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานในท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

  
6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน  

ประธานที่ประชุมหรือเลขานุการบริษัท จะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเร่ิมวาระการ
ประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนงัสือมอบฉนัทะเมื่อลงทะเบียนเข้า
ร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น และ/หรือ จากคะแนนในบตัรลงคะแนนที่สง่มาจากผู้ ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น และจะแจ้งผลการนบั
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คะแนนให้ที่ประชุมทราบในทกุวาระ ทัง้นี ้จ านวนผู้ ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนัได้ เนื่องจากอาจมีผู้ ถือหุ้นบางท่าน
เข้ามาประชมุเพิ่มเติมหรือกลบัก่อน  

ทัง้นี ้ บริษัทได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบ (Inspector) ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายภายนอก เพื่อท าหน้าที่ดูแลและ
ตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีงในการประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมาย
และข้อบงัคบัของบริษัท  
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 
หมวดที่ 3 คณะกรรมการ 

ข้อ 12.  คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการ ทัง้หมดนัน้ต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายก าหนด 

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นสว่น หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบคุคลอื่นท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและ
ด าเนินธุรกิจอนัเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท เว้นแตจ่ะแจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

ในการด าเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของ
บริษัท ตลอดจนมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชกัช้าในกรณีที่กรรมการมีสว่นได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสญัญาใดๆ 
ที่บริษัทท าขึน้ระหวา่งรอบปีบญัชี หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้ ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบจุ านวนทัง้หมดที่เพิ่มขึ น้
หรือลดลงในระหวา่งรอบปีบญัชี 

ข้อ 13.  ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการโดยใช้เสยีงข้างมาก ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี  ้
(1)  ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
(2)  ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 
(3)  ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 

แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(4)  บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทา่กนัเกินจ านวนที่จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานในท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

ข้อ 14.  ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหนง่ 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3  

กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัว่าผู้ ใด
จะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการที่ออกตาม
วาระนัน้อาจถกูเลอืกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมก็่ได้ 

ข้อ 15.  กรรมการมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบ
แทนในลกัษณะอื่น ตามที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็น หลกัเกณฑ์ และจะ
ก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลีย่นแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้ง
และสวสัดิการอื่นๆ ตามระเบียบของบริษัท 



บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน)   
    

หน้า 80 
 

 
 ความในวรรคหนึง่ไมก่ระทบกระเทือนสทิธิของพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการในอนัที่
จะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างบริษัท 

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 25.  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของ
รอบปีบญัชีของบริษัท  

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือ
หุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกัน ท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีนีใ้ห้
คณะกรรมการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 26.  ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบวุ่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ 
เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าวและจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนาย
ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 
วนัก่อนวนัประชมุ 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่ว
ราชอาณาจกัร 

ข้อ 27.  ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ 
หนงัสอืมอบฉนัทะจะต้องลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียน
ก าหนด 

หนงัสือมอบฉันทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานที่ประชุมก่อน
ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

ข้อ 28.  ในการประชุมผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่
น้อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ย
ได้ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอการประชุม
เป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชมุใหม่ และให้สง่
หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัวา่จะต้องครบองค์
ประชมุ 
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ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุมหรือไม่  
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการหรือมีแตไ่มอ่าจปฏิบตัิหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชมุเลอืกตัง้ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ซึง่ได้เข้าร่วมประชมุเป็นประธานในที่
ประชมุ 

ข้อ 29.  ในการออกเสยีงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนน
เสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2)  ในกรณีดงัตอ่ไปนีใ้ห้ถือเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 
(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
(ข)  การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค)  การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญั  การ

มอบ หมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์
จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

(ง)  การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
(จ)  การเพิ่มหรือลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  
(ฉ)  การควบหรือเลกิบริษัท 

ข้อ 30.  กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้

(1)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอ่ที่ประชมุแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 
(2)  พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของรอบปีบญัชีที่ผา่นมา 
(3)  พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และจดัสรรเงินไว้เป็นทนุส ารอง 
(4)  พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5)  พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
(6)  พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน 
(7)  กิจการอื่นๆ 

