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วัตถุประสงค ์ 
 

บรษัิท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดค้  านงึถึงสทิธิและผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุกลุม่ ไมว่า่จะเป็น 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ รายยอ่ย บคุคลธรรมดา หรือสถาบนั ดว้ยความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั ดงันัน้ เพื่อเป็นการอ านวยความ 
สะดวก และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสว่นรว่มในการประชุมผูถื้อหุน้มากขึน้ อนัเป็นการสง่เสริมระบบการก ากบัดแูลกิจการที่ดี   
ผูถื้อหุน้สามารถเสนอช่ือบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ และมีคุณสมบตัิที่เหมาะสม เพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็น      
กรรมการของบรษัิทฯ เป็นการลว่งหนา้ก่อนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้  

นอกจากนี ้บรษัิทฯ ไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมที่เป็นประโยชนต์่อการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ และการเสนอช่ือบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ โดยการคดัเลือกบคุคลที่มีคุณสมบตัิ
เหมาะสม โดยการเสนอทัง้สองเรือ่งนี ้ตอ้งสอดคลอ้งกบักฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาตอ่ไป  
 

หลักเกณฑ ์ 
 

ข้อ 1  คุณสมบัติของผู้ถอืหุ้น  

1.1  ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  

1.1.1) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ และมีสดัสว่นการถือหุน้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายแลว้ 
ทัง้หมดของบรษัิทฯ โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรอืหลายรายรวมกนัได ้หรอื  

1.1.2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ และมีสดัสว่นการถือหุน้น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายแลว้ 
ทัง้หมดของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกันได ้ และตอ้งถือหุน้ในสดัส่วนดงักลา่ว ต่อเนื่องมา 
ไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี นบัแตว่นัท่ีเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ หรือเสนอช่ือบคุคล เพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการ และยงัคงมีสทิธิในการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีนัน้ๆ  

1.1.3) ตอ้งแสดงหลกัฐานการถือหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 1.1.1 หรอื ขอ้ 1.1.2  
 

ข้อ 2  การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถอืหุ้น  

2.1  การเสนอระเบียบวาระการประชุม   
 บรษัิทฯ จะก าหนดล าดบัระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีเป็นปกติ ดงันี ้

2.1.1) พิจารณารบัรองรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ที่ผา่นมา  
2.1.2) พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ 
2.1.3) พิจารณาอนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุของบรษัิทฯ  
2.1.4) พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลและการจดัสรรเงินทนุส ารองตามกฎหมาย  
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2.1.5) พิจารณาการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
2.1.6) พิจารณาอนมุตัิการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ  
2.1.7) พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี  
2.1.8) พิจารณาเรือ่งอื่นๆ (ถา้มี)  

2.2  การสงวนสิทธิไม่บรรจุเร่ืองดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม  
2.2.1) เรื่องที่ขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงาน 

ที่ก ากับดแูลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค ์ ขอ้บงัคบั มติที่ประชุมผูถื้อหุน้ หรือหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของ
บรษัิทฯ  

2.2.2) เรือ่งที่เป็นประโยชนข์องบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ  
2.2.3) เรือ่งที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบรษัิทฯ ซึง่ผูถื้อหุน้ไมไ่ดแ้สดงใหเ้ห็นถึงเหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบั 

ความไมป่กติของเรือ่งดงักลา่ว  
2.2.4) เรือ่งที่อยูน่อกเหนืออ านาจที่บรษัิทฯ จะด าเนินการได ้ 
2.2.5) เรื่องที่ผูถื้อหุน้เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และไดร้บัมติสนบัสนนุดว้ยเสียง 

นอ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของจ านวนสทิธิที่ออกเสยีงทัง้หมด โดยที่ขอ้เท็จจรงิยงัไมไ่ดม้ีการเปลีย่นแปลง อยา่งมีนยัส าคญั  
2.2.6) เรือ่งที่ผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไมค่รบถว้น ไมถ่กูตอ้ง และไมส่ามารถติดตอ่ผูถื้อหุน้ท่ีเสนอได ้ 

2.3  ขั้นตอนการพิจารณาการเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถอืหุ้น  
 2.3.1) ผูถื้อหุน้ที่มีคุณสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 1 ตอ้งจัดท าหนงัสือเพื่อเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อ

คณะกรรมการบรษัิท โดยใชแ้บบฟอรม์เสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี (แบบ ก.) หรืออาจแจง้เรื่องอย่าง
ไมเ่ป็นทางการมายงัอีเมลข์องเลขานกุารบริษัท companysecretary@nirvanadaii.com ก่อนสง่ตน้ฉบบั ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ตอ้งสง่
ตน้ฉบบัของแบบฟอรม์เสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัประจ าปี (แบบ ก.) พรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน พรอ้มทัง้หลกัฐาน
การถือหุน้ ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 1.1.3 ใหถ้ึงบริษัทฯ ภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทมีเวลา
เพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ  

2.3.2) ในกรณีที่เป็นผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนั และมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 1 ในการเสนอระเบียบวาระ 
การประชมุตอ่คณะกรรมการบรษัิท ผูถื้อหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์เสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี (แบบ ก.) ใหค้รบถว้นพรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และผูถื้อหุน้รายที่ 2 เป็นตน้ไป กรอกขอ้มลูเฉพาะในสว่นที่ (1) และ 
(2) ของแบบฟอรม์เสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี (แบบ ก.) ใหค้รบถว้นและลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และ
ใหร้วบรวมแบบฟอรม์เสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี (แบบ ก.) และหลกัฐานการถือหุน้ พรอ้มเอกสาร
ประกอบเพิ่มเติม (ถา้มี) ของผูถื้อหุน้ทกุรายเป็นชดุเดยีวกนั ใหถ้ึงบรษัิทฯ ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เพื่อใหค้ณะกรรมการ
บรษัิทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ  

2.3.3) ในกรณีที่เป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรอืหลายราย และมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 1 ตอ้งการเสนอระเบียบ 
วาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผูถื้อหุน้จะตอ้งจัดท าแบบฟอรม์เสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัประจ าปี    
(แบบ ก.) 1 ใบต่อ 1 ระเบียบวาระ พรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานใหค้รบถว้น ใหบ้ริษัทฯ ภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อให้
คณะกรรมการบรษัิทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ  
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2.3.4) บรษัิทฯ โดยเลขานกุารบรษัิทจะติดตอ่กบัผูถื้อหุน้ท่ีเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ภายใน 
วนัท่ี 15 มกราคม 2563 ในกรณีที่มีการแกไ้ขหรอืตอ้งการขอขอ้มลูเพิ่มเตมิ ผูถื้อหุน้นัน้ๆ จะตอ้งสง่เอกสารใหถ้ึงบรษัิทฯ ภายใน
วนัท่ี 31 มกราคม 2563  

2.3.5) คณะกรรมการบรษัิทจะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผูถื้อหุน้เสนอ เรื่อง
ทีผ่า่นความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นระเบียบการประชุมในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ พรอ้มขอ้คิดเห็น
ของคณะกรรมการบริษัทและส าหรบัเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ พรอ้มทัง้
ชีแ้จงเหตุผลผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ หรือช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป ทัง้นี ้ ค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการบรษัิทถือเป็นท่ีสดุ  
 

ข้อ 3 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  

3.1  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัท  
 บคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการตอ้งมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงันี ้ 

3.1.1) มีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดไวใ้นกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนมีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของ
บรษัิทฯ  

3.1.2) ตอ้งส าเรจ็การศกึษาขัน้ต ่าระดบัปรญิญาตรใีนสาขาใดก็ได ้ 
3.1.3) เป็นผูม้ีความรู ้ความเขา้ใจในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอทุิศเวลาไดอ้ย่างพอเพียง ตลอดจนใช ้

ความรู ้ความสามารถที่มีเพื่อประโยชนข์องบรษัิทฯ  
3.1.4) เป็นผูม้ีความซื่อสตัยส์จุรติ  
3.1.5) ตอ้งไมด่  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอื่นเกินกวา่ 5 แหง่  

