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ที่ CS/009/02/2562  
   27 กมุภาพนัธ์ 2562 
  
เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 

เรียน  ท่านผู้ถอืหุ้น  
บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน) 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  ข้อบงัคบัของบริษัทฯ เฉพาะที่เก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  
 2.  เอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุ   

เพื่อลงทะเบยีนและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผู้ถือหุ้น  
   3.   รายช่ือกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 4.  รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2561  
  5. ประวตัิของกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระ 
 6.    ข้อมลูผู้สอบบญัชีที่ได้รับการเสนอช่ือแตง่ตัง้และคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2562  
 7.   แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
 8. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. , แบบ ข. และ แบบ ค. (แนะน าให้ใช้แบบ ข.) 

 
 โดยหนังสือฉบับนี  ้บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน) ช่ือย่อ NVD (“บริษัทฯ”) โดยที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562  เมื่อวนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ 2562  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562  
ในวนัจนัทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 39 อาคารซนัทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดี
รังสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

 
วาระที่  1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่  26 

เมษายน 2561  

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2561 และได้จดัท า
รายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้แต่วันที่  
9 พฤษภาคม 2561  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2561 ดังกล่าว มีความครบถ้วนและถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น 
เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ทัง้นี ้
ส าเนารายงานการประชมุดงักลา่ว ปรากฎตามตามสิง่ที่สง่มาด้วย 4  

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมา
 ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน)    

หน้า 2 
 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน ในรอบปี 2561   

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จดัท ารายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2561 ซึง่มีรายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2561 ที่แสดงอยู่ในรูปแบบ QR Code ซึ่งอยู่ในเอกสารเดียวกันกับเอกสารที่มี
บาร์โค้ดของทา่นผู้ ถือหุ้น โดยทา่นผู้ ถือหุ้นสามารถใช้โทรศพัท์มือถือหรือเคร่ืองมือที่มีโปรแกรม
รองรับ และสแกน QR Code เพื่อรับข้อมลูรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ได้ทนัที 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
รับทราบ  

การลงมติ  วาระนีไ้มต้่องลงคะแนนเสยีง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2561 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื ่อให้ เป็นไปตามมาตรา 112 แห ่งพระราชบญัญ ัต ิบริษ ัทมหาชนจ ากดั  พ.ศ. 2535  
ที่ก าหนดให้บริษัทฯ จะต้องจดัท างบดลุและงบก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของ
บริษัท เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปี 
2561 สิน้สดุวนัที ่ 31 ธันวาคม 2561  ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2561  
ที่แสดงอยู่ในรูปแบบ QR Code ซึง่อยู่ในเอกสารเดียวกนักบัเอกสารท่ีมีบาร์โค้ดของท่านผู้ ถือ
หุ้น โดยท่านผู้ ถือหุ้นสามารถใช้โทรศพัท์มือถือหรือเคร่ืองมือที่มีโปรแกรมรองรับ และสแกน 
QR Code เพื่อรับข้อมลูรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ได้ทนัที 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทุนส าหรับปี  2561 สิน้สดุ
วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต และ 
ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทัง้คณะกรรมการบริษัท 
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมา
 ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผล 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 และ มาตรา 116  แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ทีก่ าหนดให้ 
1)  ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นต้องพิจารณาการจดัสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2)  บริษัทฯ ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ  5  

ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมี
จ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

3)  การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ  
ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 
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บริษัท เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปี 
2561 สิน้สดุวนัที ่ 31 ธันวาคม 2561  ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2561  
ที่แสดงอยู่ในรูปแบบ QR Code ซึง่อยู่ในเอกสารเดียวกนักบัเอกสารท่ีมีบาร์โค้ดของท่านผู้ ถือ
หุ้น โดยท่านผู้ ถือหุ้นสามารถใช้โทรศพัท์มือถือหรือเคร่ืองมือที่มีโปรแกรมรองรับ และสแกน 
QR Code เพื่อรับข้อมลูรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ได้ทนัที 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทุนส าหรับปี  2561 สิน้สดุ
วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต และ 
ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทัง้คณะกรรมการบริษัท 
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมา
 ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผล 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 และ มาตรา 116  แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ทีก่ าหนดให้ 
1)  ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นต้องพิจารณาการจดัสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2)  บริษัทฯ ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ  5  

ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมี
จ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

3)  การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได้ ในกรณีท่ีบริษัทฯ  
ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน)    
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นอกจากนี ้ในปี 2561 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไร
สทุธิของงบการเงินรวม ทัง้นี ้อตัราการจ่ายเงินปันผลอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึน้อยู่กับผลการ
ด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจและ
ปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย และ
การจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 มีรายละเอียดดงันี ้ 

4.1) ในปี 2561 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 200,455,342 บาท 
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรทนุส ารองตาม
กฎหมายร้อยละ 5 เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 10,022,767 บาท 

4.2)  คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากก าไร
สทุธิเดือนมกราคม – กนัยายน 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 0.11 บาท รวมเป็น
เงินปันผล 151.86 ล้านบาท  โดยบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักลา่วไปแล้วเมื่อวนัที่ 
4 ธนัวาคม 2561 

4.3)  ในปี 2561 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิจากงบการเงินรวมจ านวน 324,252,667 บาท เป็นก าไร
สุทธิส่วนของบริษัทใหญ่จ านวน 276,884,205 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอ 
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2561 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นสามัญในอัตราหุ้ นละ 0.08 บาท รวมเป็นเงินปันผล 110.45 ล้านบาท  
โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพธุที่ 8 พฤษภาคม 2562  
 

รายละเอียดการเสนอจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 เปรียบเทียบกบัปีที่ผ่านมา 

 เนื่องจากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ (ส่วนของบริษัทใหญ่) ประจ าปี 2561 
จ านวน 276,884,205 บาท คณะกรรมการจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ให้กบัผู้ ถือหุ้น
ในอตัรา 0.19 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 262,313,996 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.73 ของก าไรสทุธิ ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผา่นมาดงันี ้

รายละเอียด 
การจ่ายปันผล 
ประจ าปี 2560 

การจ่ายปันผล 
ประจ าปี 2561 
(ปีที่เสนอ) 

ก าไรสทุธิ – งบเฉพาะกิจการ (บาท)* 93,000,054.00  

ก าไรสทุธิ – งบการเงินรวม สว่นของบริษัทใหญ่ (บาท)*  276,884,205 

จ านวนหุ้นท่ีจ่าย (หุ้น) 1,380,599,978 1,380,599,978 

เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น) 0.06 0.19 
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รายละเอียด 
การจ่ายปันผล 
ประจ าปี 2560 

การจ่ายปันผล 
ประจ าปี 2561 
(ปีที่เสนอ) 

   - เงินปันผลระหวา่งกาลงวด มกราคม – กนัยายน (บาทตอ่หุ้น)  0.11 

   - เงินปันผลงวด 3 เดือนหลงั (บาทตอ่หุ้น)  0.08 

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 82,835,998.68 262,313,996 

อตัราสว่นเงินปันผลจ่ายตอ่ก าไรสทุธิ (ร้อยละ) 89.07% 94.73% ** 

หมายเหตุ:     *  เนือ่งจากปี 2561 บริษัทฯ มีการเปลีย่นนโยบายการจ่ายเงินปันผล จาก “อตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 
50 ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล และหลงัหกัส ารองตาม
กฎหมาย” เป็น “อตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวม” 

     ** อตัราการจ่ายปันผลทีเ่สนอเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทกุประการ 

ทัง้นี ้การอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน ขึน้อยู่กับการอนุมัติของ  
ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น  โดยเบือ้งต้น บริษัทฯ เสนอให้จ่ายเงินปันผลในวนัที่ 8 พฤษภาคม 
2562  และก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 มีนาคม 
2562 

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมา
 ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตาม
ข้อบงัคบัของบริษัท ซึ่งก าหนดให้กรรมการพ้นจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามในการประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี โดยที่กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมคราวนี ้
ได้แก่ ดร.ปรีเปรม  นนทลีรักษ์, นายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์ และนางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์  
ยินดีรับเป็นกรรมการตอ่ไป  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่นบัรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสยี  เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญั    
ผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระในปี 2562 จ านวน 3 ท่าน กลบัเข้า
ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง  โดยมีรายนามและต าแหนง่ดงันี ้  

5.1 ดร.ปรีเปรม  นนทลรัีกษ์  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร
ความเสีย่ง   

5.2 นายณฐัวฒุิ มธัยมจนัทร์  กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการบรรษัทภิบาลและ
การพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
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รายละเอียด 
การจ่ายปันผล 
ประจ าปี 2560 

การจ่ายปันผล 
ประจ าปี 2561 
(ปีที่เสนอ) 

   - เงินปันผลระหวา่งกาลงวด มกราคม – กนัยายน (บาทตอ่หุ้น)  0.11 

   - เงินปันผลงวด 3 เดือนหลงั (บาทตอ่หุ้น)  0.08 

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 82,835,998.68 262,313,996 

อตัราสว่นเงินปันผลจ่ายตอ่ก าไรสทุธิ (ร้อยละ) 89.07% 94.73% ** 

หมายเหตุ:     *  เนือ่งจากปี 2561 บริษัทฯ มีการเปลีย่นนโยบายการจ่ายเงินปันผล จาก “อตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 
50 ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล และหลงัหกัส ารองตาม
กฎหมาย” เป็น “อตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวม” 

     ** อตัราการจ่ายปันผลทีเ่สนอเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทกุประการ 

ทัง้นี ้การอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน ขึน้อยู่กับการอนุมัติของ  
ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น  โดยเบือ้งต้น บริษัทฯ เสนอให้จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 
2562  และก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 มีนาคม 
2562 

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมา
 ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตาม
ข้อบงัคบัของบริษัท ซึ่งก าหนดให้กรรมการพ้นจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามในการประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี โดยที่กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมคราวนี ้
ได้แก่ ดร.ปรีเปรม  นนทลีรักษ์, นายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์ และนางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์  
ยินดีรับเป็นกรรมการตอ่ไป  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่นบัรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสยี  เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญั    
ผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระในปี 2562 จ านวน 3 ท่าน กลบัเข้า
ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง  โดยมีรายนามและต าแหนง่ดงันี ้  

5.1 ดร.ปรีเปรม  นนทลรัีกษ์  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร
ความเสีย่ง   

5.2 นายณฐัวฒุิ มธัยมจนัทร์  กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการบรรษัทภิบาลและ
การพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
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5.3 นางฐิติมา รุ่งขวญัศิริโรจน์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองแล้วเห็นว่า กรรมการล าดบัที่ (1) – (3) มีค ุณสมบตัิ
ครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 2535 และมีความเหมาะสม มีความรู้
ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ หากให้
ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง จะท าให้การด าเนินงานของบริษัทฯ พฒันา
ไปได้อย่างต่อเนื่อง   

อีกทัง้ คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบตัิของกรรมการอิสระ ล าดบัที่ (1) ซึ่งได้รับการ
เสนอให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ว่ากรรมการอิสระท่านดงักล่าว มีคุณสมบตัิ
ครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของประกาศคณะกรรมการก าก ับตลาดทุนและ
ข้อบงัคบั/ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสามารถให้ความเห็นเก่ียวกับ
การด าเนินงานของบริษ ัท ได้อย ่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที ่เกี ่ยวข้อง  
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลทัง้ 3 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้นต่อที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น เพื่อเลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง  

นอกจากนี  ้เพื ่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของ  
ผู้ถือหุ้น  บริษัทฯ ได้แจ้งหลกัเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อกรรมการ
ล่วงหน้า ส าหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอ
ช่ือบุคคลเพื่อสมคัรเป็นกรรมการแต่อย่างใด 

ทัง้นี ้รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์
การท างาน และประวตัิการเข้าประชุมของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
รวมถึง นิยามกรรมการอิสระ ปรากฎตามสิง่ที่สง่มาด้วย 5 

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมา
 ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบ าเหน็จกรรมการ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 1. เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แหง่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 การจ่าย
คา่ตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น    

   2. การก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดย่อย มีหลกัเกณฑ์
และขัน้ตอนการพิจารณาคา่ตอบแทนดงันี ้

1) ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการควรจ่ายอย่างสมเหตุสมผล โดยพิจารณาจาก
ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบและขอบเขตการปฏิบตัิงาน รวมทัง้ได้มีการเปรียบเทยีบ
กบับริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยูใ่นกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดใกล้เคียงกนั 

2) ค่าตอบแทนได้ค านึงถึงผลประโยชน์ของกรรมการและค านึงถึงผลประโยชน์ต่อ  
ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว  
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3) โครงสร้างของค่าตอบแทนควรจะไม่ซบัซ้อน โปร่งใส และง่ายต่อความเข้าใจของ 
ผู้ ถือหุ้น 

4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะเป็นผู้ เสนอค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการชุดย่อย ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนจะ
เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป  

3. องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ได้แก่ ค่าตอบแทนประจ า และ บ าเหน็จ 
ทัง้นี ้ไมม่ีคา่ตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดอีก 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 และ
พิจารณาการจ่ายบ าเหน็จกรรมการส าหรับผลการด าเนินงาน ปี 2562 ตามที่คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยได้ค านึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการ รวมทัง้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอ่ืนท่ีอยู่ในกลุ่มธุรกิจ
เดียวกนัและมีขนาดใกล้เคียงกนั และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว  ดงัมีรายละเอียด
ดงันี ้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการโดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

รายละเอียดค่าตอบแทน ปี 2561 
ปี 2562 

(ปีที่เสนอที่ประชุม 
เพื่อขออนุมัต)ิ 

1. ค่าตอบแทนประจ า (เป็นจ านวนเงนิไม่เกิน 8 ล้านบาท)   
   1.1   คณะกรรมการบริษัท คา่ตอบแทนรายเดือน คา่ตอบแทนรายเดือน 

ก) ประธานกรรมการ 40,000 บาท /เดือน 40,000 บาท /เดือน 
ข) รองประธานกรรมการ - 35,000 บาท/เดือน 
ค) กรรมการ 30,000 บาท /เดือน 30,000 บาท /เดือน 

   1.2   ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการชุดย่อย    
           1.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ คา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ คา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ 

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

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

           1.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง คา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ คา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ 
ก) ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 30,000 บาท /ครัง้ 30,000 บาท /ครัง้ 
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3) โครงสร้างของค่าตอบแทนควรจะไม่ซบัซ้อน โปร่งใส และง่ายต่อความเข้าใจของ 
ผู้ ถือหุ้น 

4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะเป็นผู้ เสนอค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการชุดย่อย ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนจะ
เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป  

3. องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ได้แก่ ค่าตอบแทนประจ า และ บ าเหน็จ 
ทัง้นี ้ไมม่ีคา่ตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดอีก 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 และ
พิจารณาการจ่ายบ าเหน็จกรรมการส าหรับผลการด าเนินงาน ปี 2562 ตามท่ีคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยได้ค านึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการ รวมทัง้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจ
เดียวกนัและมีขนาดใกล้เคียงกนั และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว  ดงัมีรายละเอียด
ดงันี ้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการโดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

รายละเอียดค่าตอบแทน ปี 2561 
ปี 2562 

(ปีที่เสนอที่ประชุม 
เพื่อขออนุมัต)ิ 

1. ค่าตอบแทนประจ า (เป็นจ านวนเงนิไม่เกิน 8 ล้านบาท)   
   1.1   คณะกรรมการบริษัท คา่ตอบแทนรายเดือน คา่ตอบแทนรายเดือน 

ก) ประธานกรรมการ 40,000 บาท /เดือน 40,000 บาท /เดือน 
ข) รองประธานกรรมการ - 35,000 บาท/เดือน 
ค) กรรมการ 30,000 บาท /เดือน 30,000 บาท /เดือน 

   1.2   ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการชุดย่อย    
           1.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ คา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ คา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ 

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

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

           1.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง คา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ คา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ 
ก) ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 30,000 บาท /ครัง้ 30,000 บาท /ครัง้ 
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รายละเอียดค่าตอบแทน ปี 2561 
ปี 2562 

(ปีที่เสนอที่ประชุม 
เพื่อขออนุมัต)ิ 

ข) กรรมการบริหารความเสีย่ง 20,000 บาท /ครัง้ 20,000 บาท /ครัง้ 
1.2.4  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอยา่งยัง่ยืน - คา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ 

ก) ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนา
อยา่งยัง่ยืน 

- 30,000 บาท /ครัง้ 

ข) กรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอยา่งยัง่ยืน - 20,000 บาท /ครัง้ 
           1.2.5 คณะกรรมการบริหาร คา่ตอบแทนรายเดือน คา่ตอบแทนรายเดือน 

ก) ประธานกรรมการบริหาร 35,000 บาท /เดือน 35,000 บาท /เดือน 
ข) กรรมการบริหาร 30,000 บาท /เดือน 30,000 บาท /เดือน 

2. บ าเหน็จ 
 

โดยเสนอจ่ายในอตัรา
ร้อยละ 3 ของจ านวนเงิน
ปันผลที่จ่ายจากก าไรจาก

การด าเนินงาน  
โดยไมร่วมก าไรสะสม 
นอกจากนี ้เห็นควรเสนอ
ให้คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณา
คา่ตอบแทน เป็นผู้มี
อ านาจในการพิจารณา
การจดัสรรบ าเหน็จให้แก่

กรรมการ 

โดยเสนอจ่ายในอตัรา
ร้อยละ 3 ของจ านวนเงิน
ปันผลที่จ่ายจากก าไรจาก

การด าเนินงาน  
โดยไมร่วมก าไรสะสม 
นอกจากนี ้เห็นควรเสนอ
ให้คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณา
คา่ตอบแทน เป็นผู้มี
อ านาจในการพิจารณา
การจดัสรรบ าเหน็จให้แก่

กรรมการ 
3. ค่าตอบแทนอื่น - ไมม่ี - - ไมม่ี - 

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุ 

 
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั ้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

 ประจ าปี 2562 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 และมาตรา 121 แหง่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 ซึง่ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบ
บญัชีประจ าทกุปี  



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน)    

หน้า 8 
 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจากบริษัท  
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 ดงัมี
รายช่ือตอ่ไปนี ้ 

(1) นายบญุเรือง เลศิวเิศษวิทย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 6552 และ/หรือ 
(2) นายชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3760 และ/หรือ 
(3) นายพิสฐิ ทางธนกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4095  

  โดยผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งในสามคนนีเ้ป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทฯ ในประเทศไทย และก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 เป็นเงิน
จ านวน 2,425,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่น  (Non-audit fee)) ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเสนอ และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว ทัง้นีร้ายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ 
สง่มาด้วย 6 

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมา
 ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอ
วาระอ่ืน ๆ เพ่ือพิจารณาในการประชุมผู้ ถือหุ้นได้ โดยการเสนอวาระดังกล่าว จะต้องเสนอโดยผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกัน  
ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด  

นอกจากนี ้เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีเก่ียวกับการดูแลสิทธิของผู้ ถือหุ้น  บริษัทฯ  
ได้แจ้งหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุม  ส าหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น 
ประจ าปี 2562 ซึง่ปรากฏวา่ ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตอ่ยา่งใด 

 

ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานที่ดงักลา่ว
ข้างต้น ซึ่งเป็นสถานที่ที่สะดวกต่อการเดินทางด้วยระบบขนสง่สาธารณะ  และอยู่ในท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ของบริษัทฯ โดยท่าน 
ผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชมุ ณ สถานท่ีประชมุได้ตัง้แตเ่วลา 07.00 น. เป็นต้นไป   