หมวดที่ 5 การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี 

ข้อ 33.  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอต่อที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น ในการประชมุสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุนี  ้คณะกรรมการต้อง
จดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 34.  คณะกรรมการต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุสามญัประจ าปี 
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(1)  ส าเนางบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนที่ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของ

ผู้สอบบญัชี 
(2)  รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

ข้อ 35.  ผู้สอบบญัชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุครัง้ที่มีการพิจารณางบดลุ บญัชีก าไรขาดทนุ 
และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัทเพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีตอ่ผู้ ถือหุ้น และให้บริษัทจดัสง่รายงานและเอกสาร
ของบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้แก่ผู้สอบบญัชีด้วย 

 ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหนง่หน้าที่ใดๆ ของบริษัท 

ข้อ 36.  ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่  ห้ามมิให้
แบง่เงินปันผล  

เว้นแตเ่ป็นกรณีของหุ้นบริุมสทิธิที่ข้อบงัคบัระบไุว้เป็นอยา่งอื่น เงินปันผลให้แบง่ตามจ านวนหุ้น หุ้นละเทา่ๆ กนั 

 การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแตก่ารจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอที่ 
จะท าเช่นนัน้ และรายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

การจ่ายเงินปันผล ให้กระท าภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทัง้นี ้
ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพ์ด้วยมิให้คิด
ดอกเบีย้แก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนัน้ได้กระท าภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นโดยออกเป็นหุ้นสามญัใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจาก
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก็ได้ 

ข้อ 37.  บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วย
ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนของ
บริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตักิารจดัสรรเงินส ารองประเภทอื่นๆ ได้ตามที่
เห็นสมควร 
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   สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 

ติดอากรแสตมป์ 20 บาท  
 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)                                               
       
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น _______________ 

เขียนที่ ................................................................... 
                                                               วนัท่ี ........... เดอืน......................พ.ศ...................... 
 

(1) ข้าพเจ้า ......................................................................................................... สญัชาติ........................................ 
อยูบ้่านเลขท่ี .....................................ถนน ..........................................ต าบล/แขวง................................................... 
อ าเภอ/เขต ......................................................... จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย์ ............................  
 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม......................................... หุ้น  
และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั ...............................................เสยีง ดงันี ้
 

           หุ้นสามญั...............................หุ้นและออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั ...........................................เสยีง ดงันี ้                                                  
                 หุ้นบริุมสทิธิ.............................หุ้นและออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั ............................................เสยีง ดงันี ้                                           
                                       

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
 (1) .................................................................................................................. อาย ุ.................................. ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี .....................................ถนน ..........................................ต าบล/แขวง................................................... 
อ าเภอ/เขต ...................................... จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย์ ............................หรือ  
 

 (2) ................................................................................................................... อาย ุ................................. ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี .....................................ถนน ...........................................ต าบล/แขวง................................................... 
อ าเภอ/เขต ...................................... จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย์ ............................หรือ  
 

(3) ................................................................................................................... อาย ุ................................ ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี .....................................ถนน ...........................................ต าบล/แขวง................................................... 
อ าเภอ/เขต ...................................... จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย์ ................................................  
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า        
ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ของบริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึน้ในวันพฤหัสบดีที่ 
26 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 39 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือจะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย  
 
 



บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน)  

      

 

หน้า 84 
 

(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2560 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

        เห็นด้วย                      ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง  

 วาระท่ี 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2560   

 วาระท่ี 3  พิจารณาอนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย                      ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง    

 วาระท่ี 4  พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินทนุส ารองตามกฎหมายและการจา่ยเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2560 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย                      ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 

 วาระท่ี 5  พิจารณาอนมุตัิเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 

    เลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
      เห็นด้วย                      ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 

         เลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

5.1  นายนริศ เชยกลิน่ 
      เห็นด้วย                      ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 

5.2  นายศรศกัดิ์ สมวฒันา 
      เห็นด้วย                      ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 

