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หนา้ 1 
 

ที่ CS/008/02/2563  
   25 กมุภาพนัธ ์2563 
  
เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2563 

เรียน  ท่านผู้ถอืหุ้น  
บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน) 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ เฉพาะที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้  
 2.  เอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิเขา้รว่มประชมุ   

เพื่อลงทะเบยีนและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้  
   3.   รายช่ือกรรมการอิสระท่ีบรษัิทฯ เสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 
 4.  รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2562  
  5. ประวตัิของกรรมการท่ีไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระ 
 6.    ขอ้มลูผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัการเสนอช่ือแตง่ตัง้และคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563  
 7.   แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
 8. แนวปฏิบตัิส  าหรบัผูถื้อหุน้ในการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เนื่องดว้ยการแพร ่

ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม ่2019 (COVID-19) 
 9.  หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. , แบบ ข. และ แบบ ค. (แนะน าใหใ้ชแ้บบ ข.) 

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

คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2563  เมื่อวนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ 2563  ไดม้ีมติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  
ในวนัพธุที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น.  ณ หอ้งประชุม เดอะ ไพรด์ เลาจน ์ ชัน้ 15 อาคารสิงห ์คอมเพล็กซ ์เลขที่ 
1788 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
ดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 22 
เมษายน 2562  

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล บรษัิทฯ ไดจ้ดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2562 และไดจ้ดัท า
รายงานการประชุมส่งใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่  
3 พฤษภาคม 2562  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า การบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2562 ดังกล่าว มีความครบถ้วนและถูกตอ้ง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถื้อหุ้น 
เพื่อรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2562 ทัง้นี ้
ส  าเนารายงานการประชมุดงักลา่ว ปรากฎตามตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 4  
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หนา้ 2 
 

การลงมติ  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซึ่งมา
 ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน ในรอบปี 2562   

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล บรษัิทฯ ไดจ้ดัท ารายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 ซึง่มีรายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2562 ที่แสดงอยู่ในรูปแบบ QR Code ซึ่งอยู่ในเอกสารเดียวกันกับเอกสารที่มี
บารโ์คด้ของทา่นผูถื้อหุน้ โดยทา่นผูถื้อหุน้สามารถใชโ้ทรศพัทม์ือถือหรอืเครือ่งมือที่มีโปรแกรม
รองรบั และสแกน QR Code เพื่อรบัขอ้มลูรายงานประจ าปีของบรษัิทฯ ไดท้นัที 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
รบัทราบ  

การลงมติ  วาระนีไ้มต่อ้งลงคะแนนเสยีง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2562 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื ่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัต ิบร ิษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  
ที่ก าหนดใหบ้ริษัทฯ จะตอ้งจดัท างบดลุและงบก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของ
บริษัท เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรบัปี 
2562 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562  ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2562  
ที่แสดงอยูใ่นรูปแบบ QR Code ซึง่อยูใ่นเอกสารเดียวกนักบัเอกสารที่มีบารโ์คด้ของท่านผูถื้อ
หุน้ โดยท่านผูถื้อหุน้สามารถใชโ้ทรศพัทม์ือถือหรือเครื่องมือที่มีโปรแกรมรองรบั และสแกน 
QR Code เพื่อรบัขอ้มลูรายงานประจ าปีของบรษัิทฯ ไดท้นัที 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุส าหรบัปี  2562 สิน้สดุ
วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ ซึ่งไดผ้่านตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต และ 
ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ว่าถูกตอ้ง รวมทัง้คณะกรรมการบริษัท 
ไดใ้หค้วามเห็นชอบแลว้  

การลงมติ  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซึ่งมา
 ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผล 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 115 และ มาตรา 116  แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ทีก่  าหนดให ้
1)  ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ตอ้งพิจารณาการจดัสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2)  บริษัทฯ ตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ  5  
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หนา้ 3 
 

ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมี
จ านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

3)  การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได ้ในกรณีที่บริษัทฯ  
ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล 

นอกจากนี ้บรษัิทฯ มีนโยบายจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิของ 
งบการเงินรวม ทัง้นี ้อตัราการจ่ายเงินปันผลอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน
และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจและปัจจยัอื่น  ๆ  
ที่เก่ียวขอ้งในการบรหิารงานของบรษัิทฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนส ารองตาม
กฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2562 มีรายละเอียดดงันี ้ 

4.1)  ในปี 2562 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 272,883,316 บาท 
คณะกรรมการบรษัิทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรทนุ
ส ารองตามกฎหมายรอ้ยละ 5 เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 13,732,366 บาท 

4.2)  ในปี 2562 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิจากงบการเงินรวม (ส่วนของบริษัทใหญ่) จ านวน 
28,430,234 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
อนมุตัิการจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลประกอบการประจ าปี 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัใน
อตัราหุน้ละ 0.04 บาท รวมเป็นเงินปันผล 55.22 ลา้นบาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผล ใน
วนัจนัทรท์ี่ 18 พฤษภาคม 2563  

 

รายละเอียดการเสนอจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 เปรียบเทียบกบัปีที่ผ่านมา 

 เนื่องจากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ (สว่นของบริษัทใหญ่) ประจ าปี 2562 
จ านวน 28,430,234 บาท คณะกรรมการจึงพิจารณาจา่ยเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ใหก้บัผูถื้อหุน้ใน
อตัรา 0.04 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 55,223,999 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 194.24% ของก าไรสทุธิ ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิทฯ โดยมีรายละเอียดเปรยีบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผา่นมาดงันี ้

รายละเอียด 
การจ่ายปันผล 

ประจ าปี 2561 

การจ่ายปันผลประจ าปี 2562 

(ปีทีเ่สนอ) 

ก าไรสทุธิ – งบการเงินรวม สว่นของบรษัิทใหญ่ (บาท) 276,884,205 28,430,234 

จ านวนหุน้ท่ีจ่าย (หุน้) 1,380,599,978 1,380,599,978 

เงินปันผลจ่ายตอ่หุน้ (บาทตอ่หุน้) 0.19 0.04 

   - เงินปันผลระหวา่งกาลงวด มกราคม – กนัยายน 
(บาทตอ่หุน้) 

0.11 - 
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รายละเอียด 
การจ่ายปันผล 

ประจ าปี 2561 

การจ่ายปันผลประจ าปี 2562 

(ปีทีเ่สนอ) 

   - เงินปันผลงวด 3 เดือนหลงั (บาทตอ่หุน้) 0.08 - 

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 262,313,996 55,223,999 

อตัราสว่นเงินปันผลจ่ายตอ่ก าไรสทุธิ (รอ้ยละ) 94.73%  194.24%* 

หมายเหตุ:     *  อตัราการจ่ายปันผลทีเ่สนอเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิัทฯ ทกุประการ 

ทั้งนี ้การอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน ขึน้อยู่กับการอนุมัติของ  
ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  โดยเบือ้งตน้ บริษัทฯ เสนอใหจ้่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อ
หุน้ในวนัที่ 18 พฤษภาคม 2563  และก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ที่มีสิทธิรบัเงิน
ปันผลในวนัท่ี 30 เมษายน 2563 

การลงมติ  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซึ่งมา
 ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตาม
ขอ้บงัคบัของบริษัท ซึ่งก าหนดใหก้รรมการพน้จากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามในการประชุม
สามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี โดยที่กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระในการประชุมคราวนี ้
ไดแ้ก่ นางพจนารถ ปริญภทัรภ์ากร, นายนริศ เชยกลิ่น และนายศรศกัดิ์ สมวฒันา ยินดีรบั
เป็นกรรมการตอ่ไป  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่นบัรวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย  เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญั    
ผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระในปี 2563 จ านวน 3 ท่าน กลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเสนอ โดยมี
รายนามและต าแหนง่ดงันี ้  

(1) นางพจนารถ ปรญิภทัรภ์ากร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาลและการพฒันาอย่างยั่งยืน และ กรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน   

(2) นายนรศิ เชยกลิน่  กรรมการ  ประธานกรรมการบรหิาร และ กรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน  

(3) นายศรศกัดิ ์สมวฒันา  กรรมการ  กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสีย่ง  
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอยา่งยั่งยืน  และ
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
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คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงัแลว้เห็นว่า กรรมการ
ล าดบัที่ (1) – (3) มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 2535 และ
มีความเหมาะสม มีความรูค้วามสามารถ และมีประสบการณท์ี่เกี่ยวขอ้งกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ หากใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง จะท าใหก้าร
ด าเนินงานของบริษัทฯ พฒันาไปไดอ้ย่างต่อเนื่อง   

อีกทัง้ คณะกรรมการไดพ้ิจารณาคุณสมบตัิของกรรมการอิสระ ล าดบัที่ (1) ซึ่งไดร้บัการ
เสนอใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ว่ากรรมการอิสระท่านดงักล่าว มีคุณสมบตัิ
ครบถว้นตามนิยามกรรมการอิสระของประกาศคณะกรรมการก าก ับตลาดทุนและ
ขอ้บงัคบั/ประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสามารถใหค้วามเห็นเก่ียวกับ
การด าเนินงานของบริษัทไดอ้ย ่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี ่เ กี ่ยวขอ้ง  
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลทัง้ 3 ท่าน ตามรายชื่อขา้งตน้ต่อที่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ เพื่อเลือกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง  

นอกจากนี ้เพื ่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของ  
ผูถ้ือหุน้  บริษัทฯ ไดแ้จง้หลกัเกณฑก์ารเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ส่วนนอ้ยเสนอชื่อกรรมการ
ล่วงหนา้ ส าหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผูถ้ือหุน้เสนอ
ช่ือบุคคลเพื่อสมคัรเป็นกรรมการแต่อย่างใด 

ทัง้นี ้รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์
การท างาน และประวตัิการเขา้ประชุมของกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระทัง้ 3 ท่าน 
รวมถึง นิยามกรรมการอิสระ ปรากฎตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 5 