อนึง่ คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพื่อสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2562 และสทิธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัพธุที่ 6 มีนาคม 2562 ทัง้นี ้ระเบียบวาระการประชมุและความเห็น
ของคณะกรรมการดงักลา่วข้างต้น กรรมการอิสระไมม่ีความเห็นเป็นอยา่งอื่น   

 บริษัท ตระหนกัดีถึงความส าคญัของสิทธิของผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ ถือหุ้น 
ในการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง เพื่อประโยชน์ของท่านในการรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และใช้สิทธิออก
เสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  หากผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์ที่จะ
มอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน  กรุณากรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะเพียงแบบใดแบบหนึ่ง 



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน)    
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจากบริษัท  
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 ดงัมี
รายช่ือตอ่ไปนี ้ 

(1) นายบญุเรือง เลศิวเิศษวิทย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 6552 และ/หรือ 
(2) นายชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3760 และ/หรือ 
(3) นายพิสฐิ ทางธนกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4095  

  โดยผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งในสามคนนีเ้ป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทฯ ในประเทศไทย และก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 เป็นเงิน
จ านวน 2,425,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่น  (Non-audit fee)) ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเสนอ และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว ทัง้นีร้ายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ 
สง่มาด้วย 6 

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมา
 ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอ
วาระอื่น ๆ เพ่ือพิจารณาในการประชุมผู้ ถือหุ้นได้ โดยการเสนอวาระดังกล่าว จะต้องเสนอโดยผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกัน  
ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด  

นอกจากนี ้เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีเก่ียวกับการดูแลสิทธิของผู้ ถือหุ้น  บริษัทฯ  
ได้แจ้งหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุม  ส าหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น 
ประจ าปี 2562 ซึง่ปรากฏวา่ ไมม่ผีู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตอ่ยา่งใด 

 

ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานที่ดงักลา่ว
ข้างต้น ซึ่งเป็นสถานที่ที่สะดวกต่อการเดินทางด้วยระบบขนสง่สาธารณะ  และอยู่ในท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ของบริษัทฯ โดยท่าน 
ผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชมุ ณ สถานท่ีประชมุได้ตัง้แตเ่วลา 07.00 น. เป็นต้นไป   

อนึง่ คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพื่อสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2562 และสทิธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัพธุที่ 6 มีนาคม 2562 ทัง้นี ้ระเบียบวาระการประชมุและความเห็น
ของคณะกรรมการดงักลา่วข้างต้น กรรมการอิสระไมม่ีความเห็นเป็นอยา่งอื่น   

 บริษัท ตระหนกัดีถึงความส าคญัของสิทธิของผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ ถือหุ้น 
ในการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง เพื่อประโยชน์ของท่านในการรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และใช้สิทธิออก
เสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  หากผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์ที่จะ
มอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน  กรุณากรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะเพียงแบบใดแบบหนึ่ง 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน)    

หน้า 9 
 

(แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.) โดยแบบ ค. ใช้ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นชาวต่างชาติ และแต่งตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทย
เป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะทัง้ 3 ประเภทได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ  
ที่ www.nirvanadaii.com  

 ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายช่ือและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่ง  
มาด้วย 3 เพื่อเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในนามผู้ ถือหุ้นได้   

 นอกจากนี ้เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เป็นไปด้วยความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึน้ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ นกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้ามาที่  ฝ่ายเลขานุการบริษัท อย่างน้อย 3 วัน 
ก่อนวนัประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น นอกจากนีข้อให้ท่านผู้ ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม โปรดน า เอกสารที่ระบุช่ือผู้ ถือหุ้นซึ่งพิมพ์
บาร์โค้ดไว้แล้ว พร้อมหลกัฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชมุ มาแสดงตอ่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย  

 ทัง้นี  ้ตัง้แต่ปี 2562 เป็นต้นไป บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (TSD) จะจัดส่ง
รายงานประจ าปีของบริษัทจดทะเบียนให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในรูปแบบ QR Code แทนการใช้กระดาษ 
หรือแผ่นซีดีรอม เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว โดย QR Code ดงักลา่ว อยูใ่นเอกสารเดียวกนักบัเอกสารที่มีบาร์โค้ดของ
ทา่นผู้ ถือหุ้น ซึ่งท่านผู้ ถือหุ้นสามารถใช้โทรศพัท์มือถือหรือเคร่ืองมือที่มีโปรแกรมรองรับ และสแกน QR Code เพื่อรับข้อมลู
รายงานประจ าปีของบริษัทฯ ได้ทนัที 

 เพื่อให้ท่านผู้ ถือหุ้นได้รับประโยชน์สงูสดุจากการประชุม รวมทัง้เป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน
อย่างเต็มที่ หากมีข้อสงสัยหรือมีค าถามท่ีเก่ียวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งค าถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ที่
เลขานุการบริษัท ที่อีเมล์: companysecretary@nirvanadaii.com  หรือส่งทางไปรษณีย์ : บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด 
(มหาชน) เลขที่  123 อาคารซนัทาวเวอร์ส เอ ชัน้ 11 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900   

 ส าหรับผู้ ถือหุ้ นท่านใดประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจ าปี  2561 แบบรูปเล่ม สามารถติดต่อได้ที่  
ฝ่ายเลขานกุารบริษัท ตามอีเมล์หรือที่อยูท่ี่ได้ระบไุว้ด้านบน 
    
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
( นายสทุธิชยั สงัขมณี ) 
ประธานกรรมการ 

บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) 
 
ฝ่ายเลขานกุารบริษัท 
โทรศพัท์ :  02-105-6789 ตอ่ 326 , 355 
โทรสาร :   02-105-6787 
อีเมล์: companysecretary@nirvanadaii.com 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ 

ข้อ 12.  คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวน
กรรมการ ทัง้หมดนัน้ต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้ มีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายก าหนด 

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นสว่น หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบคุคลอื่นท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและ
ด าเนินธุรกิจอนัเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท เว้นแตจ่ะแจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

ในการด าเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของ
บริษัท ตลอดจนมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชกัช้าในกรณีที่กรรมการมีสว่นได้เสียไมว่่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสญัญาใดๆ 
ที่บริษัทท าขึน้ระหวา่งรอบปีบญัชี หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้ ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบจุ านวนทัง้หมดที่เพิ่มขึน้
หรือลดลงในระหวา่งรอบปีบญัชี 

ข้อ 13.  ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการโดยใช้เสยีงข้างมาก ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี  ้

(1)  ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
(2)  ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 
(3)  ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยูท่ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 

แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(4)  บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ   

ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทา่กนัเกินจ านวนที่จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานในท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

ข้อ 14.  ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหนง่ 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3  

กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัว่าผู้ ใด
จะออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหนง่นานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตาม
วาระนัน้อาจถกูเลอืกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมก็่ได้ 

ข้อ 15.  กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บ าเหน็ จ โบนัส หรือผลประโยชน์   
ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม โดยอาจก าหนดคา่ตอบแทนเป็นจ านวนแนน่อนหรือวางเป็น หลกัเกณฑ์ และ
จะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้
เลีย้งและสวสัดิการอื่นๆ ตามระเบียบของบริษัท 
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(1)  ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
(2)  ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 
(3)  ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยูท่ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 

แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(4)  บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ   

ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทา่กนัเกินจ านวนที่จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานในท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

ข้อ 14.  ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหนง่ 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3  

กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัว่าผู้ ใด
จะออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหนง่นานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตาม
วาระนัน้อาจถกูเลอืกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมก็่ได้ 

ข้อ 15.  กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บ าเหน็ จ โบนัส หรือผลประโยชน์   
ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม โดยอาจก าหนดคา่ตอบแทนเป็นจ านวนแนน่อนหรือวางเป็น หลกัเกณฑ์ และ
จะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้
เลีย้งและสวสัดิการอื่นๆ ตามระเบียบของบริษัท 
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 ความในวรรคหนึง่ไมก่ระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท ซึง่ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการในอนัที่
จะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างบริษัท 

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 25.  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของ
รอบปีบญัชีของบริษัท  

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม        
ผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร  

ข้อ 26. ผู้ ถือหุ้ นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้ นที่ จ าหน่ายได้ทัง้หมด  
จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แตต้่องระบเุร่ือง
และเหตผุลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มี
การประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสีส่บิห้าวนั นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น  

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึง่ ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนั
หรือผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้ จะเรียกประชุมเองได้ภายในสี่สิบห้าวนันบัแต่วนัครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม  
โดยบริษัทต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร  

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสองครัง้ใด จ านวนผู้ ถือหุ้น  
ซึง่มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชมุที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัข้อ 29 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกนัรับผิดชอบ
ชดใช้คา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

ข้อ 27.  ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบวุ่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ 
เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นและ        
นายทะเบียนทราบไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
3 วนัก่อนวนั ประชมุ 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่น            
ทัว่ราชอาณาจกัร 

ข้อ 28.  ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ 
หนงัสอืมอบฉนัทะจะต้องลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียน
ก าหนด 
หนงัสือมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานที่ประชุมก่อน
ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 
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ข้อ 29.  ในการประชุมผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้ น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ      
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้ นทัง้หมด และต้องมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้ น 
ที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอการประชุม
เป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชมุใหม ่และให้สง่
หนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะต้องครบ 
องค์ประชมุ 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุมหรือ 
ไม่ สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการหรือมีแตไ่มอ่าจปฏิบตัิหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชมุเลือกตัง้ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ซึง่ได้เข้าร่วมประชมุเป็นประธานในที่
ประชมุ 

ข้อ 30.  ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนน
เสยีง ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2)  ในกรณีดงัต่อไปนีใ้ห้ถือเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 
(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
(ข)  การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค)  การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ  

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

(ง)  การแก้ไขเพิม่เติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
(จ)  การเพิม่หรือลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  
(ฉ)  การควบหรือเลกิบริษัท 

ข้อ 31.  กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้
(1)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 
(2)  พิจารณาและอนมุตังิบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของรอบปีบญัชีที่ผา่นมา 
(3)  พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และจดัสรรเงินไว้เป็นทนุส ารอง 
(4)  พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5)  พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
(6)  พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน 
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ข้อ 29.  ในการประชุมผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้ น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ      
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้ นทัง้หมด และต้องมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้ น 
ที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอการประชุม
เป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชมุใหม ่และให้สง่
หนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะต้องครบ 
องค์ประชมุ 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุมหรือ 
ไม่ สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการหรือมีแตไ่มอ่าจปฏิบตัิหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชมุเลือกตัง้ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ซึง่ได้เข้าร่วมประชมุเป็นประธานในที่
ประชมุ 

ข้อ 30.  ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนน
เสยีง ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2)  ในกรณีดงัต่อไปนีใ้ห้ถือเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 
(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
(ข)  การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค)  การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ  

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

(ง)  การแก้ไขเพิม่เติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
(จ)  การเพิม่หรือลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  
(ฉ)  การควบหรือเลกิบริษัท 

ข้อ 31.  กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้
(1)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 
(2)  พิจารณาและอนมุตังิบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของรอบปีบญัชีที่ผา่นมา 
(3)  พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และจดัสรรเงินไว้เป็นทนุส ารอง 
(4)  พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5)  พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
(6)  พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน 
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(7)  กิจการอื่นๆ 

หมวดที่ 5 การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี 

ข้อ 32.  รอบปีบญัชีของบริษัท เร่ิมต้นในวนัท่ี 1 มกราคม และสิน้สดุลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคมของทกุปี 

ข้อ 33.  บริษัทต้องจดัให้มีการท าและเก็บรักษาบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้และต้องจัดท า  
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

เอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถอืหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถอืหุ้น 
ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 
 ตามที่บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นประจ าปี  2562 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 

09.00 น. ณ. ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 39 อาคารซนัทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ จะด าเนินการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ดงันัน้ เพื่อให้การประชุมผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเพื่อความสะดวกต่อผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรก าหนดให้มีการ
ตรวจสอบเอกสาร และหลกัฐานแสดงการเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุ บริษัทฯ จึงขอชีแ้จงให้
ผู้ ถือหุ้นทราบดงันี ้ 
 
 1. หนังสือมอบฉันทะ  

บริษัทฯ ได้จดัเตรียมหนงัสอืมอบฉนัทะตามประกาศของกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทัง้ 3 แบบ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าประชมุแทนหรือมอบฉนัทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. , แบบ ข. และ 
แบบ ค. (แนะน าให้ใช้แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่ต้องการมอบฉนัทะไว้อย่างชดัเจน) 
มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี  ้(สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังได้จัดเตรียมแบบหนังสือมอบฉันทะ 
ทัง้ 3 แบบ โดยผู้ ถือหุ้นสามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะดงักล่าวได้ที่ www.nirvanadaii.com และโปรดน า
แบบฟอร์มลงทะเบียนที่แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบับนี  ้มาในวนัประชุมผู้ ถือหุ้นด้วย เพื่อความสะดวกในการ
ลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้น 
 
 2. วิธีมอบฉันทะ  

ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้ โดยด าเนินการดงันี ้ 
1)  เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดยีวเทา่นัน้  

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

ผู้ รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทัง้ 3 แบบ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. 
หรือ แบบ ค.)  

2)  มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น  หรือเลือกมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง โดยกาเคร่ืองหมายและระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ ถือหุ้น
ประสงค์จะมอบฉันทะ หรือระบุช่ือกรรมการอิสระ ตามข้อมูลกรรมการอิสระที่แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม  
ฉบบันี ้(สิง่ที่สง่มาด้วย 3) โดยเลอืกเพียงบคุคลเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุดงักลา่ว  
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กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง โดยกาเคร่ืองหมายและระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลท่ีผู้ ถือหุ้น
ประสงค์จะมอบฉันทะ หรือระบุช่ือกรรมการอิสระ ตามข้อมูลกรรมการอิสระที่แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม  
ฉบบันี ้(สิง่ที่สง่มาด้วย 3) โดยเลอืกเพียงบคุคลเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุดงักลา่ว  
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3)  ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัที่ ณ วนัที่ท าหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว เพื่อให้ถกูต้องและ 
มีผลผกูพนัตามกฎหมาย ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้อ านวยความสะดวกในการจดัเตรียมอากรแสตมป์ ให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะ
ที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ  

 
ทัง้นี  ้ผู้ ถือหุ้ นต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้  และผู้ ถือหุ้น
จะต้องมอบฉนัทะเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่โดยไมส่ามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางสว่นซึง่น้อยกวา่จ านวนที่ตนถืออยูไ่ด้ 
เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและถกูแต่งตัง้ให้เป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้นตามหนงัสือมอบ
ฉนัทะ แบบ ค. 
 
3. เอกสารที่ ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม  

ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 
1) กรณีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุด้วยตนเอง 

▪ เอกสารใบลงทะเบยีนที่มีบาร์โค้ด ซึง่แนบมากบัหนงัสอืเชิญประชมุ 
▪ บัตรประจ าตัวประชาชน, บัตรประจ าตัวข้าราชการ, ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัว

ข้าราชการ หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นเป็นชาวตา่งชาติ) 
2) กรณีที่มกีารมอบฉนัทะ 

▪ เอกสารใบลงทะเบยีนที่มีบาร์โค้ด ซึง่แนบมากบัหนงัสอืเชิญประชมุ 
▪ หนงัสอืมอบฉนัทะที่บริษัทฯ จดัสง่ให้พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุนี ้พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 
▪ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นเป็นชาวตา่งชาต)ิ 

ของผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะที่รับรองส าเนาถกูต้อง 
 

ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคล 
1) กรณีกรรมการผู้มีอ านาจลงนามมาร่วมประชมุด้วยตนเอง 

▪ เอกสารใบลงทะเบยีนที่มีบาร์โค้ด ซึง่แนบมากบัหนงัสอืเชิญประชมุ 
▪ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ ที่รับรองส าเนาถกูต้อง 
▪ ส าเนาหนงัสอืรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนติิบคุคล 

2) กรณีที่มกีารมอบฉนัทะ 
▪ เอกสารใบลงทะเบยีนที่มีบาร์โค้ด ซึง่แนบมากบัหนงัสอืเชิญประชมุ 
▪ หนงัสอืมอบฉนัทะที่บริษัทฯ จดัสง่ให้พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุนี ้พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 
▪ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง  

(กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ ของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
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▪ ส าเนาหนงัสอืรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือ ส าเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคล (กรณีเป็นนิติบคุคลจดทะเบยีน
ตา่งประเทศ) ท่ีรับรองส าเนาถกูต้อง 

 
หมายเหต ุ  บริษัทฯ จะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการลงทะเบียนและการนบัคะแนนเสียง ส าหรบัแต่ละวาระ/วาระย่อยจะ

จดัให้มีบตัรลงคะแนนเสียงแยกออกจากกนั เมื่อทกุวาระได้มีการอภิปรายและลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว 
บตัรลงคะแนนเสียงจะถูกรวบรวม และแจ้งผลการนบัคะแนนเสียง ส่วนขัน้ตอนการลงคะแนนเสียงจะอธิบาย
ใหท้ราบเมื่อเร่ิมการประชมุ 

 

4. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  

บริษัทฯ จะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชุม  2 ชั่วโมง หรือตัง้แต่เวลา  
07.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานท่ีจดัการประชมุ ตามแผนที่สถานท่ีจดัการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม
ฉบบันี ้(สิง่ที่สง่มาด้วย 7) 

 
5. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 

วาระทัว่ไป  
1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระให้นบัหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น  ซึ่งผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้องออกเสียง

ลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง
ลงคะแนนได้ 

2)  ในกรณีมอบฉนัทะ  
2.1  ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสยีงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะเทา่นัน้ การลงคะแนน

เสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะวาระใด ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ ให้ถือวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ 
ไมถ่กูต้อง และไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น  

2.2  หากผู้มอบฉนัทะไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะหรือระบุ
ไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด นอกเหนือจากที่ระบุในหนงัสือมอบ
ฉนัทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร  

วาระเลอืกตัง้กรรมการ  
ส าหรับวาระการเลือกตัง้กรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเลือกตัง้

กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้ 
1)  ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
2)  ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3)  ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยูท่ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะ

แบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
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▪ ส าเนาหนงัสอืรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือ ส าเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคล (กรณีเป็นนิติบคุคลจดทะเบยีน
ตา่งประเทศ) ท่ีรับรองส าเนาถกูต้อง 

 
หมายเหต ุ  บริษัทฯ จะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการลงทะเบียนและการนบัคะแนนเสียง ส าหรบัแต่ละวาระ/วาระย่อยจะ

จดัให้มีบตัรลงคะแนนเสียงแยกออกจากกนั เมื่อทกุวาระได้มีการอภิปรายและลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว 
บตัรลงคะแนนเสียงจะถูกรวบรวม และแจ้งผลการนบัคะแนนเสียง ส่วนขัน้ตอนการลงคะแนนเสียงจะอธิบาย
ใหท้ราบเมื่อเร่ิมการประชมุ 

 

4. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  

บริษัทฯ จะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชุม  2 ชั่วโมง หรือตัง้แต่เวลา  
07.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานท่ีจดัการประชมุ ตามแผนที่สถานท่ีจดัการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม
ฉบบันี ้(สิง่ที่สง่มาด้วย 7) 

 
5. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 

วาระทัว่ไป  
1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระให้นบัหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น  ซึ่งผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้องออกเสียง

ลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง
ลงคะแนนได้ 

2)  ในกรณีมอบฉนัทะ  
2.1  ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสยีงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะเทา่นัน้ การลงคะแนน

เสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะวาระใด ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ ให้ถือวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ 
ไมถ่กูต้อง และไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น  

2.2  หากผู้มอบฉนัทะไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะหรือระบุ
ไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด นอกเหนือจากที่ระบุในหนงัสือมอบ
ฉนัทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร  

วาระเลอืกตัง้กรรมการ  
ส าหรับวาระการเลือกตัง้กรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเลือกตัง้

กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้ 
1)  ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
2)  ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3)  ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยูท่ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะ

แบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน)      
 

หน้า 17 
 

4)  บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี
หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนัเกินจ านวน 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
 

รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 

 บริษัทฯ ได้ก าหนดวนัประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.      
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 39 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
10900 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระตา่งๆ รายละเอียดตามที่ได้แสดงไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

 บริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ตามวนัเวลาดงักล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วม
ประชมุได้ ทา่นสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ บคุคลใดบคุคลหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
 

ชื่อและต าแหน่ง อาย ุ ที่อยู่ 
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม

สามัญผู้ถอืหุ้นครัง้นี ้

1. นายสทุธิชยั สงัขมณี 
/ กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการ และ 
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

62 ปี บริษัท  เนอวานา ไดอิ  จ ากดั 
(มหาชน) เลขที่ 123 อาคารซนัทาว
เวอร์ส เอ   ชัน้ 11 ถนนวิภาวดี
รังสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

วาระที่ 6 พิจารณาอนมุตัิการ
ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและ
บ าเหน็จกรรมการ 

2. นายอภิมขุ สขุประสทิธ์ิ 
/ กรรมการอิสระ  
รองประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการบริหารความ
เสีย่ง 

65 ปี บริษัท  เนอวานา ไดอิ  จ ากดั 
(มหาชน) เลขที่ 123 อาคารซนัทาว
เวอร์ส เอ ชัน้ 11 ถนนวิภาวดีรังสติ 
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิการ
ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและ
บ าเหน็จกรรมการ 

3. นางพจนารถ ปริญภทัร์ภากร 
/ กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน และ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

63 ปี บริษัท  เนอวานา ไดอิ  จ ากดั 
(มหาชน) เลขที่ 123 อาคารซนัทาว
เวอร์ส เอ ชัน้ 11 ถนนวิภาวดีรังสติ 
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

วาระที่ 6 พิจารณาอนมุตัิการ
ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและ
บ าเหน็จกรรมการ 

4. นายกมัปนาท โลหเจริญวนชิ  
/ กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ           

69 ปี บริษัท  เนอวานา ไดอิ  จ ากดั 
(มหาชน) เลขที่ 123 อาคารซนัทาว
เวอร์ส เอ ชัน้ 11 ถนนวิภาวดีรังสติ 
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิการ
ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและ
บ าเหน็จกรรมการ 
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ทัง้นี ้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทัง้ 4 ท่าน ไม่มปีระวตัิการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี    

และไม่มลีักษณะความสัมพนัธ์ ที่อาจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ดังต่อไปนี ้

• เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทยอ่ย 

• เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

• เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย 

• มีสว่นได้เสยีพเิศษทีแ่ตกตา่งจากกรรมการทา่นอื่นๆ ในทกุวาระท่ีเสนอในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้

• มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าาให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 

วันพฤหัสบดทีี่ 26 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. 
ณ. ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 39 อาคารซันทาวเวอร์ส บี  

เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
  _ 

เร่ิมการประชมุ เวลา 9.10 น. 

นายสุทธิชัย สงัขมณี ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท  
ที่ก าหนดไว้ ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ด าเนินการประชมุ 

 นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เลขานุการบริษัท กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2561 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน  7 ราย และผู้ ถือหุ้นที่รับมอบ
ฉนัทะจ านวน 92 ราย รวมผู้ ถือหุ้นจ านวน 99 ราย ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 966,322,073 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.9929 ของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท  

ก่อนเร่ิมการประชุม นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เลขานกุารบริษัท ได้กลา่วแนะน ากรรมการ ผู้บริหาร 
ผู้สอบบญัชี และที่ปรึกษากฎหมาย โดยมีรายละเอียดผู้ เข้าร่วมประชมุดงันี ้

กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ  
1. นายสทุธิชยั สงัขมณี กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธาน

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
2. นางพจนารถ ปริญภทัร์ภากร กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
3. ดร.ปรีเปรม นนทลรัีกษ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสีย่ง 
4. นายนริศ เชยกลิน่ กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และประธานกรรมการบริหาร  
5. นายกฤษณนั กฤตเมธภีมเดช กรรมการ และกรรมการบริหาร 
6. นายศรศกัดิ์ สมวฒันา กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร  

กรรมการบริษัทท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ  
1. นายฐิติ ทองเบญจมาศ  กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 
ทัง้นี ้กรรมการบริษัทมีจ านวนทัง้หมด 7 คน และเข้าร่วมประชมุจ านวน 6 คน คิดเป็นสดัสว่นกรรมการที่เข้าร่วมประชมุเท่ากบั
ร้อยละ 86  
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 

วันพฤหัสบดทีี่ 26 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. 
ณ. ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 39 อาคารซันทาวเวอร์ส บี  

เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
  _ 

เร่ิมการประชมุ เวลา 9.10 น. 

นายสุทธิชัย สงัขมณี ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท  
ที่ก าหนดไว้ ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ด าเนินการประชมุ 

 นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เลขานุการบริษัท กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2561 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน  7 ราย และผู้ ถือหุ้นที่รับมอบ
ฉนัทะจ านวน 92 ราย รวมผู้ ถือหุ้นจ านวน 99 ราย ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 966,322,073 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.9929 ของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท  

ก่อนเร่ิมการประชุม นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เลขานกุารบริษัท ได้กลา่วแนะน ากรรมการ ผู้บริหาร 
ผู้สอบบญัชี และที่ปรึกษากฎหมาย โดยมีรายละเอียดผู้ เข้าร่วมประชมุดงันี ้

กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ  
1. นายสทุธิชยั สงัขมณี กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธาน

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
2. นางพจนารถ ปริญภทัร์ภากร กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
3. ดร.ปรีเปรม นนทลรัีกษ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสีย่ง 
4. นายนริศ เชยกลิน่ กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และประธานกรรมการบริหาร  
5. นายกฤษณนั กฤตเมธภีมเดช กรรมการ และกรรมการบริหาร 
6. นายศรศกัดิ์ สมวฒันา กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร  

กรรมการบริษัทท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ  
1. นายฐิติ ทองเบญจมาศ  กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 
ทัง้นี ้กรรมการบริษัทมีจ านวนทัง้หมด 7 คน และเข้าร่วมประชมุจ านวน 6 คน คิดเป็นสดัสว่นกรรมการที่เข้าร่วมประชมุเท่ากบั
ร้อยละ 86  
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ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชมุ  

1. นายสรุพงษ์ เจียมออ่น ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการ สายงานปฏิบตัิการ 

2. นายนนัทชาติ กลบีพิพฒัน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการ สายงานปฏิบตัิการธุรกิจ  

3. นายรณชยั ไตรยสนุนัท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการ สายงานออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์  

4. นายจิรเดช นตุสถิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการ สายงานสนบัสนนุธุรกิจ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การเงิน 

5. นางวราภรณ์ ธนาภรณ์ไพบลูย์ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี 

6. นางปิโยรส เลาหเจริญยศ ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

7. นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เลขานกุารบริษัท 
 
ผู้สอบบญัชีที่เข้าร่วมประชมุ 

1. นายชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ ผู้สอบบญัชี จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

2. นายบญุเรือง เลศิวิเศษวิทย์ ผู้สอบบญัชี จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

3. นายยศพนธ์ อดุมสขุ ตวัแทนผู้สอบบญัชี จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

4. นายธีรกานต์ วจัน์ประภาศกัดิ์ ตวัแทนผู้สอบบญัชี จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
ที่ปรึกษากฎหมายทีเ่ข้าร่วมประชมุ  

1.  นายเนรมติ ตรงพร้อมสขุ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดเีอ็น 36 จ ากดั 

2. นางสาวณชัชา ศรีสพุรวชิยั ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดเีอ็น 36 จ ากดั 
  
 ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมอย่างเป็นทางการ และได้มอบหมายให้นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล 
เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ ชีแ้จงสทิธิและหลกัเกณฑ์ในการออกเสยีงลงคะแนน ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ 

 เลขานกุารบริษัท ได้ชีแ้จงสทิธิและหลกัเกณฑ์ในการออกเสยีงลงคะแนนตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นดงันี ้
 
สทิธิในการออกเสยีงลงคะแนน 

1. การออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ถือวา่หนึ่งหุ้นมีหนึง่เสยีง และผู้ ถือหุ้นท่านใด มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ือง
ใด  ผู้ ถือหุ้นท่านนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ยกเว้นการออกเสียงในวาระเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการ 
ที่ออกตามวาระในวาระท่ี 5 

2. ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทัง้หมดที่มีอยู่ เพื่อออกเสียงว่า เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงอย่างใดอยา่งหนึ่ง
เทา่นัน้ เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ custodian ในประเทศไทย เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นเทา่นัน้ 
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จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียงได้ โดยรวมคะแนนเสียงทัง้หมดแล้ว ต้องไม่เกินจ านวนสิทธิออกเสียง 
ที่มีอยู ่ทัง้นี ้หากผู้ รับมอบฉนัทะที่เป็น custodian ออกเสยีงไมค่รบจ านวนเสยีงที่มีจะถือวา่เสยีงที่ขาดเป็นการงดออกเสยีง 

 
การออกเสยีงลงคะแนน 

บริษัทฯ ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ส าหรับการลงคะแนนเสยีงในการประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันี ้ 

1. ในการลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุม เฉพาะผู้ที่ประสงค์จะลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง 
เท่านัน้ โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงที่ได้ รับจากการลงทะเบียน และขอความ
กรุณายกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปรับบตัรลงคะแนนดงักลา่ว เพื่อน าไปตรวจนบัคะแนน โดยบริษัทฯ จะน า
คะแนนเสียงดงักลา่ว มาหกัออกจากจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  และส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ และไม่ได้ส่งบตัรลงคะแนนของตน บริษัทฯ จะถือว่าผู้ ถือหุ้นท่านนัน้มีมติ  
เห็นด้วยตามที่ประธานฯ เสนอ ยกเว้น  การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 เร่ืองพิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทน
กรรมการท่ีออกตามวาระ เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทกุราย ไม่ว่าจะออก
เสยีงว่า เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อให้การด าเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
และในการประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ประกาศผล 
การ  ลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ  หลงัจากที่การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิน้สดุลง โดยจะแยกคะแนนเสียง  
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่สง่บตัรลงคะแนนเสียง  ไม่เห็นด้วย หรือ งดออก
เสียง ภายหลงัจากท่ีเลขานุการบริษัท ได้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สิน้สดุลงแล้ว บริษัทฯ จะไม่น า
คะแนนเสยีงดงักลา่ว มาค านวณรวมเป็นคะแนนเสยีงอีก 

2. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว 
ผู้ รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนนเสียง และระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ ถือหุ้นนัน้ มอบฉันทะมาทุก
ประการ   

3. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ ซึ่งลงทะเบียนแล้ว แต่ยงัไม่ได้ออกเสยีงลงคะแนน และไมส่ามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ 
บริษัทฯ ขอความร่วมมือโดยการส่งบัตรลงคะแนนท่ีออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้า ในวาระท่ีเหลืออยู่ทัง้หมดให้แก่   
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อบนัทกึคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระการประชมุ 

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

5. ในกรณีที่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดออกเสยีงวา่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง บริษัทฯ จะถือว่าที่ประชุมมีมติ เป็นเอกฉนัท์อนมุตัิ
ในวาระดงักลา่ว เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นซึง่มอบฉนัทะได้ลงคะแนนเสียงไว้แล้ว ในหนงัสือมอบฉนัทะ ว่าจะลงมติ ไม่เห็น
ด้วย หรือ งดออกเสยีง ซึง่บริษัทฯ ได้บนัทกึคะแนนเสยีงดงักลา่วไว้ลว่งหน้าแล้ว 
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จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียงได้ โดยรวมคะแนนเสียงทัง้หมดแล้ว ต้องไม่เกินจ านวนสิทธิออกเสียง 
ที่มีอยู ่ทัง้นี ้หากผู้ รับมอบฉนัทะที่เป็น custodian ออกเสยีงไมค่รบจ านวนเสยีงที่มีจะถือวา่เสยีงที่ขาดเป็นการงดออกเสยีง 

 
การออกเสยีงลงคะแนน 

บริษัทฯ ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ส าหรับการลงคะแนนเสยีงในการประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันี ้ 

1. ในการลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุม เฉพาะผู้ที่ประสงค์จะลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง 
เท่านัน้ โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงที่ได้ รับจากการลงทะเบียน และขอความ
กรุณายกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปรับบตัรลงคะแนนดงักลา่ว เพื่อน าไปตรวจนบัคะแนน โดยบริษัทฯ จะน า
คะแนนเสียงดงักลา่ว มาหกัออกจากจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  และส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ และไม่ได้ส่งบตัรลงคะแนนของตน บริษัทฯ จะถือว่าผู้ ถือหุ้นท่านนัน้มีมติ  
เห็นด้วยตามที่ประธานฯ เสนอ ยกเว้น  การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 เร่ืองพิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทน
กรรมการที่ออกตามวาระ เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทกุราย ไม่ว่าจะออก
เสยีงว่า เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อให้การด าเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
และในการประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ประกาศผล 
การ  ลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ  หลงัจากที่การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิน้สดุลง โดยจะแยกคะแนนเสียง  
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่สง่บตัรลงคะแนนเสียง  ไม่เห็นด้วย หรือ งดออก
เสียง ภายหลงัจากที่เลขานุการบริษัท ได้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สิน้สดุลงแล้ว บริษัทฯ จะไม่น า
คะแนนเสยีงดงักลา่ว มาค านวณรวมเป็นคะแนนเสยีงอีก 

2. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว 
ผู้ รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนนเสียง และระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ ถือหุ้นนัน้ มอบฉันทะมาทุก
ประการ   

3. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ ซึ่งลงทะเบียนแล้ว แต่ยงัไม่ได้ออกเสยีงลงคะแนน และไมส่ามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ 
บริษัทฯ ขอความร่วมมือโดยการส่งบัตรลงคะแนนท่ีออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้า ในวาระที่เหลืออยู่ทัง้หมดให้แก่   
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อบนัทกึคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระการประชมุ 

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

5. ในกรณีที่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดออกเสยีงวา่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง บริษัทฯ จะถือว่าที่ประชุมมีมติ เป็นเอกฉนัท์อนมุตัิ
ในวาระดงักลา่ว เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นซึง่มอบฉนัทะได้ลงคะแนนเสียงไว้แล้ว ในหนงัสือมอบฉนัทะ ว่าจะลงมติ ไม่เห็น
ด้วย หรือ งดออกเสยีง ซึง่บริษัทฯ ได้บนัทกึคะแนนเสยีงดงักลา่วไว้ลว่งหน้าแล้ว 
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กรณีที่ถือเป็นบตัรเสยี    

1. การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้น การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ลงทุน
ตา่งประเทศ ท่ีแตง่ตัง้ให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

2. การแก้ไข หรือ ขีดฆา่การลงคะแนนเสยีง โดยผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมิได้ลงนามก ากบั 

3. บตัรลงคะแนนท่ีช ารุด และอยูใ่นสภาพท่ีไมส่ามารถอา่นผลคะแนนได้  

บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะคืนทัง้หมดทุกวาระ  เมื่อการประชุม  
เสร็จสิน้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสยีงตอ่ไป และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน 
 
ขัน้ตอนการประชมุ 

ในการประชมุจะด าเนินการประชมุเรียงตามล าดบัวาระท่ีได้แจ้งไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ 
 
การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสยั 

1. ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัยในแต่ละวาระ ขอให้ยกมือขึน้  
เมื่อประธานฯ อนญุาตแล้ว ขอให้สอบถามผา่นไมโครโฟนที่บริษัทฯ จดัเตรียมไว้ โดยขอให้แจ้งช่ือและนามสกลุ และระบวุ่า 
เป็นผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้ รับมอบฉันทะ แล้วจึงแสดงความคิดเห็นหรือถามค าถาม ทัง้นี ้เพื่อให้การ
บนัทกึรายงานการประชมุเป็นไปอยา่งถกูต้องและครบถ้วน 

2. ในการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย ขอให้เสนอเนือ้หาอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถาม หรือแสดง 
ความเห็นในประเด็นท่ีซ า้กนั เพื่อให้การประชมุเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

3. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสยั ท่ีนอกเหนือจากวาระที่ก าลงัพิจารณาอยู่ ขอให้
เสนอในวาระอื่นๆ หรือในช่วงท้ายของการประชมุ 

4. บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทัง้ระบคุะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทาง website ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนั
นบัจากวนัประชมุ หรือภายในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 

ก่อนเข้าสูว่าระการประชุม ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปอยา่งโปร่งใส และ
สอดคล้องกบัแนวทางที่ดีในการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน  ประธานฯ ขอเชิญผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จ านวน   
1 คน ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง  ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้ นรายใดเสนอตัวร่วมเป็นสกัขีพยานในการ
ตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีง ดงันัน้ ประธานจึงแจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ นางสาวณชัชา ศรีสพุรวิชยั ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท 
ดีเอ็น 36 จ ากดั จะท าหน้าที่เป็นสกัขีพยานในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีง 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
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วาระที่  1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  27 เมษายน 
2560  

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 27 
เมษายน 2560 ได้จดัสง่ส าเนารายงานการประชมุดงักลา่ว ไปยงัผู้ ถือหุ้นทกุทา่นแล้ว พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือแก้ไขรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2560  

เนื่องจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดมีค าถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
ลงมติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 1,100,118,384 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง  
  บตัรเสยี  0 เสยีง  

หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุระหวา่งการประชมุเพิ่มขึน้ 133,796,311 หุ้น นบัเป็น
จ านวนหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้หมดจ านวน 1,100,118,384 หุ้น  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2560  
 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2560   

   ประธานฯ มอบหมายให้ นายจิรเดช นุตสถิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้ รายงานผลการ
ด าเนินงานในปี 2560   

   นายจิรเดช นุตสถิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ได้รายงานผลการด าเนินงาน ล าดับเหตุการณ์
ส าคญัในปี 2560 และปัจจยัตา่งๆ ท่ีมีผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

• เดือนมกราคม บริษัทฯ ได้ด าเนินการควบรวมกิจการของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด โดยการเพิ่มทุน
จ านวน 1,050.6 ล้านหุ้น เพื่อซือ้หุ้ นของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด และเพื่อซือ้ที่ดินจ านวน 2 แปลง  
(ที่ดินยา่นรัตนาธิเบศร์ และที่ดินติดสถานีรถไฟฟา้บางรักใหญ่) จาก บริษัท สงิห์ เอสเตท จ ากดั (มหาชน)  