3.2  คุณสมบัติเพิ่มเติมของกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบ  
3.2.1) ถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละ 1 ของทนุช าระแลว้ของบรษัิทฯ บรษัิทในเครอื บรษัิทรว่มหรือบริษัทที่เก่ียวขอ้ง และ

ใหน้บัรวมหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งดว้ย 
3.2.2) ไมม่ีสว่นรว่มในการบริหารงาน ไม่เป็นลกูจา้ง พนกังาน หรือที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ าในบริษัทฯ 

บรษัิทในเครอื บรษัิทรว่ม บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง หรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิทฯ  
3.2.3) ไมม่ีผลประโยชนห์รอืสว่นไดเ้สยีไมว่่าทางตรงหรอืทางออ้มของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรว่ม บริษัท

ที่เก่ียวขอ้ง หรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิทฯ  
3.2.4) ไมเ่ป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งหรอืญาติสนิทของผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิทฯ  
3.2.5) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เพื่อรกัษาผลประโยชนข์องกรรมการบรษัิท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอื ผูถื้อ

หุน้ซึง่เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิทฯ  
3.2.6) สามารถปฏิบตัิหนา้ที่และใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระ  

3.3  ขั้นตอนในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
3.3.1) ผูถื้อหุน้ที่มีคุณสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 1 ตอ้งจัดท าหนงัสือแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อรบัการพิจารณา

เลือกตัง้เป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใชแ้บบฟอรม์เสนอช่ือบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ  



หลักเกณฑแ์ละแบบฟอรม์การใหสิ้ทธิผู้ถือหุน้ส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุน้  
และเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ  
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2563        
บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน)  
 

(แบบ ข.) หรืออาจแจง้เรื่องอย่างไม่เป็นทางการมายงัอีเมลข์องเลขานกุารบริษัท companysecretary@nirvanadaii.com 
ก่อนสง่ตน้ฉบบั ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ตอ้งสง่ตน้ฉบบัของแบบฟอรม์เสนอช่ือบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ (แบบ ข.) 
พรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน พรอ้มทัง้หลกัฐานการใหค้วามยินยอมของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการ (แบบ ข.) หลกัฐานการถือหุน้ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 1.1.3 และเอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคณุสมบตัิ 
ไดแ้ก่ การศึกษาและประวตัิการท างานของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ โดยสง่ใหถ้ึงบริษัทฯ ภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษัิทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ  

3.3.2) ในกรณีที่เป็นผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนั และมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 1 ในการเสนอช่ือบคุคลเพื่อรบั
การพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการตอ่คณะกรรมการบรษัิท ผูถื้อหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์เสนอช่ือบคุคลเพื่อรบั
การพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ (แบบ ข.) ใหค้รบถว้น พรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และผูถื้อหุน้รายที่ 2 เป็นตน้ไป  
กรอกขอ้มลูเฉพาะในสว่นที่ (1) และ (2) ของแบบฟอรม์เสนอช่ือบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ (แบบ ข.)  
ใหค้รบถว้นและลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน ใหร้วบรวมแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) และหลกัฐานการถือหุน้ 
พรอ้มเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถา้มี) ของผูถื้อหุน้ทกุรายเป็นชดุเดียวกนั โดยสง่ใหถ้ึงบริษัทฯ ภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
เพื่อใหค้ณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาบคุคลเพื่อพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ  

3.3.3) ในกรณีที่เป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรอืหลายรายรวมกนั และมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 1 เสนอช่ือบคุคล 
เพื่อพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการมากกว่า 1 ท่าน ผูถื้อหุน้จะตอ้งจดัท าแบบฟอรม์เสนอช่ือบคุคลเพื่อพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการ (แบบ ข.) 1 ใบต่อกรรมการ 1 ท่าน พรอ้มลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน ใหค้รบถว้น และแนบหลกัฐานการใหค้วาม
ยินยอมของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือในแบบฟอรม์เสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ (แบบ ข.) เอกสาร
ประกอบการพิจารณาดา้นคณุสมบตัิ ไดแ้ก่ การศึกษา และประวตัิการท างานของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการ     
ทกุคนดว้ย โดยสง่ใหถ้ึงบริษัทฯ ภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัท มีเวลาเพียงพอในการพิจารณา 
บคุคลเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการ  