5.3  นายสทุธิชยั สงัขมณี  
      เห็นด้วย                      ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 
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 วาระท่ี 6  พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการเข้าใหมแ่ละก าหนดจ านวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท 
 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย                      ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 

 วาระท่ี 7  พิจารณาอนมุตัิการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย                      ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 

 วาระท่ี 8  พิจารณาการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561  

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย                      ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 

 วาระท่ี 9  พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1    
                     (NVD-W1) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย                      ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 

 วาระที่ 10  พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จากทนุจดทะเบียนจ านวน 1,405,599,978 บาท เป็น
จ านวน 1,681,719,973 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 276,119,995 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 
(NVD-W1) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย                      ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 

 วาระท่ี 11  พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับ    
การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ  

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย                      ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 
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 วาระท่ี 12  พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่ 
จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (NVD-W1) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น
การถือหุ้น (Rights Offering) 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย                      ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 

 วาระท่ี 13 พิจารณาอนมุตักิารแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบงัคบับริษัท 
 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย                      ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 

 วาระท่ี 14 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย                      ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือว่าการ            
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6)  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณี
ที่ที่ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จ จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้     
ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
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กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่ข้าพเจ้าระบไุว้ใน

หนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 

 
ลงช่ือ........................................................ผู้มอบฉนัทะ 
        (.......................................................)  
 

 
ลงช่ือ........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                   (.......................................................) 
 
 

ลงช่ือ........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                   (.......................................................) 
 
 

ลงช่ือ........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                   (.......................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 

1.  ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2.  วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน)  

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ของบริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) ในวนัพฤหสับดีที่ 26 เมษายน 
2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชมุใหญ่ ชัน้ 39 อาคารซนัทาวเวอร์ส บี เลขที ่ 123 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล        
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

------------------------------------------------------------------------- 
 วาระที่                    เร่ือง            
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสยีง 

 วาระที่                    เร่ือง           
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสยีง 

 วาระที่                    เร่ือง           
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสยีง 

 วาระที่                    เร่ือง           
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสยีง 
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่หนงัสอืมอบฉนัทะถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 

 
ลงช่ือ........................................................ผู้มอบฉนัทะ 
        (.......................................................)  

 
ลงช่ือ........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                   (.......................................................) 
 

ลงช่ือ........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                   (.......................................................) 
 

ลงช่ือ........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                   (.......................................................) 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 14 

รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 

 บริษัทฯ ได้ก าหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัพฤหสับดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น.      
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 39 อาคารซนัทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ  
10900 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระตา่งๆ รายละเอียดตามที่ได้แสดงไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

 บริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ตามวนัเวลาดงักล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วม
ประชมุได้ ทา่นสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นหรือบคุคลใดบคุคลหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. นายสทุธิชยั สงัขมณี  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

อาย ุ61 ปี 
ที่อยู ่บริษัท  เนอวานา ไดอิ  จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 123 อาคารซนัทาวเวอร์ส เอ   
ชัน้ 11 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900  

 
สว่นได้เสยีในวาระการประชมุ วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

วาระที่ 7 พิจารณาอนมุตัิการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
 
3. นางพจนารถ ปริญภทัร์ภากร  กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
อาย ุ62 ปี 
ที่อยู ่บริษัท  เนอวานา ไดอิ  จ ากดั (มหาชน)) เลขที่ 123 อาคารซนัทาวเวอร์ส เอ 
ชัน้ 11 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900  

สว่นได้เสยีในวาระการประชมุ วาระที่ 7 พิจารณาอนมุตัิการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
 
2. ดร.ปรีเปรม นนทลรัีกษ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสีย่ง 

อาย ุ57  ปี 
ที่อยู ่บริษัท  เนอวานา ไดอิ  จ ากดั (มหาชน)) เลขที่ 123 อาคารซนัทาวเวอร์ส เอ 
ชัน้ 11 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900  

สว่นได้เสยีในวาระการประชมุ  วาระที่ 7 พิจารณาอนมุตัิการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
 
 
 



บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน)  

      

 

หน้า 90 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 15 

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 
ณ. ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 39 อาคารซันทาวเวอร์ส บี  

เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
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