• เดือนเมษายน ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ เปลี่ยนช่ือ จาก บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) เป็น บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน) และอนุมัติการเพิ่ มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 225 ล้านหุ้ น  
โดยแบง่เป็นการเพิ่มทนุตอ่บคุคลในวงจ ากดัจ านวน 200 ล้านหุ้น และเพื่อรองรับการออกเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ
ที่ให้แก่กรรมการและพนกังานจ านวน 25 ล้านหุ้น (ESOP-Warrant-1) 

• เดือนมิถนุายน บริษัทฯ เร่ิมรับโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer) จากบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ ากดั 
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วาระที่  1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  27 เมษายน 
2560  

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 27 
เมษายน 2560 ได้จดัสง่ส าเนารายงานการประชมุดงักลา่ว ไปยงัผู้ ถือหุ้นทกุทา่นแล้ว พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือแก้ไขรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2560  

เนื่องจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดมีค าถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
ลงมติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 1,100,118,384 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง  
  บตัรเสยี  0 เสยีง  

หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุระหวา่งการประชมุเพิ่มขึน้ 133,796,311 หุ้น นบัเป็น
จ านวนหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้หมดจ านวน 1,100,118,384 หุ้น  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2560  
 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2560   

   ประธานฯ มอบหมายให้ นายจิรเดช นุตสถิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้ รายงานผลการ
ด าเนินงานในปี 2560   

   นายจิรเดช นุตสถิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ได้รายงานผลการด าเนินงาน ล าดับเหตุการณ์
ส าคญัในปี 2560 และปัจจยัตา่งๆ ท่ีมีผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

• เดือนมกราคม บริษัทฯ ได้ด าเนินการควบรวมกิจการของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด โดยการเพิ่มทุน
จ านวน 1,050.6 ล้านหุ้น เพื่อซือ้หุ้ นของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด และเพื่อซือ้ที่ดินจ านวน 2 แปลง  
(ที่ดินยา่นรัตนาธิเบศร์ และที่ดินติดสถานีรถไฟฟา้บางรักใหญ่) จาก บริษัท สงิห์ เอสเตท จ ากดั (มหาชน)  

• เดือนเมษายน ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ เปลี่ยนช่ือ จาก บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) เป็น บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน) และอนุมัติการเพิ่ มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 225 ล้านหุ้ น  
โดยแบง่เป็นการเพิ่มทนุตอ่บคุคลในวงจ ากดัจ านวน 200 ล้านหุ้น และเพื่อรองรับการออกเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ
ที่ให้แก่กรรมการและพนกังานจ านวน 25 ล้านหุ้น (ESOP-Warrant-1) 

• เดือนมิถนุายน บริษัทฯ เร่ิมรับโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer) จากบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ ากดั 
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• เดือนกรกฎาคม บริษัทฯ ได้ด าเนินการเสร็จสิน้ในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัดจ านวน 200 ล้านหุ้น   
ในราคาหุ้นละ 5 บาท และบริษัทฯ ได้เปิดตวับ้านเดี่ยว 2 ชัน้ Series ใหม่ ท่ีเป็น Fully-prefabricated ซึ่งเป็นบ้านรุ่น
แรกท่ีหล่อแผ่นผนังและโครงสร้างจากโรงงาน ซึ่งถือเป็นการประเดิมศักยภาพการก่อสร้างด้วย Prefabrication 
Technology ของ DAII อยา่งเต็มรูปแบบ 

• เดือนกรกฎาคม ถึงกนัยายน บริษัทฯ ได้ท าการ Soft Launch โครงการบนัยนัทรีเรสซิเดนท์  ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ ซึ่งเป็น
คอนโดมิเนียมระดบั Hi-End ริมแมน่ า้เจ้าพระยา โดยมีการไปเปิดตลาดที่ตา่งประเทศ และได้รับผลตอบรับคอ่นข้างดี 
และมีการเปิด Sales Gallery ในเดือนกันยายน (และมีการเปิด Grand Opening ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561  
โดยปัจจุบนัก่อสร้างถึงชัน้ 45 ซึ่งเป็นชัน้สงูสดุแล้ว คาดว่าจะเร่ิมทยอยรับรู้รายได้จากยอด presales ได้ในปลายปี 
2561 เป็นต้นไป) 

• เดือนกันยายน บริษัทฯ ได้เข้าท าสญัญารับจ้างผลิตโครงสร้างคอนกรีตส าเร็จรูป Precast beams, columns และ 
footings และสง่ไปยงัโครงการ Crossroads ที่ประเทศมลัดีฟส์   

• เดือนพฤศจิกายน บริษัทฯ ได้รับงานก่อสร้างศนูย์อินเตอร์เน็ต ส าหรับโรงเรียนในต่างจงัหวดั พืน้ที่ชนบทห่างไกลจาก
ตวัเมือง โดยบริษัทฯ เป็นผู้ รับเหมาช่วงในสว่นงานโยธา ของ Consortium ที่เป็นผู้ รับเหมาหลกัของโครงการดงักลา่ว 

• เดือนธนัวาคม บริษัทฯ ได้ซือ้ที่ดินบริเวณถนนกรุงเทพกรีฑาตดัใหม่เพิ่มเติมอีกประมาณ 70 ไร่ การซือ้ที่ดินเพิ่มนีเ้ป็น
สว่นหนึ่งของการบริหารจดัการสินทรัพย์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ โดยในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ ได้ท าการตดั
ขายที่ดินแปลงเลก็ติดถนนกรุงเทพกรีฑาตดัใหมไ่ปแล้วบางสว่น เป็นท่ีดินขนาดเลก็ที่ไมส่ามารถพฒันาเป็นโครงการได้ 
แต่มีมลูค่าสงูเพราะอยู่ติดถนนใหญ่ ณ สิน้ปี 2560 บริษัทฯ ที่ดินในบริเวณดงักลา่ว สทุธิอยู่ประมาณ 269 ไร่ เพิ่มขึน้
จากเดิมที่มีจ านวน 237 ไร่ โดยที่ดินถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่บางส่วน  บริษัทฯ ได้น ามาพัฒนาโครงการน าร่อง 
Nirvana Define เปิดตวัไปเมื่อปลายเดือนมีนาคม 2561 ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดี 

ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ   
นายจิรเดช นตุสถิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ได้รายงานตอ่ที่ประชมุว่า บริษัทฯ มีรายได้รวมจ านวน 2,558 ล้านบาท 
ซึง่เป็นรายได้จากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์จ านวน 1,934 ล้านบาท ธุรกิจรับก่อสร้างจ านวน 452 ล้านบาท และธุรกิจจากการขาย
วสัดุก่อสร้างจ านวน 173 ล้านบาท ซึ่งรายได้รวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 90 เมื่อเทียบกับปี 2559 เหตุผลหลกัมาจากยอดโอนของ
โครงการใหม่ๆ ได้แก่ โครงการทาวน์เฮ้าส์ Nirvana Define พระราม 9 โครงการโฮมออฟฟิส @WORK รามอินทรา และ 
@WORK ลาดพร้าว-เกษตรนวมินทร์ ที่เปิดตวัในช่วงปลายปี 2559 และได้ทยอยโอนในปี 2560 นอกจากนี ้ยงัมียอดโอนของ
โครงการ Nirvana Beyond พระราม 2 และรายได้จากการขายที่ดินติดถนนกรุงเทพกรีฑาดงักลา่วข้างต้นอีกด้วย 

ส าหรับก าไรขัน้ต้น ในปี 2560 เท่ากับ 799 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ 412 ล้านบาท ในปี 2559 เพิ่มขึน้ 
คิดเป็นร้อยละ 94 ซึ่งเป็นการเติบโตในอตัราที่สงูกวา่รายได้รวม ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากโครงการใหม่ๆเป็นโครงการระดบั Hi-End  
มีมูลค่าสงู มีอตัราก าไรขัน้ต้นที่สงูกว่าโครงการที่โอนในปี 2559 ประกอบกับการที่ค่าใช้จ่ายต่างๆ เติบโตในอตัราที่ต ่ากว่า  
รายได้ จึงสง่ผลให้บริษัทฯ มีก าไรสทุธิในปี 2560 เท่ากบั 214 ล้านบาท เทียบกบัปี 2559 ซึ่งมีก าไรสทุธิ 45 ล้านบาท เพิ่มขึน้
คิดเป็นร้อยละ 372 
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   นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังได้มีการก าหนดกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจในแนวทางการสร้างเสถียรภาพของ  
การเติบโต (Quality of Growth) โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
ในสว่นของธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย (Develop for Sales)  

• บริษัทฯ จะท าการศึกษาและวิจยั เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ให้ดียิ่งขึน้ไปเร่ือยๆ ส าหรับปี 2561 นี ้โดยวางแผนที่จะ
เปิดตัว Series ใหม่ของบ้านเดี่ยว Nirvana Beyond ที่จะใช้ศักยภาพของ prefabrication capability จาก DAII 
อยา่งเต็มที่ ในช่วงปลายปีนี ้

ในสว่นของการสร้างรายได้ประจ า (Recurring Income) 

• บริษัทฯ มีแผนที่จะต่อยอดธุรกิจรับสร้างบ้านเดิมของ DAII โดยจะ Relaunch แบรนด์รับสร้างบ้านใหม่ในเดือน
พฤษภาคม เพื่อให้เป็น Recurring Income ในรูปแบบท่ีหนึง่ 

• บริษัทฯ จะมุ่งเน้นในงานรับจ้างก่อสร้างรีสอร์ท โดยใช้ประโยชน์จากงานที่ได้รับในปัจจุบนัที่ประเทศมลัดีฟส์ ไปต่อ
ยอดขยายเป็นธุรกิจรับจ้างสร้างรีสอร์ทอย่างเต็มรูปแบบ โดยภายในสิน้ปี บริษัทฯ วางเป้าหมายว่าจะเป็น Prefab 
Resort Builder นอกเหนือจากการเป็น Prefab Home Builder อีกด้วย นอกจากนี ้บริษัทฯ ก็มองหาโอกาสในการใช้
ศกัยภาพรับจ้างก่อสร้างให้กบัธุรกิจในอตุสาหกรรมอื่นๆ อีก เพื่อให้เกิดเป็น Recurring Income ในอีกรูปแบบหนึง่ 

ในสว่นของวสัดกุ่อสร้างของ DAII เดิม 

• บริษัทฯ จะท าการพฒันาและออกแบบเพื่อเพิ่มมลูคา่และให้แตกตา่งจากคูแ่ขง่ในตลาดมากยิ่งขึน้ 

• บริษัทฯ มีแผนจะสร้างอาคารท่ีจอดรถให้เช่า เพื่อให้เกิดเป็น Recurring Income ในอกีรูปแบบหนึง่ 

ในสว่นของการบริหารสนิทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ (Land Trading for Asset Maximization Purposes) 

• บริษัทฯ จะยงัคงมีการซือ้-ขายที่ดินไปตามปกติ เมื่อมีโอกาสทางธุรกิจที่ดีและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ โดยรวม 

นายจิรเดช นตุสถิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ได้อธิบายเพิ่มเติมถึงโครงการบ้านเดี่ยวที่จงัหวดั
อุดรธานี เป็นโครงการที่บริษัทฯ ไม่ต้องซือ้ที่ดินเข้ามาเพื่อพัฒนาแล้วขาย แต่จะเป็นการร่วมพัฒนาไปกับเจ้าของที่ดิน  
เมื่อมีการขายและโอน โดยเจ้าของที่ดินจะได้รับรายได้จากการขายที่ดิน และบริษัทฯ จะได้รับรายได้จากการรับสร้างบ้าน การ    
พฒันาโครงการในรูปแบบนี ้จะท าให้บริษัทฯ สามารถขยายตลาดไปยงัต่างจงัหวดัได้ด้วยเงินลงทนุที่ต ่าและความเสี่ยงที่ต ่า  
อีกด้วย  

ส าหรับการก่อสร้าง Mobile Plant  ที่ประเทศมัลดีฟส์ นัน้ จะเป็นสายการผลิตแผ่น Precast ขนาดย่อม 
เพื่อให้การสร้างรีสอร์ทโดยใช้แผ่น Precast เป็นไปได้อย่างมีประสทิธิภาพสงูสดุ โดยเมื่อโครงการ Crossroads แล้วเสร็จ ก็มี
ความเป็นไปได้ที่บริษัทฯ จะไปรับจ้างก่อสร้างรีสอร์ทอื่นๆ ท่ีประเทศมลัดีฟส์ตอ่ไปได้อีกด้วย 

นายจิรเดช นุตสถิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมเก่ียวกับเป้าหมายทางธุรกิจของ
บริษัทฯ ในปี 2561 ซึ่งสามารถสรุปได้ดงันี ้

• บริษัทฯ คาดว่าจะเร่ิมรับรู้รายได้โครงการบนัยนัทรีเรสซิเดนท์ ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพ ตัง้แต่ปลายปี 2561 เป็นต้นไป 

• บริษัทฯ จะเปิดตวัโครงการ Low-Rise คอนโดมิเนียม อีก 1 โครงการในช่วงปลายปี  
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   นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังได้มีการก าหนดกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจในแนวทางการสร้างเสถียรภาพของ  
การเติบโต (Quality of Growth) โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
ในสว่นของธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย (Develop for Sales)  

• บริษัทฯ จะท าการศึกษาและวิจยั เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ให้ดียิ่งขึน้ไปเร่ือยๆ ส าหรับปี 2561 นี ้โดยวางแผนที่จะ
เปิดตัว Series ใหม่ของบ้านเดี่ยว Nirvana Beyond ที่จะใช้ศักยภาพของ prefabrication capability จาก DAII 
อยา่งเต็มที่ ในช่วงปลายปีนี ้

ในสว่นของการสร้างรายได้ประจ า (Recurring Income) 

• บริษัทฯ มีแผนท่ีจะต่อยอดธุรกิจรับสร้างบ้านเดิมของ DAII โดยจะ Relaunch แบรนด์รับสร้างบ้านใหม่ในเดือน
พฤษภาคม เพื่อให้เป็น Recurring Income ในรูปแบบท่ีหนึง่ 

• บริษัทฯ จะมุ่งเน้นในงานรับจ้างก่อสร้างรีสอร์ท โดยใช้ประโยชน์จากงานที่ได้รับในปัจจุบนัที่ประเทศมลัดีฟส์ ไปต่อ
ยอดขยายเป็นธุรกิจรับจ้างสร้างรีสอร์ทอย่างเต็มรูปแบบ โดยภายในสิน้ปี บริษัทฯ วางเป้าหมายว่าจะเป็น Prefab 
Resort Builder นอกเหนือจากการเป็น Prefab Home Builder อีกด้วย นอกจากนี ้บริษัทฯ ก็มองหาโอกาสในการใช้
ศกัยภาพรับจ้างก่อสร้างให้กบัธุรกิจในอตุสาหกรรมอื่นๆ อีก เพื่อให้เกิดเป็น Recurring Income ในอีกรูปแบบหนึง่ 

ในสว่นของวสัดกุ่อสร้างของ DAII เดิม 

• บริษัทฯ จะท าการพฒันาและออกแบบเพื่อเพิ่มมลูคา่และให้แตกตา่งจากคูแ่ขง่ในตลาดมากยิ่งขึน้ 

• บริษัทฯ มีแผนจะสร้างอาคารท่ีจอดรถให้เช่า เพื่อให้เกิดเป็น Recurring Income ในอกีรูปแบบหนึง่ 

ในสว่นของการบริหารสนิทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ (Land Trading for Asset Maximization Purposes) 

• บริษัทฯ จะยงัคงมีการซือ้-ขายที่ดินไปตามปกติ เมื่อมโีอกาสทางธุรกิจที่ดีและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ โดยรวม 

นายจิรเดช นตุสถิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ได้อธิบายเพิ่มเติมถึงโครงการบ้านเดี่ยวที่จงัหวดั
อุดรธานี เป็นโครงการที่บริษัทฯ ไม่ต้องซือ้ที่ดินเข้ามาเพื่อพัฒนาแล้วขาย แต่จะเป็นการร่วมพัฒนาไปกับเจ้าของที่ดิน  
เมื่อมีการขายและโอน โดยเจ้าของที่ดินจะได้รับรายได้จากการขายที่ดิน และบริษัทฯ จะได้รับรายได้จากการรับสร้างบ้าน การ    
พฒันาโครงการในรูปแบบนี ้จะท าให้บริษัทฯ สามารถขยายตลาดไปยงัต่างจงัหวดัได้ด้วยเงินลงทนุที่ต ่าและความเสี่ยงท่ีต ่า  
อีกด้วย  

ส าหรับการก่อสร้าง Mobile Plant  ที่ประเทศมัลดีฟส์ นัน้ จะเป็นสายการผลิตแผ่น Precast ขนาดย่อม 
เพื่อให้การสร้างรีสอร์ทโดยใช้แผ่น Precast เป็นไปได้อย่างมีประสทิธิภาพสงูสดุ โดยเมื่อโครงการ Crossroads แล้วเสร็จ ก็มี
ความเป็นไปได้ที่บริษัทฯ จะไปรับจ้างก่อสร้างรีสอร์ทอื่นๆ ท่ีประเทศมลัดีฟส์ตอ่ไปได้อีกด้วย 

นายจิรเดช นตุสถิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมเก่ียวกับเป้าหมายทางธุรกิจของ
บริษัทฯ ในปี 2561 ซึ่งสามารถสรุปได้ดงันี ้

• บริษัทฯ คาดว่าจะเร่ิมรับรู้รายได้โครงการบนัยนัทรีเรสซิเดนท์ ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพ ตัง้แต่ปลายปี 2561 เป็นต้นไป 

• บริษัทฯ จะเปิดตวัโครงการ Low-Rise คอนโดมิเนียม อีก 1 โครงการในช่วงปลายปี  
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• บริษัทฯ เร่ิมท าการ Presales โครงการทาวน์เฮ้าส์ Nirvana Define เมื่อปลายเดือนมีนาคม 2561 ซึ่งได้รับผลตอบ
รับที่ดี 

• บริษัทฯ ได้เจรจากบั Partners ต่างชาติ เพื่อเข้าร่วมลงทนุในโครงการบ้านเดี่ยว  

• บริษัทฯ จะเปิดตวัโครงการบ้านเดี่ยว Nirvana Beyond ประมาณ 2 โครงการ ในปีนี ้

• บริษัทฯ จะเปิดตวั Home Building Centers เพื่อรองรับการเปิดธุรกิจรับสร้างบ้านภายใต้แบรนด์ใหม่ 

• บริษัทฯ จะด าเนินการก่อสร้างโครงการ Crossroads ที่ประเทศมลัดีฟส์ให้แล้วเสร็จ ส าหรับการรับจ้างก่อสร้างอื่นๆ 
บริษัทฯ ได้มีการพดูคยุกบัผู้ ว่าจ้างรายหนึ่งในจงัหวดัเชียงรายอยู่ 

• บริษัทฯ ได้ท าธุรกิจอาคารจอดรถ โดยคาดว่าจะสามารถเปิดอาคารจอดรถได้ 2 อาคารในปีนี ้