3.3.4) บริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทจะติดต่อกับผูถื้อหุน้ที่เสนอช่ือบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการ ภายในวนัท่ี 15 มกราคม 2563 ในกรณีที่มีการแกไ้ขหรอืตอ้งการขอขอ้มลูเพิ่มเติม ผูถื้อหุน้นัน้ๆ จะตอ้งสง่เอกสารให้
ถึงบรษัิทฯ ภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2563  

3.3.5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จะเป็นผูพ้ิจารณาคณุสมบตัิของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอ
ช่ือดงักลา่ว เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทตอ่ไป ทัง้นี ้ค าวินิจฉยัของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สดุ ส าหรบับคุคลที่ไม่ได้
รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบพรอ้มชีแ้จงเหตผุลเป็น
ลายลกัษณอ์กัษร  
  



หลักเกณฑแ์ละแบบฟอรม์การใหสิ้ทธิผู้ถือหุน้ส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุน้  
และเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ  
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2563        
บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน)  
 

แบบ ก. 
 

แบบฟอรม์เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 

(1) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว ____________________________________________________________________________  

เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) จ านวน ________________________________________________ หุน้  
อยูบ่า้นเลขท่ี __________________ ถนน _____________________________ ต าบล/แขวง ____________________________  
อ าเภอ/เขต _________________________ จงัหวดั ____________________ หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ ___________________  
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ที่ท างาน ____________________________ E-mail (ถา้มี) ___________________________________ 

(2) ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี _________________________________  

เรือ่ง _________________________________________________________________________________________________  

(3) โดยมีขอ้เสนอเพื่อพิจารณา ____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________________ 
และมีขอ้มลูประกอบที่จะเป็นประโยชนต์อ่การพิจารณา (เช่น ขอ้เท็จจรงิ หรอืเหตผุล เป็นตน้)  
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
ซึง่มีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ไดล้งช่ือรบัรองความถกูตอ้งไวแ้ลว้ทกุหนา้ จ านวน ______________ แผน่  
 

ขา้พเจา้รบัรองวา่ ขอ้ความในแบบ ก. นี ้พรอ้มหลกัฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถกูตอ้งทกุประการ 
และเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นส าคญั  
 

           _____________________________________ ผูถื้อหุน้ 

(_____________________________________) 

วนัท่ี _________________________________ 
 
หมายเหตุ  1.  ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัยห์รือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ และส าเนาบตัร

ประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง และในกรณีที่ผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล
จะตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคลและส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการ
ผูม้ีอ  านาจที่ไดล้งช่ือไวใ้นแบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี (แบบ ก.) ฉบบันี ้พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

 2.  กรณีผูถื้อหุน้มีการแกไ้ขค าน าหนา้ช่ือ ช่ือสกลุ จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง  
 3. เมื่อได้จัดท าเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณาน าส่งที่  “เลขานุการบริษัท บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน) 123 อาคาร 

ซนัทาวเวอรส์ เอ ชัน้ 11 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900” และระบหุนา้ซองเอกสารว่า “(แบบฟอรม์
เสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้)” 

  



หลักเกณฑแ์ละแบบฟอรม์การใหสิ้ทธิผู้ถือหุน้ส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุน้  
และเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ  
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2563        
บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน)  
 

แบบ ข.  
 

แบบเสนอชื่อบุคคลเพือ่รับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

(1) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว ____________________________________________________________________________  

เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) จ านวน ________________________________________________ หุน้  
อยูบ่า้นเลขท่ี ____________ ถนน _________________________________ ต าบล/แขวง ______________________________  
อ าเภอ/เขต ______________________ จงัหวดั ______________________ หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ ____________________  
หมายเลขโทรศทัพบ์า้น/ที่ท างาน ____________________________ E-mail (ถา้มี) ___________________________________  

(2) ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอ ช่ือ นาย/นาง/นางสาว ______________________________________________________  
อาย ุ __________ ปี เป็นกรรมการบริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งมีคณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม 
ตามหลกัเกณฑข์องบริษัทฯ และมีหลกัฐานการใหค้วามยินยอมของบุคคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ  พรอ้มเอกสารประกอบการ
พิจารณาดา้นคณุสมบตัิ ไดแ้ก่ การศึกษา และประวตัิการทางานและเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ไดล้งช่ือรบัรองความถกูตอ้ง  
ไวแ้ลว้ทกุหนา้ จ านวน _________________ แผน่   

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความในแบบ ข. นี ้พรอ้มหลกัฐานการถือหุน้ หลกัฐานการใหค้วามยินยอม และเอกสาร
ประกอบทัง้หมด ถกูตอ้งทกุประการเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นส าคญั  

           _________________________________________ ผูถื้อหุน้ 

(________________________________________) 

วนัท่ี _____________________________________ 
 

(3) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว ______________________________________ บุคคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 
ตาม (2) ยินยอมและขอรบัรองว่ามีคณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ตาม (2) ขา้งตน้ รวมทัง้ยอมรบัการปฏิบตัิ
ตามการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิทฯ และเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นส าคญั  

                      ____________________________ ผูท้ี่ไดร้บัก ารเสนอช่ือ 

(____________________________________) 

วนัท่ี ________________________________ 
หมายเหต ุ 1.  ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัยห์รือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ และส าเนาบตัร

ประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็น 
นิติบคุคลจะตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบุคคลและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/หนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ)  
ของกรรมการผูม้ีอ  านาจที่ไดล้งช่ือไวใ้นแบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการ (แบบ ข.) ฉบบันี ้พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

 2.  กรณีผูถื้อหุน้มีการแกไ้ขค าน าหนา้ช่ือ ช่ือสกลุ จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
 3. เมื่อได้จัดท าเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณาน าส่งที่  “เลขานุการบริษัท บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน) 123 อาคาร 

ซนัทาวเวอรส์ เอ ชัน้ 11 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900” และระบหุนา้ซองเอกสารว่า “(แบบฟอรม์
เสนอช่ือบคุคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ)” 



หลักเกณฑแ์ละแบบฟอรม์การใหสิ้ทธิผู้ถือหุน้ส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุน้  
และเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ  
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2563        
บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน)  
 

ข้อมูลส าหรับบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 
1. ช่ือ-ช่ือสกลุ (1) ภาษาไทย ............................................................. (ช่ือสกลุเดิม..........................................................)  

(2) ภาษาองักฤษ ......................................................................................................................................  

2. วนัเดือนปีเกิด ................................................................... ปัจจบุนัอาย ุ..................... .ปี  

3. สญัชาติ ......................................................  

4. ฐานะสมรส (1) คูส่มรสช่ือ .................................................................... (ช่ือสกลุเดิม .................................................)  
  (2) มีบตุร .................. คน คือ 
 

4.1 ช่ือ-ช่ือสกลุ   เกิด พ.ศ. ....................... 
สถานท่ีท างาน  
ต าแหนง่  

4.1 ช่ือ-ช่ือสกลุ  เกิด พ.ศ. ....................... 
สถานท่ีท างาน  
ต าแหนง่  

4.3 ช่ือ-ช่ือสกลุ  เกิด พ.ศ. ....................... 
สถานท่ีท างาน  
ต าแหนง่  

 

5.  (1)  ที่อยูส่ถานประกอบธุรกิจปัจจบุนั  ช่ือสถานประกอบธุรกิจ ....................................................................................... 
เลขที่ ........................ ตรอก/ ซอย ......................... ถนน ..................................ต  าบล/แขวง ..................................  
อ าเภอ/เขต ...........................................จงัหวดั ........................................... โทรศพัท ์........................................... 

 (2)  ที่อยูส่ถานท่ีพ านกัอาศยั  
เลขที่ ........................ ตรอก/ ซอย ......................... ถนน ..................................ต  าบล/แขวง ..................................  
อ าเภอ/เขต ...........................................จงัหวดั ........................................... โทรศพัท ์........................................... 

 

6. คณุสมบตัิตามวิชาชีพ 
 (1) คณุวฒุิทางการศกึษา (โปรดแนบหลกัฐานทางการศกึษา) 

ช่ือสถาบนัท่ีส าเรจ็การศกึษา ช่ือคณุวฒุิและสาขาวชิาเอก ปีที่ส  าเรจ็ 

................................................................ .................................................................. ............................ 