เมื่อนายจิรเดช นุตสถิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน  ได้รายงานผลการด าเนินการในปี 2560  
เสร็จสิน้ นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เลขานกุารบริษัท ได้รายงานพฒันาการเก่ียวกบัการตอ่ต้านการทจุริตและคอรัปชัน่    
โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้เร่ิมจดัท าแนวปฏิบตัิอย่างกว้างๆ เก่ียวกับการต่อต้านการทจุริตและคอรัปชั่น ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่ง 
ของคูม่ือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการเมื่อวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 
2560   

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2560  

นายสริุยนต์ จิตราภณัฑ์ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามดงันี ้ 

1. ใน 3 ปี ข้างหน้า บริษัทฯ จะรับรู้รายได้อะไรบ้าง จากโครงการท่ีพฒันา 

2. โครงการบนัยนัทรี ขายไปแล้วเท่าไร มีการก่อสร้างล่าช้าหรือไม่ และการก่อสร้างจะสมบูรณ์ทัง้หมด 
และรับรู้รายได้ทัง้หมดได้เมื่อไร 

3. ขอให้อธิบายวัตถุประสงค์ และความคุ้มค่าการลงทุนก่อสร้างโรงงาน Precast ที่มัลดีฟส์ เนื่องจาก
ค่าใช้จ่ายหลกัของธุรกิจคือ Mold ซึ่งเหมาะกบัสินค้าที่เป็น Mass Product แต่การก่อสร้างที่มลัดีฟส์ไม่มีลกัษณะเป็น Mass 
Product 

นายจิรเดช นตุสถิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มี Backlog ประมาณ 3,900 ล้านบาท โดยท่ีจ านวน 2,900 ล้านบาท เป็นยอดขายที่รอ
รับรู้รายได้จากการโอน (Backlog) ของโครงการบนัยนัทรี เรสซิเดนท์ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ ซึ่งจะเร่ิมรับรู้รายได้ตัง้แต่ไตรมาส 
ที่   4 ของปี 2561 ส าหรับความคืบหน้าของงานก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน โดยไม่มีความลา่ช้า โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้ว
เสร็จประมาณปลายปี 2561 ส าหรับยอดขายท่ีรอรับรู้รายได้จากการโอน (Backlog) ของแนวราบจ านวน 1,000 ล้านบาท  
เป็นของโครงการเนอวานา บียอนด์ พระราม 2 โครงการเนอวานา บียอนด์ ศรีนครินทร์ โครงการเนอวานา ดีฟายน์ พระราม 9 
และโครงการแอดเวิร์ค ลาดพร้าว  - เกษตรนวมินทร์ 
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นายศรศักดิ์ สมวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมเก่ียวกับโครงการมัลดีฟส์ 
ว่า การเข้าท าธุรกิจนี ้เป็นความร่วมมือทางธุรกิจกับผู้ ถือหุ้ นใหญ่ของบริษัทฯ  และเป็นการเปิดโอกาสในการท าธุรกิจ 
รับก่อสร้างรีสอร์ทในประเทศมลัดีฟส์ เนื่องจากปัจจบุนัการก่อสร้างรีสอร์ทในมลัดีฟส์มีเทคนิคการก่อสร้างที่ยงัไมท่นัสมยั โดย
การก่อสร้างจะเป็นแบบ conventional ซึ่งจะใช้เวลาในการก่อสร้างมากกว่าแบบ Precast และมีระยะเวลาใช้งานสัน้กวา่แบบ 
Precast และ ปัจจุบนัที่มัลดีฟส์ ยงัมีโครงการก่อสร้างรีสอร์ตแห่งใหม่เยอะมาก โดยไม่นบัรวมโครงการเก่าที่จะต้องมีการ
ปรับปรุง นอกจากนี ้ในส่วนของราคาขายยงัได้ราคาที่สูงกว่าในประเทศไทย ในส่วนของทีมช่างก็สามารถใช้ทีมงานจาก
ประเทศไทย  

นายนริศ เชยกลิ่น ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ในฐานะที่เป็นกรรมการซึ่งเป็นตวัแทนจาก
บริษัท สิงห์ เอสเตท จ ากัด (มหาชน) ได้มองเห็นศกัยภาพ ความสามารถและความเช่ียวชาญของบริษัทฯ ในการท าธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์แนวราบ ตลอดจนมีเทคโนโลยีที่ทนัสมยั ท่ีจะท าธุรกิจการสร้างรีสอร์ท ที่ภเูก็ต เชียงราย และมลัดีฟส์  ซึ่งถือ
เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มธุรกิจใหม่ให้กบับริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) และเป็นการสร้างมลูคา่ เพิ่ม (Synergy) 
ให้กบับริษัทฯ ได้  

นายมนต์ชยั ลศีิริกลุ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามถึง 

1. แผนการพฒันาที่ดินกรุงเทพกรีฑาตดัใหม่ 

2. แผนการพฒันาที่ดินที่ติดกบัสถานีบางรักใหญ่ และที่ดินติดเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ 

นายศรศกัดิ์ สมวฒันา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซกัถามดงันี ้ 
1. แผนการพฒันาที่ดินกรุงเทพกรีฑาตดัใหม่ เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ มีหลายแบบ ท่ีดินแปลงนีม้ีแผน

จะพฒันาเป็น Township โดยบริษัทฯจะคอ่ยๆ พฒันาที่ดินดงักลา่ว ตามระยะเวลาที่เหมาะสม 
2. แผนการพฒันาที่ดินที่ติดกบัสถานีบางรักใหญ่ และที่ดินติดเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์   ทัง้สองแปลงเป็น

ที่ดินที่เหมาะส าหรับการสร้างคอนโดมิเนียม โดยที่ดินที่ติดกับสถานีบางรักใหญ่ ปัจจุบนัได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง และผ่าน 
EIA เรียบร้อยแล้ว โดยอยูร่ะหวา่งการศกึษาตลาด และพดูคยุกบัพาร์ตเนอร์ตา่งประเทศอยู่ 

เนื่องจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม หรือเสนอข้อคิดเห็น จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผล
การด าเนินงานประจ าปี 2560 ตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2560 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทแล้ว ตามรายละเอียด  
ที่ปรากฏไว้ในรายงานประจ าปี 2560 ซึง่ได้จดัสง่ไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ มอบหมายให้นายจิรเดช นตุสถิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินเป็นผู้ รายงาน
สรุปในรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 
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นายศรศักดิ์ สมวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมเก่ียวกับโครงการมัลดีฟส์ 
ว่า การเข้าท าธุรกิจนี ้เป็นความร่วมมือทางธุรกิจกับผู้ ถือหุ้ นใหญ่ของบริษัทฯ  และเป็นการเปิดโอกาสในการท าธุรกิจ 
รับก่อสร้างรีสอร์ทในประเทศมลัดีฟส์ เนื่องจากปัจจบุนัการก่อสร้างรีสอร์ทในมลัดีฟส์มีเทคนิคการก่อสร้างที่ยงัไมท่นัสมยั โดย
การก่อสร้างจะเป็นแบบ conventional ซึ่งจะใช้เวลาในการก่อสร้างมากกว่าแบบ Precast และมีระยะเวลาใช้งานสัน้กวา่แบบ 
Precast และ ปัจจุบนัที่มัลดีฟส์ ยงัมีโครงการก่อสร้างรีสอร์ตแห่งใหม่เยอะมาก โดยไม่นบัรวมโครงการเก่าที่จะต้องมีการ
ปรับปรุง นอกจากนี ้ในส่วนของราคาขายยงัได้ราคาที่สูงกว่าในประเทศไทย ในส่วนของทีมช่างก็สามารถใช้ทีมงานจาก
ประเทศไทย  

นายนริศ เชยกลิ่น ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ในฐานะที่เป็นกรรมการซึ่งเป็นตวัแทนจาก
บริษัท สิงห์ เอสเตท จ ากัด (มหาชน) ได้มองเห็นศกัยภาพ ความสามารถและความเช่ียวชาญของบริษัทฯ ในการท าธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์แนวราบ ตลอดจนมีเทคโนโลยีที่ทนัสมยั ท่ีจะท าธุรกิจการสร้างรีสอร์ท ที่ภเูก็ต เชียงราย และมลัดีฟส์  ซึ่งถือ
เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มธุรกิจใหม่ให้กบับริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) และเป็นการสร้างมลูคา่ เพิ่ม (Synergy) 
ให้กบับริษัทฯ ได้  

นายมนต์ชยั ลศีิริกลุ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามถึง 

1. แผนการพฒันาที่ดินกรุงเทพกรีฑาตดัใหม่ 

2. แผนการพฒันาที่ดินที่ติดกบัสถานีบางรักใหญ่ และที่ดินติดเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ 

นายศรศกัดิ์ สมวฒันา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซกัถามดงันี ้ 
1. แผนการพฒันาที่ดินกรุงเทพกรีฑาตดัใหม่ เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ มีหลายแบบ ท่ีดินแปลงนีม้ีแผน

จะพฒันาเป็น Township โดยบริษัทฯจะคอ่ยๆ พฒันาที่ดินดงักลา่ว ตามระยะเวลาที่เหมาะสม 
2. แผนการพฒันาที่ดินที่ติดกบัสถานีบางรักใหญ่ และที่ดินติดเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์   ทัง้สองแปลงเป็น

ที่ดินที่เหมาะส าหรับการสร้างคอนโดมิเนียม โดยที่ดินที่ติดกับสถานีบางรักใหญ่ ปัจจุบนัได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง และผ่าน 
EIA เรียบร้อยแล้ว โดยอยูร่ะหวา่งการศกึษาตลาด และพดูคยุกบัพาร์ตเนอร์ตา่งประเทศอยู่ 

เนื่องจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม หรือเสนอข้อคิดเห็น จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผล
การด าเนินงานประจ าปี 2560 ตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2560 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทแล้ว ตามรายละเอียด  
ที่ปรากฏไว้ในรายงานประจ าปี 2560 ซึง่ได้จดัสง่ไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ มอบหมายให้นายจิรเดช นตุสถิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินเป็นผู้รายงาน
สรุปในรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 
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ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินแจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ของ บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน โดยมีข้อมลูสรุปดงันี  ้

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับงวดปี 2560 และ 2559                                                                (หนว่ย : ล้านบาท) 
 ปี 2559 ปี 2560 เปลี่ยนแปลง 
รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์  1,044  1,934  85%  
รายได้จากการขายสญัญาก่อสร้าง 304  452  48%  
รายได้จากการขายสนิค้า -  173  N/A  
รายได้จากการขายรวม 1,348 2,558 90% 
ต้นทนุจากการขายอสงัหาริมทรัพย์ (682)  (1,254)  83%  
ต้นทนุจากการขายสญัญาก่อสร้าง (254) (354) 39% 
ต้นทนุจากการขายสนิค้า - (159) N/A 
ต้นทุนรวม (936) (1,758) 88% 
ก าไรขัน้ต้น 412 799 94% 
รายได้อื่น 86 50 -41% 
คา่ใช้จา่ยในการขาย  (231)  (350)  52%  
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร  (169)  (219)  29%  
ต้นทนุทางการเงิน (ดอกเบีย้จ่าย) (37) (17) -54% 
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้  62  264  324%  
ภาษีเงินได้ (17) (50) 197% 
ก าไรสทุธิ 45  214  372%  
ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.176 0.440 150% 
 

งบแสดงฐานะการเงนิ                 (หนว่ย : ล้านบาท) 
  ปี 2559  ปี 2560 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  92  992  
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 4,574  6,393  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    
ที่ดินรอการพฒันา  413  2,107 
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์สทุธิ  28  356 
คา่ความนิยม  -  332  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม  845  3,356  
รวมสินทรัพย์  5,419  9,749  
หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้จ่าย 2,876 2,824  
หนีส้นิรวม 3,809  5,045  
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  ปี 2559  ปี 2560 

ทนุช าระแล้ว 879 1,381 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 462  1,251 
สว่นเกินทนุจากการซือ้ธุรกิจ -  1,589 
ก าไรสะสม 179 402  
ส่วนของผู้ถอืหุ้น  1,610  4,704  
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 5,419  9,749  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกับงบดุลและงบก าไรขาดทุน 
ส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   

นายสริุยนต์ จิตราภณัฑ์ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามดงันี ้ 

1. บริษัทฯ มีต้นทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มขึน้เป็น 4 พันล้านบาทโดยประมาณ จาก 3 
พนัล้านบาทในปี 2559 ซึ่งเกิดจากงานสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึน้ จึงขอให้ชีแ้จงว่าเป็นงานสาธารณูปโภคของโครงการใด และ
เนื่องจากโครงการในแนวราบ โดยปกติจะไม่พฒันาสาธารณปูโภคทัง้โครงการในครัง้เดียว  โดยจะตดัเป็นสว่นๆ ตามเฟสของ
การพฒันา 

2. เงินมดัจ าคา่ที่ 200 ล้านบาท เป็นท่ีดินถนนกรุงเทพกรีฑาตดัใหม ่ใช่ หรือไม่ 

นายศรศกัดิ์ สมวฒันา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซกัถามดงันี ้ 

1. เนื่องจากโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นที่ดินที่อยู่ติดถนนใหญ่ทัง้หมด และเป็นโครงการที่มีลกัษณะ 
ไม่ใหญ่มากใช้ที่ดินประมาณ 20 ไร่ และใน 1 โครงการมีบ้านประมาณไม่เกิน 100 หลงั ดงันัน้ บริษัทฯ จึงจ าเป็นต้องพฒันา
สาธารณูปโภคให้เสร็จในครัง้เดียว เพื่อให้สามารถออกโฉนดที่ดิน  และส่งมอบบ้านให้แก่ลูกค้าได้ ซึ่งไม่เหมือนกับบริษัท 
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์อื่น ทัง้นี ้สาเหตทุี่ต้นทนุดงักลา่วเพิ่มสงูขึน้ เนื่องจากโครงการใหญ่ๆ มีการพฒันาในปี 2560  

3. เงินมดัจ าคา่ที่ 200 ล้านบาท เป็นท่ีดินถนนกรุงเทพกรีฑาตดัใหม่ 

เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉนัทะลงมติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้
 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 1,012,562,948 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง  
  บตัรเสยี  0 เสยีง  

หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึน้  2,444,564 หุ้น นบัเป็น
จ านวนหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้หมดจ านวน 1,012,562,948 หุ้น  
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  ปี 2559  ปี 2560 

ทนุช าระแล้ว 879 1,381 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 462  1,251 
สว่นเกินทนุจากการซือ้ธุรกิจ -  1,589 
ก าไรสะสม 179 402  
ส่วนของผู้ถอืหุ้น  1,610  4,704  
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 5,419  9,749  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกับงบดุลและงบก าไรขาดทุน 
ส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   

นายสริุยนต์ จิตราภณัฑ์ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามดงันี ้ 

1. บริษัทฯ มีต้นทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มขึน้เป็น 4 พันล้านบาทโดยประมาณ จาก 3 
พนัล้านบาทในปี 2559 ซึ่งเกิดจากงานสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึน้ จึงขอให้ชีแ้จงว่าเป็นงานสาธารณูปโภคของโครงการใด และ
เนื่องจากโครงการในแนวราบ โดยปกติจะไม่พฒันาสาธารณปูโภคทัง้โครงการในครัง้เดียว  โดยจะตดัเป็นสว่นๆ ตามเฟสของ
การพฒันา 

2. เงินมดัจ าคา่ที่ 200 ล้านบาท เป็นท่ีดินถนนกรุงเทพกรีฑาตดัใหม ่ใช่ หรือไม่ 

นายศรศกัดิ์ สมวฒันา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซกัถามดงันี ้ 

1. เนื่องจากโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นที่ดินที่อยู่ติดถนนใหญ่ทัง้หมด และเป็นโครงการท่ีมีลกัษณะ 
ไม่ใหญ่มากใช้ที่ดินประมาณ 20 ไร่ และใน 1 โครงการมีบ้านประมาณไม่เกิน 100 หลงั ดงันัน้ บริษัทฯ จึงจ าเป็นต้องพฒันา
สาธารณูปโภคให้เสร็จในครัง้เดียว เพื่อให้สามารถออกโฉนดที่ดิน  และส่งมอบบ้านให้แก่ลูกค้าได้ ซึ่งไม่เหมือนกับบริษัท 
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์อื่น ทัง้นี ้สาเหตทุี่ต้นทนุดงักลา่วเพิ่มสงูขึน้ เนื่องจากโครงการใหญ่ๆ มีการพฒันาในปี 2560  

3. เงินมดัจ าคา่ที่ 200 ล้านบาท เป็นท่ีดินถนนกรุงเทพกรีฑาตดัใหม่ 

เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉนัทะลงมติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้
 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 1,012,562,948 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง  
  บตัรเสยี  0 เสยีง  

หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึน้  2,444,564 หุ้น นบัเป็น
จ านวนหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้หมดจ านวน 1,012,562,948 หุ้น  
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มติที่ประชุม อนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ

ด าเนินงานประจ าปี 2560 

 ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ ชีแ้จงในรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า  การจัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมายนัน้ ตามมาตรา 116  
แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ที่ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจดัสรรก าไรสทุธิ
ประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา  (ถ้ามี) 
จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท  

บริษัทฯ เสนอให้จดัสรรเงินทนุส ารองตามกฎหมายจ านวนเงิน 4,506,908.18 บาท หรือประมาณร้อยละ 5 
ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา หลงัจากที่มีการจัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมายจ านวนเงิน
ดงักลา่ว บริษัทฯ จะมีเงินทนุส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนเงิน 5,876,881.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.42 ของทนุจดทะเบียน
ของบริษัท 

ส าหรับการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้
จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 82,835,998.68 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 89.07 ของก าไรสทุธิของ
งบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยเสนอให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 
พฤษภาคม 2561 ซึง่บริษัทฯ  ได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกับการจดัสรรเงินทุนส ารองตาม
กฎหมายและการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 

เนื่องจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ  
ลงมติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้
 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 1,012,562,948 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง 
  บตัรเสยี  0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 
2560 ตามที่เสนอ   

 
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมตัิเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ ชีแ้จงในรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 
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เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน  
จ ากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งก าหนดให้กรรมการพ้นจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามในการประชุม   
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี โดยที่กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ยินดีรับเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนาม
ดงันี ้  

1. นายนริศ เชยกลิน่          ต าแหนง่    กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

2.  นายศรศกัดิ์ สมวฒันา ต าแหนง่ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

3. นายสทุธิชยั สงัขมณี ต าแหนง่   กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

(โดยนายสทุธิชยั สงัขมณี ไดแ้จ้งความประสงค์ขอลาออกเฉพาะต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ) 

ทัง้นี ้กรรมการทกุท่านมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ อีกทัง้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และ
ประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ผู้ ถือหุ้ น และผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่นบัรวมกรรมการผู้มีสว่นได้เสีย เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้
กรรมการทัง้สามท่าน ซึ่งประกอบด้วย นายนริศ เชยกลิ่น นายศรศักดิ์ สมวฒันา และนายสทุธิชัย สงัขมณี กลบัเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทัง้นี ้ประวตัิของกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ  
ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 4 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกับการเลือกตัง้
กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ   

เนื่องจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ 
ลงมติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนนเป็นรายบคุคล โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. นายนริศ เชยกลิน่ – กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 1,012,562,948 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  

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

2. นายศรศกัดิ์ สมวฒันา – กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสีย่ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 1,012,512,948 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9955  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 50,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0045 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง  
  บตัรเสยี  0 เสยีง  
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เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน  
จ ากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งก าหนดให้กรรมการพ้นจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามในการประชุม   
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี โดยที่กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ยินดีรับเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนาม
ดงันี ้  

1. นายนริศ เชยกลิน่          ต าแหนง่    กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

2.  นายศรศกัดิ์ สมวฒันา ต าแหนง่ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

3. นายสทุธิชยั สงัขมณี ต าแหนง่   กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

(โดยนายสทุธิชยั สงัขมณี ไดแ้จ้งความประสงค์ขอลาออกเฉพาะต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ) 

ทัง้นี ้กรรมการทกุท่านมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ อีกทัง้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และ
ประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ผู้ ถือหุ้ น และผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่นบัรวมกรรมการผู้มีสว่นได้เสีย เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้
กรรมการทัง้สามท่าน ซึ่งประกอบด้วย นายนริศ เชยกลิ่น นายศรศักดิ์ สมวฒันา และนายสทุธิชัย สงัขมณี กลบัเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทัง้นี ้ประวตัิของกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ  
ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 4 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกับการเลือกตัง้
กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ   

เนื่องจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ 
ลงมติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนนเป็นรายบคุคล โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. นายนริศ เชยกลิน่ – กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 1,012,562,948 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  

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

2. นายศรศกัดิ์ สมวฒันา – กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสีย่ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 1,012,512,948 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9955  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 50,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0045 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง  
  บตัรเสยี  0 เสยีง  
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3. นายสทุธิชยั สงัขมณี – กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 
                                 คา่ตอบแทน  

มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 1,012,562,948 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง  
  บตัรเสยี  0 เสยีง  

มติที่ประชุม อนมุตัิการเลอืกตัง้กรรมการทัง้ 3 ทา่น กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่และก าหนดจ านวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท 

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ ชีแ้จงในรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของ  
บริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น แต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมอีก 2 ทา่น และก าหนด
จ านวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท จากเดิม จ านวน 7 ทา่น เป็นจ านวน 9 ทา่น โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1.  นายอภิมขุ สขุประสทิธ์ิ  ต าแหนง่  กรรมการ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง  

(เฉพาะต าแหน่ง รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นการแต่งตัง้แทน 
นางพจนารถ ปริญภทัร์ภากร ทีไ่ดแ้จ้งความประสงค์ขอลาออกเฉพาะต าแหน่งดงักล่าว)   

2.  นายกมัปนาท โลหเจริญวนิช ต าแหนง่ กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ  

(เฉพาะต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นการแต่งตัง้แทน นายสทุธิชยั สงัขมณี ที่ได้แจ้งความ
ประสงค์ขอลาออกเฉพาะต าแหน่งดงักล่าว) 

หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกับการแต่งตัง้   
กรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมจ านวน 2 ท่าน และก าหนดจ านวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัทจากเดิมจ านวน 7 ท่าน  
เป็นจ านวน 9 ทา่น  

เนื่องจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ  
ลงมติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติด้วยเสียงข้างมาก และมีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 1,074,887,048 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 97.4899  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 27,675,900 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 2.5101 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง 
  บตัรเสยี  0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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มติที่ประชุม อนมุตัิการการแตง่ตัง้กรรมการเข้าใหมแ่ละก าหนดจ านวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ตามที่เสนอ   
 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ ชีแ้จงในรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 
จ ากัด  พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งก าหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติ  
จากที่ ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2561 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน โดยที่การพิจารณาค่าตอบแทน
ได้ค านงึถึงความเหมาะสมกบัภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทัง้เปรียบเทียบกบับริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่   
ในกลุม่ธุรกิจเดียวกนัและมีขนาดใกล้เคียงกนั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. คา่ตอบแทนประจ าเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 8.00 ล้านบาท 
รายละเอียดคา่ตอบแทน อตัราคา่ตอบแทน 

1) คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท คา่ตอบแทนรายเดือน 
• ประธานกรรมการ 40,000 บาท/คน/เดือน 
• กรรมการ 30,000 บาท/คน/เดือน 

2) คา่ตอบแทนคณะอนกุรรมการชดุยอ่ย  
1. คณะกรรมการตรวจสอบ คา่เบีย้ประชมุรายครัง้เมื่อเข้าร่วมประชมุ 

• ประธานกรรมการ 30,000 บาท/คน/ครัง้ 
• กรรมการ 20,000 บาท/คน/ครัง้ 

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน คา่เบีย้ประชมุรายครัง้เมื่อเข้าร่วมประชมุ 
• ประธานกรรมการ 30,000 บาท/คน/ครัง้ 
• กรรมการ 20,000 บาท/คน/ครัง้ 

3. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง คา่เบีย้ประชมุรายครัง้เมื่อเข้าร่วมประชมุ 
• ประธานกรรมการ 30,000 บาท/คน/ครัง้ 
• กรรมการ 20,000 บาท/คน/ครัง้ 

4. คณะกรรมการบริหาร คา่ตอบแทนรายเดือน 
• ประธานกรรมการ 35,000 บาท/คน/เดือน 
• กรรมการ 30,000 บาท/คน/เดือน 

2. บ าเหน็จ 
โดยเสนอจ่ายในอตัราร้อยละ 3 ของจ านวนเงินปันผลที่จ่ายจากก าไรจากการด าเนินงาน โดยไม่รวมก าไรสะสม 

นอกจากนี ้เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาการจดัสรรบ าเหน็จ
ให้แก่กรรมการ 
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มติที่ประชุม อนมุตัิการการแตง่ตัง้กรรมการเข้าใหมแ่ละก าหนดจ านวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ตามที่เสนอ   
 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ ชีแ้จงในรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 
จ ากัด  พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งก าหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติ  
จากที่ ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2561 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน โดยที่การพิจารณาค่าตอบแทน
ได้ค านงึถึงความเหมาะสมกบัภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทัง้เปรียบเทียบกบับริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่   
ในกลุม่ธุรกิจเดียวกนัและมีขนาดใกล้เคียงกนั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. คา่ตอบแทนประจ าเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 8.00 ล้านบาท 
รายละเอียดคา่ตอบแทน อตัราคา่ตอบแทน 

1) คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท คา่ตอบแทนรายเดือน 
• ประธานกรรมการ 40,000 บาท/คน/เดือน 
• กรรมการ 30,000 บาท/คน/เดือน 

2) คา่ตอบแทนคณะอนกุรรมการชดุยอ่ย  
1. คณะกรรมการตรวจสอบ คา่เบีย้ประชมุรายครัง้เมื่อเข้าร่วมประชมุ 

• ประธานกรรมการ 30,000 บาท/คน/ครัง้ 
• กรรมการ 20,000 บาท/คน/ครัง้ 

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน คา่เบีย้ประชมุรายครัง้เมื่อเข้าร่วมประชมุ 
• ประธานกรรมการ 30,000 บาท/คน/ครัง้ 
• กรรมการ 20,000 บาท/คน/ครัง้ 

3. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง คา่เบีย้ประชมุรายครัง้เมื่อเข้าร่วมประชมุ 
• ประธานกรรมการ 30,000 บาท/คน/ครัง้ 
• กรรมการ 20,000 บาท/คน/ครัง้ 

4. คณะกรรมการบริหาร คา่ตอบแทนรายเดือน 
• ประธานกรรมการ 35,000 บาท/คน/เดือน 
• กรรมการ 30,000 บาท/คน/เดือน 

2. บ าเหน็จ 
โดยเสนอจ่ายในอตัราร้อยละ 3 ของจ านวนเงินปันผลที่จ่ายจากก าไรจากการด าเนินงาน โดยไม่รวมก าไรสะสม 

นอกจากนี ้เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาการจดัสรรบ าเหน็จ
ให้แก่กรรมการ 
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3. คา่ตอบแทนอื่น 
- ไมม่ี -  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกบัการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ   

เนื่องจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ  
ลงมติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้
 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 1,012,562,948 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 อนมุตัิการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ตามที่เสนอ  
 
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ ชีแ้จงในรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

เลขานกุารบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมวา่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 และมาตรา 121 แห่งพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบับริษัท ซึง่ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนด
คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี เพื่อเสนออนมุตัิตอ่ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ซึง่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุม 
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ นายบญุเรือง เลศิวิเศษวิทย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 6552 หรือ นายชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ 
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 คนใดคนหนึ่งจากบริษัท 
ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2561 และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบ
บญัชีประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 2,330,000 บาท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียด
ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 7 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกับการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และ
ก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561  

เนื่องจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ 
ลงมติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้
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  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 1,012,562,948 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง  
  บตัรเสยี  0 เสยีง  

มติที่ประชุม อนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 ตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

ครัง้ที่ 1 (NVD-W1) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถอืหุ้น (Rights Offering) 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้ 

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่ง  
ทางด้านการเงินของบริษัทฯ ในการด าเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต ตลอดจนเพื่อส ารองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน  
ของบริษัทฯ และ/หรือเพื่อช าระหนี ้บริษัทฯ จึงออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  
เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) (NVD-W1) ในจ านวนไม่เกิน 276,119,995 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่น
การถือหุ้น (Rights Offering) โดยไมค่ิดมลูคา่ โดยมีรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 8 

นอกจากนี ้เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ การมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอ านาจ   
พิจารณาด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ครัง้ที่  
1 (NVD-W1) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  ก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ  อนัจ าเป็นท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและจดัสรรใบ ส าคญัแสดงสิทธิ 
NVD-W1 เช่น วันออกใบส าคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 รายละเอียดและขัน้ตอนการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 
ระยะเวลาการใช้สทิธิ และวนัครบอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ NVD-W1  

(2)  เจรจา ท าความตกลง และลงนามในแบบค าขออนุญาต สัญญาและเอกสารอื่นใดที่จ าเป็นและ
เก่ียวข้องกบัการออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ NVD-W1 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนั 
เอกสารและหลกัฐานที่เก่ียวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกบัการออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 
NVD-W1 การน าใบส าคญัแสดงสิทธิ NVD-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และการแต่งตั ง้บริษัท 
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ให้เป็นนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสทิธิ NVD-W1 และ  

(3)  ด าเนินการอื่นใดตามที่จ าเป็นเพื่อการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ NVD-W1 ในครัง้นี ้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกบัการออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (NVD-W1) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering)  

นายมนต์ชยั ลศีิริกลุ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามถึง  

1) ความจ าเป็นในการออกใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ในครัง้นี  ้ 

2) ราคาใช้สทิธิที่ราคา 8 บาทตอ่หุ้น ค านวณจากเกณฑ์ใด 
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  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 1,012,562,948 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง  
  บตัรเสยี  0 เสยีง  

มติที่ประชุม อนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 ตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

ครัง้ที่ 1 (NVD-W1) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถอืหุ้น (Rights Offering) 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้ 

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อท่ีประชุมว่า  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่ง  
ทางด้านการเงินของบริษัทฯ ในการด าเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต ตลอดจนเพื่อส ารองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน  
ของบริษัทฯ และ/หรือเพื่อช าระหนี ้บริษัทฯ จึงออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  
เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) (NVD-W1) ในจ านวนไม่เกิน 276,119,995 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่น
การถือหุ้น (Rights Offering) โดยไมค่ิดมลูคา่ โดยมีรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 8 

นอกจากนี ้เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ การมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอ านาจ   
พิจารณาด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ครัง้ที่  
1 (NVD-W1) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  ก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ  อนัจ าเป็นท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและจดัสรรใบ ส าคญัแสดงสิทธิ 
NVD-W1 เช่น วันออกใบส าคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 รายละเอียดและขัน้ตอนการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 
ระยะเวลาการใช้สทิธิ และวนัครบอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ NVD-W1  

(2)  เจรจา ท าความตกลง และลงนามในแบบค าขออนุญาต สัญญาและเอกสารอื่นใดที่จ าเป็นและ
เก่ียวข้องกบัการออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ NVD-W1 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนั 
เอกสารและหลกัฐานที่เก่ียวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกบัการออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 
NVD-W1 การน าใบส าคญัแสดงสิทธิ NVD-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และการแต่งตั ง้บริษัท 
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ให้เป็นนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสทิธิ NVD-W1 และ  

(3)  ด าเนินการอื่นใดตามที่จ าเป็นเพื่อการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ NVD-W1 ในครัง้นี ้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกบัการออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (NVD-W1) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering)  

นายมนต์ชยั ลศีิริกลุ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามถึง  

1) ความจ าเป็นในการออกใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ในครัง้นี  ้ 

2) ราคาใช้สทิธิที่ราคา 8 บาทตอ่หุ้น ค านวณจากเกณฑ์ใด 
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นายจิรเดช นตุสถิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

1. ในส่วนการพัฒนาโครงการบนที่ดินที่บริษัทฯ มีอยู่ แล้ว จ าเป็นต้องใช้เงินทุนอีกมากพอสมควร 
นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีแผนท่ีจะขยายโอกาสในทางธุรกิจตา่งๆ 

2. ราคาใช้สทิธิเป็นราคาที่ค านวณจากประมาณการทางธุรกิจในอีก 3 ปีข้างหน้าของบริษัทฯ โดยประเมิน
จากทรัพย์สนิท่ีบริษัทฯ มีอยูใ่นปัจจบุนั 

 เนื่องจากไม่มีผู้ ถือหุ้ นรายใดสอบถามเพิ่มเติม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้ นและ  
ผู้ รับมอบฉนัทะลงมติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้
 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 1,012,562,948 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
  บตัรเสยี  0 เสยีง  

มติที่ประชุม อนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (NVD-W1) 
เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ตามที่เสนอ 

 
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 1,405,599,978 บาท 

เป็นจ านวน 1,681,719,973 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 276,119,995 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ ครัง้ที่  1 (NVD-W1) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering)  

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้ 

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ จะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้  
หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ครัง้ที่ 1 (NVD-W1) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) บริษัทฯ มีความ
จ าเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ   
ครัง้ที่ 1 (NVD-W1) ดงักลา่ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 
จากทุนจดทะเบียนจ านวน 1,405,599,978 บาท เป็นจ านวน 1,681,719,973 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
276,119,995 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (NVD-W1) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีรายละเอียด
ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 9 
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นอกจากนี ้เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนุมตัิ ให้มีการมอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร หรือบคุคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนติดตอ่ให้
ข้อมลู ด าเนินการใดๆ ตามที่จ าเป็นเก่ียวกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนบริษัทฯ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ  
บริษัทฯ 

เนื่องจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
ลงมติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 1,012,562,948 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 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  จากทุนจดทะเบียนจ านวน  1,405,599,978 บาท  
เป็นจ านวน 1,681,719,973 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 276,119,995 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ครัง้ที่ 
1 (NVD-W1) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ตามที่เสนอ 

 
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่ มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่ อให้

สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้ 

  เลขานกุารบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดงัที่กล่าวไว้ใน
วาระที่ 10 จึงเห็นสมควรที่บริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 โดยยกเลกิข้อความเดิมและใช้ข้อความ
ใหมโ่ดยมีรายละเอียดดงันี ้
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 (     -       ) 
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นอกจากนี ้เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนุมตัิ ให้มีการมอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร หรือบคุคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนติดตอ่ให้
ข้อมลู ด าเนินการใดๆ ตามที่จ าเป็นเก่ียวกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนบริษัทฯ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ  
บริษัทฯ 

เนื่องจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
ลงมติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 1,012,562,948 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 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  จากทุนจดทะเบียนจ านวน  1,405,599,978 บาท  
เป็นจ านวน 1,681,719,973 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 276,119,995 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ครัง้ที่ 
1 (NVD-W1) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ตามที่เสนอ 

 
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่ มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่ อให้

สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้ 

  เลขานกุารบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดงัที่กล่าวไว้ใน
วาระที่ 10 จึงเห็นสมควรที่บริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 โดยยกเลกิข้อความเดิมและใช้ข้อความ
ใหมโ่ดยมีรายละเอียดดงันี ้
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 (     -       ) 
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คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์
สนธิ ข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

นอกจากนี ้เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนุมตัิ ให้มีการมอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร หรือบคุคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย  เป็นผู้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ  
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอ านาจในการแก้ไขหรือเพิ่มถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนาย
ทะเบียน 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกับการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ  

เนื่องจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ  
ลงมติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้
 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 1,012,562,948 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 อนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน 
จดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ 

 
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญ

แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครัง้ที่  1 (NVD-W1) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ 
ผู้ถอืหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถอืหุ้น (Rights Offering) 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้ 

 เลขานุการบริษัท แจ้งต่อท่ีประชุมว่า  บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 
276,119,995 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (NVD-W1) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering)  

นอกจากนี ้เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบคุคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจ (1) 
เข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาที่เก่ียวข้อง และด าเนินการใดๆ เก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญ  
เพิ่มทนุ (2) ลงนามในแบบค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนั  เอกสารและหลกัฐานที่จ าเป็น และเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุ รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้องต่อหน่วยงาน
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ราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ด าเนินการอื่นใดตามที่จ าเป็นเพื่อการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกบัการอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุของบริษัทฯ  

เนื่องจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ  
ลงมติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้
 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 1,012,562,948 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง  
  บตัรเสยี  0 เสยีง  

มติที่ประชุม พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ  
ที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (NVD-W1) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น
การถือหุ้น (Rights Offering) ตามที่เสนอ 

 
วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท     

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้ 

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560   
เร่ืองการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 100 ของพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ในส่วนที่เก่ียวกับสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น     
จึงสมควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมดงักลา่ว คณะกรรมการ
บริษัทเห็นควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบับริษัท โดยให้ยกเลกิข้อบงัคบัฉบบัเดิมทัง้หมด
และใช้ข้อบงัคบัฉบบัใหมแ่ทน โดยที่บริษัทฯ ขอเสนอแก้ไขข้อบงัคบับริษัทในครัง้นี ้เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เร่ืองการ
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ท าให้จ านวนข้อบงัคบับริษัทเพิ่มขึน้ จาก 38 ข้อ เป็น 39 
ข้อ โดยมีรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 10 ส าหรับสาระส าคญัของการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบับริษัท มีดงันี ้
 

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม 
ข้อ 25  คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชมุผู้ ถือหุ้นเป็น

การประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่
วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท  

ข้อ 25  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็น
การประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแตว่นั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท  



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน)       
 

หน้า 40 
 

ราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ด าเนินการอื่นใดตามที่จ าเป็นเพื่อการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกบัการอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุของบริษัทฯ  

เนื่องจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ  
ลงมติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้
 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 1,012,562,948 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง  
  บตัรเสยี  0 เสยีง  

มติที่ประชุม พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ  
ที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (NVD-W1) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น
การถือหุ้น (Rights Offering) ตามที่เสนอ 

 
วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท     

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้ 

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560   
เร่ืองการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 100 ของพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ในส่วนที่เก่ียวกับสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น     
จึงสมควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมดงักลา่ว คณะกรรมการ
บริษัทเห็นควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบับริษัท โดยให้ยกเลกิข้อบงัคบัฉบบัเดิมทัง้หมด
และใช้ข้อบงัคบัฉบบัใหมแ่ทน โดยทีบ่ริษัทฯ ขอเสนอแก้ไขข้อบงัคบับริษัทในครัง้นี ้เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เร่ืองการ
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ท าให้จ านวนข้อบงัคบับริษัทเพิ่มขึน้ จาก 38 ข้อ เป็น 39 
ข้อ โดยมีรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 10 ส าหรับสาระส าคญัของการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบับริษัท มีดงันี ้
 

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม 
ข้อ 25  คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชมุผู้ ถือหุ้นเป็น

การประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่
วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท  

ข้อ 25  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็น
การประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแตว่นั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท  
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ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม 
การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว 
ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะ
เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใด
ก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกันนับ
จ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้ นไม่น้อยกว่า 25 
คน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 10 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกัน ท า
หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น
เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ
เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน
หนังสือดงักล่าวด้วย ในกรณีนีใ้ห้คณะกรรมการ
จดัประชุมผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีได้รับ
หนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

 

            การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้ว ให้
เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
สดุแตจ่ะเห็นสมควร  

ข้อ 26 ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้ นนบัรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็
ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตผุลในการที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณี
เช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้น
ภายในสี่สบิห้าวนั นบัแต่วนัที่ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือ
หุ้น  
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม
ภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ ถือหุ้ น
ทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกนัได้
จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้ จะเรียกประชุมเองได้
ภายในสี่สิบห้าวนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลา
ตามวรรคหนึ่ง ในกรณี เช่นนี  ้ให้ ถือว่าเป็นการ
ประชุมผู้ ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดย
บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจาก
การจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวก
ตามสมควร  

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกับการอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบงัคบับริษัท     
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เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลง
มติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้
 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 1,012,562,948 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง  
  บตัรเสยี  0 เสยีง  

มติที่ประชุม พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบับริษัท โดยให้ยกเลิกข้อบงัคบัฉบบัเดิมทัง้หมดและใช้ข้อบงัคบั
ฉบบัใหมแ่ทน ตามที่เสนอ 

 
วาระที่ 14  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ  

  – ไมม่ี – 
   

ก่อนปิดการประชุมผู้ ถือหุ้ น มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 15 รายและผู้ ถือหุ้ นที่รับมอบ  
ฉันทะจ านวน 96 ราย รวมผู้ ถือหุ้นจ านวน 111 ราย ถือหุ้นรวมกันทัง้สิน้ 1,012,562,948 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 79.8612 ของ      
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 
 
 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะ ประธานฯ จึงขอปิดการประชุม และกล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้น  
ทกุทา่นท่ีสละเวลามาร่วมประชมุ  
 
ปิดประชมุเวลา 11.20 น.           
 