................................................................ .................................................................. ............................ 

................................................................ .................................................................. ............................ 



หลักเกณฑแ์ละแบบฟอรม์การใหสิ้ทธิผู้ถือหุน้ส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุน้  
และเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ  
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2563        
บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน)  
 

(2) หลกัสตูรการฝึกอบรมหรอืสมัมนาที่เก่ียวขอ้งกบัการเป็นกรรมการ 

ช่ือหลกัสตูร ผูจ้ดัหลกัสตูร ปีที่เขา้รว่ม 

................................................................ .................................................................. ............................ 

................................................................ .................................................................. ............................ 

................................................................ .................................................................. ............................ 
 
7. ประสบการณก์ารท างานจนถึงปัจจบุนั  (รวม ........... ปี) 

ช่ือสถานท่ีท างาน ประเภทธุรกิจ ต าแหนง่งาน 
ตัง้แตปี่ 25......  
ถึง 25...... 

................................................ ...................................................... ............................... …………………… 

................................................ ...................................................... ............................... …………………… 

................................................ ...................................................... ............................... …………………… 
 
8. การถือหุน้ในบรษัิท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) (NVD) ณ วนัท่ี ........................................ (วนัท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ) 

หุน้สามญั ............................................ หุน้ 
หุน้บรุมิสทิธิ......................................... หุน้ 

นอกจากนัน้   
คูส่มรส ถือหุน้สามญั .................................. หุน้ หุน้ปรมิสทุธิ ..................................... หุน้ 
บตุร  (1) ..............................................................  หุน้สามญั ......................... หุน้ หุน้บรุมิสทิธิ .................. หุน้ 
 (2) ...............................................................  หุน้สามญั ......................... หุน้ หุน้บรุมิสทิธิ.................. หุน้ 
 (3) ...............................................................  หุน้สามญั ......................... หุน้ หุน้บรุมิสทิธิ.................. หุน้ 

 
9. ประวตัิการฟอ้งรอ้งหรอืฟอ้งรอ้งถกูด าเนินคดี (เวน้แตค่วามผิดลหโุทษ) 

ศาล 
สถานะ 

(โจทก/์จ าเลย/ผูร้อ้ง) 
คดี (แพง่/อาญา/
ลม้ละลาย) 

ขอ้หาหรอืฐาน
ความผิด 

ทนุทรพัย ์
ผลคดี 

 

............................. .................................. .......................... ……………… ………………. …………….. 

............................. .................................. .......................... ……………… ………………. …………….. 

............................. .................................. .......................... ……………… ………………. …………….. 
 
  



หลักเกณฑแ์ละแบบฟอรม์การใหสิ้ทธิผู้ถือหุน้ส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุน้  
และเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ  
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2563        
บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน)  
 

10. การมีส่วนไดเ้สียทางตรงและทางออ้ม หรือมีการท าธุรกรรมกับบริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวขอ้ง 
(โปรดระบลุกัษณะของกิจกรรมและลกัษณะสว่นไดเ้สยีพรอ้มจ านวนเงินของผลไดผ้ลเสยีโดยชดัแจง้) 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
 
11. การถือหุน้ หรอืเขา้รว่มเป็นหุน้สว่นในหา้งหุน้สว่น หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั
และเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัท (โปรดระบุช่ือหา้งหุน้ส่วน /  ช่ือบริษัท / จ านวนหุน้ที่ถือ  คิดเป็นรอ้ยละของทุนจด
ทะเบียน และประเภทธุรกิจที่ด  าเนินการ) 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/..................) ................................................................................................ซึ่งไดร้บั
การเสนอช่ือใหเ้ขา้รบัการพิจารณาเพื่อด ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) ขอรบัรองว่ารายละเอียด
ในแบบประวตัิขา้งตน้นี ้พรอ้มเอกสารประกอบ ถกูตอ้งครบถว้นทกุประการ และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพรอ้มกนันี ้เป็นความ
จรงิทกุประการ 
 
 

ลงช่ือ ................................................................. บคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ 

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

วนัท่ี .................................................................... 