 

 ลงช่ือ           -นายสทุธิชยั  สงัขมณี-                   ประธานที่ประชมุ 

          ( นายสทุธิชยั  สงัขมณี ) 

                                                                                                                                                                                  

 ลงช่ือ_      -นางสาวธมนวรรณ  วรพงศ์จิรกาล-   __ เลขานกุารบริษัท 

               ( นางสาวธมนวรรณ  วรพงศ์จิรกาล )    
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เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลง
มติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้
 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 1,012,562,948 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง  
  บตัรเสยี  0 เสยีง  

มติที่ประชุม พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบับริษัท โดยให้ยกเลิกข้อบงัคบัฉบบัเดิมทัง้หมดและใช้ข้อบงัคบั
ฉบบัใหมแ่ทน ตามที่เสนอ 

 
วาระที่ 14  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ  

  – ไมม่ี – 
   

ก่อนปิดการประชุมผู้ ถือหุ้ น มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 15 รายและผู้ ถือหุ้ นที่รับมอบ  
ฉันทะจ านวน 96 ราย รวมผู้ ถือหุ้นจ านวน 111 ราย ถือหุ้นรวมกันทัง้สิน้ 1,012,562,948 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 79.8612 ของ      
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 
 
 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะ ประธานฯ จึงขอปิดการประชุม และกล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้น  
ทกุทา่นท่ีสละเวลามาร่วมประชมุ  
 
ปิดประชมุเวลา 11.20 น.           
 

 

 ลงช่ือ           -นายสทุธิชยั  สงัขมณี-                   ประธานที่ประชมุ 

          ( นายสทุธิชยั  สงัขมณี ) 

                                                                                                                                                                                  

 ลงช่ือ_      -นางสาวธมนวรรณ  วรพงศ์จิรกาล-   __ เลขานกุารบริษัท 

               ( นางสาวธมนวรรณ  วรพงศ์จิรกาล )    
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการ ล าดับที่ 1 
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 : หลกัสตูร Demand Flow Manufacturing, JCI Institute, France 
 : หลกัสตูร Reengineering by Dr. M. Hammer, USA. 
 
การเข้าร่วมประชุมปี 2561:  คณะกรรมการบริษัท  7/8 ครัง้   (คิดเป็นร้อยละ 90)  

คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้   (คิดเป็นร้อยละ 100)  
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 4/4 ครัง้  (คิดเป็นร้อยละ 100) 
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 1/1 ครัง้  (คิดเป็นร้อยละ 100) 

 
สัดส่วนการถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561:    -ไมม่ี-     
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ต าแหน่งในองค์กรอื่น   
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไมมี่ 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แหง่  
2559 - ปัจจบุนั รองอธิการบดีอาวโุส  

สายงานการเงินและบริหาร 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑติย์ 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็น
การแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษัทฯ   - ไมม่ี – 
 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลงั 
2555 - 2558 ที่ปรึกษาอธิการบด ี มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑติย์ 
2552 - 2555 รองอธิการบดีสายงาน แผนงานและพฒันาองค์กร 

 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑติย์ 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา:  - ไมม่ี - 
 
คุณสมบัตกิารเป็นกรรมการ 
ได้ผา่นกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ววา่เป็นบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท 
และไมม่ีการด ารงต าแหนง่ในกิจการที่แขง่ขนั / เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท 

ทัง้นี ้เป็นบคุคลที่มคีวามรู้ความเช่ียวชาญด้านบญัชีและการเงิน รวมถงึการพฒันาองค์กร 
  
คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ 
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ววา่กรรมการอิสระท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นบคุคลที่สามารถให้ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีเ่ก่ียวข้อง 
 
ลักษณะความสัมพนัธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบตัเิป็นกรรมการอิสระ 
การมีความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้เสยี กบับริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทยอ่ย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติ
บคุคล หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้ในปัจจบุนัหรือในชว่ง 2 ปีที่ผา่นมา ในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

ลักษณะความสัมพนัธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า  ✓  

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)  ✓  

3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ อนัอาจมีผลให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งอิสระ (เช่น การซือ้/ขาย
วตัถดุิบ/สนิค้า/บริการ/การเช่า/ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์/การรับ/ให้ความชว่ยเหลอืทางการเงิน เป็น
ต้น) ซึง่เป็นผลให้บริษัทหรือคูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระตอ่อกีฝ่ายหนึง่ตัง้แต ่20 ล้านบาทขึน้ไป 
โดยนบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ 

 ✓  
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ต าแหน่งในองค์กรอื่น   
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไมม่ ี
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แหง่  
2559 - ปัจจบุนั รองอธิการบดีอาวโุส  

สายงานการเงินและบริหาร 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑติย์ 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็น
การแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษัทฯ   - ไมม่ี – 
 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลงั 
2555 - 2558 ที่ปรึกษาอธิการบด ี มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑติย์ 
2552 - 2555 รองอธิการบดีสายงาน แผนงานและพฒันาองค์กร 

 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑติย์ 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา:  - ไมม่ี - 
 
คุณสมบัตกิารเป็นกรรมการ 
ได้ผา่นกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ววา่เป็นบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท 
และไมม่ีการด ารงต าแหนง่ในกิจการที่แขง่ขนั / เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท 

ทัง้นี ้เป็นบคุคลที่มคีวามรู้ความเช่ียวชาญด้านบญัชีและการเงิน รวมถงึการพฒันาองค์กร 
  
คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ 
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ววา่กรรมการอิสระท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นบคุคลที่สามารถให้ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีเ่ก่ียวข้อง 
 
ลักษณะความสัมพนัธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบตัเิป็นกรรมการอิสระ 
การมีความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้เสยี กบับริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทยอ่ย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติ
บคุคล หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้ในปัจจบุนัหรือในชว่ง 2 ปีที่ผา่นมา ในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

ลักษณะความสัมพนัธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า  ✓  

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)  ✓  

3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ อนัอาจมีผลให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งอิสระ (เช่น การซือ้/ขาย
วตัถดุิบ/สนิค้า/บริการ/การเช่า/ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์/การรับ/ให้ความชว่ยเหลอืทางการเงิน เป็น
ต้น) ซึง่เป็นผลให้บริษัทหรือคูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระตอ่อกีฝ่ายหนึง่ตัง้แต ่20 ล้านบาทขึน้ไป 
โดยนบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ 

 ✓  
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ลักษณะความสัมพนัธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

4. เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุ ของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจในลกัษณะที่กลา่วไว้ใน
ข้อ 3. ข้างต้น 

 ✓  

5. มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการด้วยกนั  ✓  
 
 
นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุ ดงันี ้

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

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้ มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี  

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา  
คูส่มรส พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือ
บคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 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 า้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้
บริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือ
ตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นีก้ารค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการค านวณ
มลูค่าของรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียว
โยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ังกล่าว ให้นับรวมภาระหนีท้ี่ เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ สงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ป รึกษาทางการเงิน 
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
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อ านาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย 
เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

7) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นสว่นที่มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุ้ นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้ นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกนั และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ  
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อ านาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย 
เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

7) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นสว่นที่มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุ้ นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้ นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกนั และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ  
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการ ล าดับที่ 2 

 

2. ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐวุฒ ิมัธยมจันทร์ 

 

อาย ุ : 48 ปี 
สัญชาต ิ : ไทย 
ประเภทกรรมการ : กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
ต าแหน่ง : กรรมการ   

กรรมการบริหาร   
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอยา่งยัง่ยืน  

   
วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ : 20 ธนัวาคม 2561 (ด ารงต าแหนง่ถึงเดือนมีนาคม 2561 เป็นระยะเวลา 0 ปี 3 เดือน) 

 
การศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 : วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวศิวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program รุ่นท่ี 228/2559 
 : ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders  

รุ่นท่ี 4/2559 
 

การฝึกอบรมอ่ืน : - ไมม่ี - 
 
การเข้าร่วมประชุมปี 2561   :  - ไมม่ี - 
 
สัดส่วนการถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 : - ไมม่ี - 
 
ต าแหน่งในองค์กรอื่น   
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แหง่ 
2558 - ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการบริหาร และ  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการพฒันา
ธุรกิจพกัอาศยั 

บริษัท สงิห์ เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

   
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 11 แหง่  
ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท เอส เอสเตท คอมเมอร์เชียล อินเตอร์ จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท เอส เอสเตท คอมเมอร์เชียล จ ากดั 
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ปัจจบุนั กรรมการ  S Commercials (Singapore) PTE. LTD. 
ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท สงิห์ พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท เอส พาร์ค พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท เอส เรสซิเดนเชียล ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท เอส36 พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั    
ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท เอส คลาส แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท เอส43 พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั    
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็น
การแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษัทฯ   - ไมม่ี – 
 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลงั 
2558 - 2560 กรรมการ บริษัท เนอวานา ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
2558 - 2559 กรรมการบริหารความเสีย่ง บริษัท สงิห์ เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
2553 - 2557 ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ บริษัท บญุรอดบริวเวอร่ี จ ากดั 
 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา :    -ไมม่ี- 

คุณสมบัตกิารเป็นกรรมการ 

ได้ผา่นกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ววา่เป็นบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท 
และไมม่ีการด ารงต าแหนง่ในกิจการที่แขง่ขนั / เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท 

ทัง้นี ้เป็นบคุคลที่มคีวามรู้ความเช่ียวชาญด้านการบริหารจดัการธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
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ปัจจบุนั กรรมการ  S Commercials (Singapore) PTE. LTD. 
ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท สงิห์ พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท เอส พาร์ค พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท เอส เรสซิเดนเชียล ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท เอส36 พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั    
ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท เอส คลาส แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท เอส43 พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั    
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็น
การแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษัทฯ   - ไมม่ี – 
 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลงั 
2558 - 2560 กรรมการ บริษัท เนอวานา ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
2558 - 2559 กรรมการบริหารความเสีย่ง บริษัท สงิห์ เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
2553 - 2557 ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ บริษัท บญุรอดบริวเวอร่ี จ ากดั 
 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา :    -ไมม่ี- 

คุณสมบัตกิารเป็นกรรมการ 

ได้ผา่นกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ววา่เป็นบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมกบัการประกอบธรุกิจของบริษัท 
และไมม่ีการด ารงต าแหนง่ในกิจการที่แขง่ขนั / เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท 

ทัง้นี ้เป็นบคุคลที่มคีวามรู้ความเช่ียวชาญด้านการบริหารจดัการธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการ ล าดับที่ 3 

 
3. ชื่อ-นามสกุล : นางฐิตมิา รุ่งขวัญศิริโรจน์ 

 

อาย ุ : 57 ปี 
สัญชาต ิ : ไทย 
ประเภทกรรมการ : กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
ต าแหน่ง : กรรมการ   

กรรมการบริหาร   
 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ : 20 ธนัวาคม 2561 
(ด ารงต าแหนง่ถงึเดือนมีนาคม 2561  
เป็นระยะเวลา 0 ปี 3 เดือน) 
 

การศึกษา : บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 : บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 131/2558 
 : ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 65/2550 

 
การฝึกอบรมอ่ืน : หลกัสตูร Advanced Management Program, INSEAD Business School, 

Singapore 
 : หลกัสตูร Advance Derivative and Financial Risk Management, Hongkong 
 : หลกัสตูร CFO Becoming a Strategic Partner, Singapore 
 : หลกัสตูร CFO Regional Summit Forum, Singapore 

 
การเข้าร่วมประชุมปี 2561  :  - ไมม่ี -  
 
สัดส่วนการถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 : - ไมม่ี - 
 
ต าแหน่งในองค์กรอื่น   
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แหง่ 
2561 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน  

และกรรมการบริหาร  
บริษัท สงิห์ เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 16 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 บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อินเตอร์ จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอส เรสซิเดนเชียล ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอส พาร์ค พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอส คลาส แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอส43 พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอส36 พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ Madison Offshore (Thailand) Ltd. 
ปัจจบุนั กรรมการ Na Nimmann Co., Ltd. 
ปัจจบุนั กรรมการ S Hotels and Resorts (SG) PTE.LTD. 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็น
การแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษัทฯ   - ไมม่ี – 
 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลงั 

2560 - 2561 กรรมการ และ กรรมการผู้จดัการ บริษัทบริหารสนิทรัพย์สขุมุวิท จ ากดั    
2557 - 2559 กรรมการบริหาร บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากดั 
2553 - 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายการบญัชีและการเงิน บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซี่ จ ากดั (มหาชน) 
2550 - 2553 ผู้บริหารสายการลงทนุ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
2546 - 2550 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายการบญัชีและการเงิน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากดั (มหาชน) 
 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา :    -ไมม่ี- 

คุณสมบัตกิารเป็นกรรมการ 

ได้ผา่นกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ววา่เป็นบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท 
และไมม่ีการด ารงต าแหนง่ในกิจการที่แขง่ขนั / เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท 

ทัง้นี ้เป็นบคุคลที่มคีวามรู้ความเช่ียวชาญด้านบญัชีและการเงิน การบริหารจดัการสนิทรัพย์ 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 16 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 บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อินเตอร์ จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอส เรสซิเดนเชียล ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอส พาร์ค พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอส คลาส แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอส43 พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอส36 พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ Madison Offshore (Thailand) Ltd. 
ปัจจบุนั กรรมการ Na Nimmann Co., Ltd. 
ปัจจบุนั กรรมการ S Hotels and Resorts (SG) PTE.LTD. 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็น
การแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษัทฯ   - ไมม่ี – 
 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลงั 

2560 - 2561 กรรมการ และ กรรมการผู้จดัการ บริษัทบริหารสนิทรัพย์สขุมุวิท จ ากดั    
2557 - 2559 กรรมการบริหาร บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากดั 
2553 - 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายการบญัชีและการเงิน บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซี่ จ ากดั (มหาชน) 
2550 - 2553 ผู้บริหารสายการลงทนุ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
2546 - 2550 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายการบญัชีและการเงิน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากดั (มหาชน) 
 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา :    -ไมม่ี- 

คุณสมบัตกิารเป็นกรรมการ 

ได้ผา่นกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ววา่เป็นบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมกบัการประกอบธรุกิจของบริษัท 
และไมม่ีการด ารงต าแหนง่ในกิจการที่แขง่ขนั / เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท 

ทัง้นี ้เป็นบคุคลที่มคีวามรู้ความเช่ียวชาญด้านบญัชีและการเงิน การบริหารจดัการสนิทรัพย์ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

ข้อมูลผู้สอบบัญชทีี่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตัง้และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2562 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2562 ได้พิจารณาคดัเลอืก
ผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี และค่าตอบแทนการสอบบญัชี 
รวมทัง้ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเสนอให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ 
คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2562 โดยมีรายนามผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงัตอ่ไปนี ้  

ชื่อ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ สัดส่วนการถอืหุ้น จ านวนปี 

ที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ 
1. นายบญุเรือง เลศิวเิศษวิทย์ 6552 ไมม่ี - 
2. นายชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ 3760 ไมม่ี 1 
3. นายพิสฐิ ทางธนกลุ 4095 ไมม่ี - 

โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่มีอ านาจในการตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 
และผู้สอบบญัชีที่ได้รับการเสนอแตง่ตัง้ทกุรายเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสมัพนัธ์  และ/หรือ สว่นได้เสยีระหวา่งผู้สอบบญัชี กบับริษัท/บริษัทยอ่ย/
ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าวในลกัษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่อย่างเป็น
อิสระ  ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีที่สงักดับริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทย่อย ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ความส าคญัในกรณีนีแ้ละมีความมัน่ใจว่า จะดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ทัง้หมดสามารถจดัท างบการเงินได้ทนัตามก าหนดระยะเวลาตามกฎหมาย 

นอกจากนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบยงัได้มีมติเห็นชอบให้ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 
2562 เป็นจ านวนเงิน 2,425,000 บาท (ไมร่วมคา่บริการอื่นที่มิใช่การสอบบญัชี (Non-Audit Service Fee)) 

ตารางเปรียบเทียบคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีโดยเปรียบเทียบกบัปีที่ผา่นมา 
รายละเอียด ค่าสอบบัญชีปี 2561 ค่าตอบแทนที่เสนอในปี 2562 เพิ่มขึน้ (ร้อยละ) 

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีบริษัท  2,330,000 2,425,000 4.08% 
คา่บริการอื่น (Non-Audit Fee) - - - 
หมายเหต:ุ ทัง้นี ้ในปี 2561 บริษัทฯ ไมม่ีคา่บริการอื่นที่มิใช่การสอบบญัชี (Non-Audit Fee) ที่จ่ายให้กบับริษัท  

ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ 2562 ได้พิจารณาเร่ืองการ
เสนอแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีประจ าปี 2562 ตามที่ ได้ผ่านความเห็นชอบจาก 
คณะ กรรมการตรวจสอบแล้ว และได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 พิจารณาแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2562 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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แผนที่สถานที่จดัประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.   
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 39 อาคารซันทาวเวอร์ส บี  

เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

 
แผนที่สถานที่จดัประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 

วันจนัทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.   
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 39 อาคารซันทาวเวอร์ส บี  

เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
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  สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.  
 

                          เขียนท่ี_______________________________________ 

วนัท่ี _______  เดือน______________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 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั____________ เสียง ดงันี ้ 

หุ้นสามญั __________________________________________  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั__________________________________________________ เสียง 

หุ้นบริุมสิทธิ ________________________________________  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั__________________________________________________ เสียง 

 (3) ขอมอบฉันทะให้  

(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______________________________________________ หรือ                

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า   ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ของบริษัท 

เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึน้ในวนัจันทร์ท่ี 22 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 39 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขท่ี 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง 

จอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 หรือจะพงึเลื่อนไปในวนัเวลาและสถานท่ีอ่ืนด้วย 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

    

            ลงช่ือ ………………...….…………..……………. ผู้มอบฉันทะ 
               (………………...….…………..…………….)  
 
            ลงช่ือ ………………...….…………..……………. ผู้ รับมอบฉันทะ 
                (………………...….…………..…………….)  
  
            ลงช่ือ ………………...….…………..……………. ผู้ รับมอบฉันทะ 
                (………………...….…………..…………….)  
 

หมายเหตุ:  ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถ  แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับ
มอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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  สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 

(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 ...............................................เสียง 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 2562 ของบริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึน้ในวันจันทร์ที่ 22 
เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 39 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือจะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย  
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(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

        เห็นด้วย                      ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง  

 วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน ในรอบปี 2561   

 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2561 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย                      ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง    

 วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผล 
 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย                      ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 

 วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 

    เลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
      เห็นด้วย                      ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 

         เลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

5.1  ดร.ปรีเปรม  นนทลรัีกษ์ 
      เห็นด้วย        ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 

5.2  นายณฐัวฒุิ มธัยมจนัทร์ 
      เห็นด้วย        ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 

5.3  นางฐิติมา รุ่งขวญัศิริโรจน์ 
      เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 

 วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบ าเหน็จกรรมการ 
 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย                      ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 
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(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

        เห็นด้วย                      ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง  

 วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน ในรอบปี 2561   

 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2561 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย                      ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง    

 วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผล 
 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย                      ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 

 วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 

    เลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
      เห็นด้วย                      ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 

         เลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

5.1  ดร.ปรีเปรม  นนทลรัีกษ์ 
      เห็นด้วย        ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 

5.2  นายณฐัวฒุิ มธัยมจนัทร์ 
      เห็นด้วย        ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 

5.3  นางฐิติมา รุ่งขวญัศิริโรจน์ 
      เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 

 วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบ าเหน็จกรรมการ 
 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย                      ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 
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 วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย                      ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 

 วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย                      ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือว่าการ            
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6)  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณี
ที่ที่ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จ จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้     
ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ใน
หนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

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

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

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

 

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

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

1.  ผู้ ถือหุ้ นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ 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 2562 ของบริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) ซึง่จดัขึน้ในวนัจนัทร์ที่ 22 เมษายน 
2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 39 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล  
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 หรือจะพงึเลือ่นไปในวนัเวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 

 
 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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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน)  

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ของบริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) ซึง่จดัขึน้ในวนัจนัทร์ที่ 22 เมษายน 
2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 39 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล  
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 หรือจะพงึเลือ่นไปในวนัเวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 

 
 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 8 

อากรแสตมป์ 20 บาท 
Stamp Duty 20 Baht 

 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  

(ส าหรับผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) 
Proxy Form C  

 (For foreign shareholders who appointed Custodian in Thailand) 
___________________________ 

 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น_______________________________              เขียนท่ี ____________________________________  _ 
Shareholders Register no.                                                                                                                               Written at   

  

วนัท่ี _______  เดือน__    ________พ.ศ. ___________
                                                Date              Month    Year 

(1)  ข้าพเจ้า I /We ____________________________________________________________________  สญัชาติ Nationality______________________________ ____ 

ท่ีอยู ่Address:________________________________________________________________________________           ___________________________________               

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้กบั ______________________          _________ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน)    

 As being the custodian of                                                                                                          being a shareholder of Nirvana Daii Public Company Limited, 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม  ___________________________ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั  _________________________________________ เสียง ดงันี ้ 
holding total of amount of   shares and have the right to vote equal to                                             votes as follows; 

หุ้นสามญั __________________________________________  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั_________________________________________________  _เสียง 
Ordinary share                                 shares and have the right to vote equal to                                                              votes 

 หุ้นบริุมสิทธิ ________________________________________  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั___________________________________________   ______ เสียง 
Preferred share                                 shares and have the right to vote equal to                                                          votes 

(2) ขอมอบฉันทะให้ hereby appoint 

(1) นาย / นาง / นางสาว ______________________________________________________   อาย ุ ___________________________________ปี   
Mr. / Mrs. /Miss        Age                                                      year(s) 

ท่ีอยู ่  _________________________________________________________________________________________________________หรือ 
 Address                                    or 

(2) นาย / นาง / นางสาว ______________________________________________________   อาย ุ ___________________________________ปี   
Mr. / Mrs. /Miss        Age                                                      year(s) 

ท่ีอยู ่  _________________________________________________________________________________________________________หรือ 
 Address                                    or 

 (3) นาย / นาง / นางสาว ______________________________________________________   อาย ุ ___________________________________ปี   
Mr. / Mrs. /Miss        Age                                                      year(s) 

ท่ีอยู ่  _________________________________________________________________________________________________________หรือ 
 Address                                    or 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า   ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ของ
บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) ซึง่จดัขึน้ในวนัจนัทร์ท่ี 22 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชมุใหญ่ ชัน้ 39 อาคารซนัทาวเวอร์ส บี เลขท่ี 123 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 หรือจะพงึเลื่อนไปในวนัเวลาและสถานท่ีอ่ืนด้วย 
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Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 
2019 of Nirvana Daii Public Company Limited, which will be held on Monday 22 April 2019 at 09.00 a.m., at the Main Conference Room, 39th 
Floor, Suntowers Building B, No. 123 Vibhavadi-Rangsit Road, Chompon, Chatuchak, Bangkok 10900, or any date and at any postponement 
thereof. 

(3)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้

I hereby authorize my attorney for voting on my behalf in this meeting as follows; 

 มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

 Full authorization to vote by all number of shares held by me. 

 มอบฉันทะบางสว่น คือ 

 Partial authorization: 

  หุ้นสามญั ________________________________________ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั ______________________________________   เสียง 

  Common share     shares and having                                            votes 

(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้

I hereby authorize my attorney for voting in this meeting on my behalf as follows; 

  วาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2561 
       Agenda 1: To adopt the minutes of the Annual General Meeting of shareholders Meeting 2019, held on 26 April 2018 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
       (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
 เห็นด้วย_________________เสียง                   ไมเ่ห็นด้วย_________________เสียง            งดออกเสียง_________________เสียง                       

Approve                           Vote(s)                                  Disapprove                           Vote(s)                Abstain                               Vote(s) 
 

 วาระท่ี 2   รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน ในรอบปี 2561   
      Agenda 2:  To acknowledge the report on the Company’s operational results for the year 2018 
 

 วาระท่ี 3  พิจารณาอนมุติังบการเงินประจ าปี 2561 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
      Agenda 3:  To consider and approve the annual Financial Statements for the year ended on 31 December 2018  

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

 เห็นด้วย_________________เสียง                   ไมเ่ห็นด้วย_________________เสียง            งดออกเสียง_________________เสียง                            
Approve                           Vote(s)                     Disapprove                           Vote(s)         Abstain                                   Vote(s)                        

 

 วาระท่ี 4  พิจารณาอนมุติัการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล 
      Agenda 4:  To consider and approve the legal reserve and the dividend payments 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
       (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
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Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 
2019 of Nirvana Daii Public Company Limited, which will be held on Monday 22 April 2019 at 09.00 a.m., at the Main Conference Room, 39th 
Floor, Suntowers Building B, No. 123 Vibhavadi-Rangsit Road, Chompon, Chatuchak, Bangkok 10900, or any date and at any postponement 
thereof. 

(3)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้

I hereby authorize my attorney for voting on my behalf in this meeting as follows; 

 มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

 Full authorization to vote by all number of shares held by me. 

 มอบฉันทะบางสว่น คือ 

 Partial authorization: 

  หุ้นสามญั ________________________________________ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั ______________________________________   เสียง 

  Common share     shares and having                                            votes 

(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้

I hereby authorize my attorney for voting in this meeting on my behalf as follows; 

  วาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2561 
       Agenda 1: To adopt the minutes of the Annual General Meeting of shareholders Meeting 2019, held on 26 April 2018 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
       (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
 เห็นด้วย_________________เสียง                   ไมเ่ห็นด้วย_________________เสียง            งดออกเสียง_________________เสียง                       

Approve                           Vote(s)                                  Disapprove                           Vote(s)                Abstain                               Vote(s) 
 

 วาระท่ี 2   รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน ในรอบปี 2561   
      Agenda 2:  To acknowledge the report on the Company’s operational results for the year 2018 
 

 วาระท่ี 3  พิจารณาอนมุติังบการเงินประจ าปี 2561 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
      Agenda 3:  To consider and approve the annual Financial Statements for the year ended on 31 December 2018  

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

 เห็นด้วย_________________เสียง                   ไมเ่ห็นด้วย_________________เสียง            งดออกเสียง_________________เสียง                            
Approve                           Vote(s)                     Disapprove                           Vote(s)         Abstain                                   Vote(s)                        

 

 วาระท่ี 4  พิจารณาอนมุติัการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล 
      Agenda 4:  To consider and approve the legal reserve and the dividend payments 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
       (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
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 เห็นด้วย_________________เสียง                   ไมเ่ห็นด้วย_________________เสียง            งดออกเสียง_________________เสียง                            
Approve                           Vote(s)                     Disapprove                           Vote(s)         Abstain                                   Vote(s) 

 วาระท่ี 5  พิจารณาอนมุติัเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
      Agenda 5:   To consider and approve the re-election of directors who retire on rotation 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

   เลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
Vote for all the nominated candidates as a whole 
 เห็นด้วย_________________เสียง                   ไมเ่ห็นด้วย_________________เสียง            งดออกเสียง_________________เสียง                            

Approve                           Vote(s)                     Disapprove                           Vote(s)         Abstain                                   Vote(s)                        
   เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

Vote for an individual nominee  
  5.1  ดร.ปรีเปรม  นนทลีรักษ์   / Mrs. Preeprem Nonthaleerak 

   เห็นด้วย_________________เสียง                   ไมเ่ห็นด้วย_________________เสียง            งดออกเสียง_______________เสียง                                 
        Approve                             Vote(s)                    Disapprove                            Vote(s)             Abstain                             Vote(s)                        

  5.2  นายณฐัวฒุิ มธัยมจนัทร ์/Mr. Nattavuth Mathayomchan 
   เห็นด้วย_________________เสียง                   ไมเ่ห็นด้วย_________________เสียง            งดออกเสียง_______________เสียง                                 
         Approve                           Vote(s)                     Disapprove                            Vote(s)            Abstain                              Vote(s)                        

  5.3  นางฐิติมา รุ่งขวญัศิริโรจน์ /  Mrs. Thitima Rungkwansiriroj 
   เห็นด้วย_________________เสียง                   ไมเ่ห็นด้วย_________________เสียง            งดออกเสียง_______________เสียง                                 
        Approve                             Vote(s)                    Disapprove                            Vote(s)            Abstain                              Vote(s)       

 วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบ าเหน็จกรรมการ 
      Agenda 6:  To approve the directors’ remuneration and the directors’ bonus 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
       (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

 เห็นด้วย_________________เสียง                   ไม่เห็นด้วย_________________เสียง            งดออกเสียง_________________เสียง                              
Approve                             Vote(s)                         Disapprove                           Vote(s)              Abstain                                 Vote(s) 

 วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2562 
      Agenda 7:   To appoint the Company’s Auditors and approve their remuneration for the year 2019 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
       (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

 เห็นด้วย_________________เสียง                   ไมเ่ห็นด้วย_________________เสียง            งดออกเสียง_________________เสียง                            
Approve                           Vote(s)                     Disapprove                           Vote(s)         Abstain                                   Vote(s)                        

 วาระท่ี 8: พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
       Agenda 8:   Any other businesses (if any) 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate 
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  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
       (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

 เห็นด้วย_________________เสียง                   ไมเ่ห็นด้วย_________________เสียง            งดออกเสียง_________________เสียง                            
Approve                           Vote(s)                     Disapprove                           Vote(s)         Abstain                                   Vote(s)                        

 
(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้องแ ละไม่ใช่เป็นการ

ลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder. 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด
นอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุก
ประการตามท่ีเห็นสมควร 
In case I/We have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clear or in case the meeting considers or passes 
resolutions in any matters apart from those agendum specified above, including the case that there is any amendment, modification or addition of 
any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration. 

 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบไุว้ในหนังสือมอบฉันทะใ ห้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้
กระท าเองทกุประการ 
Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/We specify in the proxy form, shall be 
deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 

ลงนาม/Signed ………………...….…………..……………. ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
                (………………...….…………..…………….)  
 
ลงนาม/Signed ………………...….…………..……………. ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                (………………...….…………..…………….)  
  
ลงนาม/Signed ………………...….…………..……………. ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                (………………...….…………..…………….)  
  
  ลงนาม/Signed ………………...….…………..……………. ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
               (………………...….…………..…………….)                      

หมายเหต ุ
1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก
และดแูลหุ้นให้เท่านัน้ 

 The Proxy Form C. only use for shareholders whose names appearing in the foreign investors registration and he/she appointed a custodian in Thailand 
to be responsible for safeguarding shares only.  

2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ  
 Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are:  

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉันทะแทน  
 Power of attorney from the shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder 
(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 

  Letter of certification to certify that the Proxy Form have a permit to act as a custodian.  
3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวน หุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะ
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  

 The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many 
proxies for splitting votes. 

4. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบ ฉันทะแบบ ค. ตามแบบ  
 In case there are agenda other than the agenda specified above the additional statement can be specified by the Shareholder in the Supplemental 

Proxy Form as enclosed.  
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  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
       (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

 เห็นด้วย_________________เสียง                   ไมเ่ห็นด้วย_________________เสียง            งดออกเสียง_________________เสียง                            
Approve                           Vote(s)                     Disapprove                           Vote(s)         Abstain                                   Vote(s)                        

 
(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้องแ ละไม่ใช่เป็นการ

ลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder. 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด
นอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุก
ประการตามท่ีเห็นสมควร 
In case I/We have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clear or in case the meeting considers or passes 
resolutions in any matters apart from those agendum specified above, including the case that there is any amendment, modification or addition of 
any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration. 

 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบไุว้ในหนังสือมอบฉันทะใ ห้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้
กระท าเองทกุประการ 
Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/We specify in the proxy form, shall be 
deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 

ลงนาม/Signed ………………...….…………..……………. ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
                (………………...….…………..…………….)  
 
ลงนาม/Signed ………………...….…………..……………. ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                (………………...….…………..…………….)  
  
ลงนาม/Signed ………………...….…………..……………. ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                (………………...….…………..…………….)  
  
  ลงนาม/Signed ………………...….…………..……………. ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
               (………………...….…………..…………….)                      

หมายเหต ุ
1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก
และดแูลหุ้นให้เท่านัน้ 

 The Proxy Form C. only use for shareholders whose names appearing in the foreign investors registration and he/she appointed a custodian in Thailand 
to be responsible for safeguarding shares only.  

2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ  
 Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are:  

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉันทะแทน  
 Power of attorney from the shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder 
(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 

  Letter of certification to certify that the Proxy Form have a permit to act as a custodian.  
3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวน หุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะ
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  

 The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many 
proxies for splitting votes. 

4. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบ ฉันทะแบบ ค. ตามแบบ  
 In case there are agenda other than the agenda specified above the additional statement can be specified by the Shareholder in the Supplemental 

Proxy Form as enclosed.  
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Supplemental Proxy Form C 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of Nirvana Daii Public Company Limited. 

ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2562 ของบริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน) ในวนัจันทร์ท่ี 22 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 39 อาคาร 
ซนัทาวเวอร์ส บี เลขท่ี 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
For the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019 of  Nirvana Daii Public Company Limited, which will be held on Monday, 22 
April 2019 at 09.00 a.m., at the Main Conference Room, 39th Floor, Suntowers Building B, No. 123 Vibhavadi-Rangsit Road, Chompon, Chatuchak, 
Bangkok 10900, or any date and at any postponement thereof. 

---------------------------- 

 วาระท่ี……:   ……………………………………………………………………………………………………………… 
 Agenda Item……:   ……………………………………………………………………………………………………………… 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
       (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

 เห็นด้วย_________________เสียง                   ไมเ่ห็นด้วย_________________เสียง            งดออกเสียง_________________เสียง                            
Approve                           Vote(s)                     Disapprove                           Vote(s)         Abstain                                   Vote(s)                        

 วาระท่ี……:   ……………………………………………………………………………………………………………… 
 Agenda Item……:   ……………………………………………………………………………………………………………… 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
       (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

 เห็นด้วย_________________เสียง                   ไมเ่ห็นด้วย_________________เสียง            งดออกเสียง_________________เสียง                            
Approve                           Vote(s)                     Disapprove                           Vote(s)         Abstain                                   Vote(s)                        

 วาระท่ี……:   ……………………………………………………………………………………………………………… 
 Agenda Item……:   ……………………………………………………………………………………………………………… 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
       (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

 เห็นด้วย_________________เสียง                   ไมเ่ห็นด้วย_________________เสียง            งดออกเสียง_________________เสียง                            
Approve                           Vote(s)                     Disapprove                           Vote(s)         Abstain                                   Vote(s)                        

 วาระท่ี……:   ……………………………………………………………………………………………………………… 
 Agenda Item……:   ……………………………………………………………………………………………………………… 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
       (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

 เห็นด้วย_________________เสียง                   ไมเ่ห็นด้วย_________________เสียง            งดออกเสียง_________________เสียง                            
Approve                           Vote(s)                     Disapprove                           Vote(s)         Abstain                                   Vote(s)                        
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ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าต่อหนงัสือมอบฉันทะถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 
    

ลงนาม/Signed ………………...….…………..……………. ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
(……………………………..…...…….…..) 

 
ลงนาม/Signed ………………...….…………..……………. ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

(……………………….………...…….…..) 
 

ลงนาม/Signed ………………...….…………..……………. ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
(………………….……………...…….…..) 

 
ลงนาม/Signed ………………...….…………..……………. ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

(……………………..…………...…….…..) 
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ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าต่อหนงัสือมอบฉันทะถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 
    

ลงนาม/Signed ………………...….…………..……………. ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
(……………………………..…...…….…..) 

 
ลงนาม/Signed ………………...….…………..……………. ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

(……………………….………...…….…..) 
 

ลงนาม/Signed ………………...….…………..……………. ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
(………………….……………...…….…..) 

 
ลงนาม/Signed ………………...….…………..……………. ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

(……………………..…………...…….…..) 
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บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน) 
123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชัน้ 11 

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ : 02-105-6789 โทรสาร : 02-105-6787 

 