การลงมติ  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซึ่งมา
 ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบ าเหน็จกรรมการ 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 1. เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 การจ่าย
คา่ตอบแทนกรรมการจะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้    

   2. การก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดย่อย มีหลกัเกณฑ์
และขัน้ตอนการพิจารณาคา่ตอบแทนดงันี ้

1) ค่าตอบแทนที่จ่ายใหก้ับกรรมการควรจ่ายอย่างสมเหตุสมผล  โดยพิจารณาจาก
ภาระหนา้ที่ ความรบัผิดชอบและขอบเขตการปฏิบตัิงาน รวมทัง้ไดม้ีการเปรยีบเทยีบ
กบับรษัิทจดทะเบียนอื่นที่อยูใ่นกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดใกลเ้คียงกนั 

2) ค่าตอบแทนได้ค านึงถึงผลประโยชนข์องกรรมการและค านึงถึงผลประโยชนต์่อ  
ผูถื้อหุน้ในระยะยาว  
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3) โครงสรา้งของค่าตอบแทนควรจะไม่ซบัซอ้น โปรง่ใส และง่ายต่อความเขา้ใจของ 
ผูถื้อหุน้ 

4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูเ้สนอค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการชุดย่อย ใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ ก่อนจะ
เสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิตอ่ไป  

3. องคป์ระกอบค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนประจ า และ บ าเหน็จ 
ทัง้นี ้ไมม่ีคา่ตอบแทนหรอืผลประโยชนอ์ื่นใดอีก 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 และ
พิจารณาการจ่ายบ าเหน็จกรรมการส าหรบัผลการด าเนินงาน ปี 2563 ตามที่คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยไดค้  านึงถึงความเหมาะสมกับหนา้ที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจ
เดียวกนัและมีขนาดใกลเ้คียงกนั และคณะกรรมการบรษัิทไดเ้ห็นชอบแลว้  มีรายละเอียดดงันี ้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการโดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

รายละเอียดค่าตอบแทน ปี 2562 
ปี 2563 

(ปีทีเ่สนอ) 

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 35,000 บาท/เดือน 

ค) กรรมการ 30,000 บาท /เดือน 30,000 บาท /เดือน 

   1.2   ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการชุดยอ่ย    

           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 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ คา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ 

ก) ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 30,000 บาท /ครัง้ 30,000 บาท /ครัง้ 

ข) กรรมการบรหิารความเสีย่ง 20,000 บาท /ครัง้ 20,000 บาท /ครัง้ 
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รายละเอียดค่าตอบแทน ปี 2562 
ปี 2563 

(ปีทีเ่สนอ) 

1.2.4  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอยา่งยั่งยืน คา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ คา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ 

ก) ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนา
อยา่งยั่งยืน 

30,000 บาท /ครัง้ 30,000 บาท /ครัง้ 

ข) กรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอยา่งยั่งยืน 20,000 บาท /ครัง้ 20,000 บาท /ครัง้ 

           1.2.5 คณะกรรมการบรหิาร คา่ตอบแทนรายเดือน คา่ตอบแทนรายเดือน 

ก) ประธานกรรมการบรหิาร 35,000 บาท /เดือน 35,000 บาท /เดือน 

ข) กรรมการบรหิาร 30,000 บาท /เดือน 30,000 บาท /เดือน 

2. บ าเหน็จ 

 
โดยเสนอจ่ายในอตัรา
รอ้ยละ 3 ของจ านวนเงิน
ปันผลที่จ่ายจากก าไรจาก

การด าเนินงาน  

โดยไมร่วมก าไรสะสม 

นอกจากนี ้เห็นควรเสนอ
ใหค้ณะกรรมการสรรหา

และพิจารณา
คา่ตอบแทน เป็นผูม้ี
อ  านาจในการพิจารณา
การจดัสรรบ าเหน็จใหแ้ก่

กรรมการ 

โดยเสนอจ่ายในอตัรา
รอ้ยละ 3 ของจ านวนเงิน
ปันผลที่จ่ายจากก าไรจาก

การด าเนินงาน  

โดยไมร่วมก าไรสะสม 

นอกจากนี ้เห็นควรเสนอ
ใหค้ณะกรรมการสรรหา

และพิจารณา
คา่ตอบแทน เป็นผูม้ี
อ  านาจในการพิจารณา
การจดัสรรบ าเหน็จใหแ้ก่

กรรมการ 

3. ค่าตอบแทนอืน่ - ไมม่ี - - ไมม่ี - 

การลงมติ  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุ 

 
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

 ประจ าปี 2563 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 และมาตรา 121 แหง่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 ซึง่ก าหนดใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบ
บญัชีประจ าทกุปี  
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท  
ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 ดงัมี
รายช่ือตอ่ไปนี ้ 

(1) นายบญุเรอืง เลศิวเิศษวิทย ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 6552 และ/หรอื 
(2) นายชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 3760 และ/หรอื 
(3) นายพิสฐิ ทางธนกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4095  

  โดยผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งในสามคนนีเ้ป็นผูต้รวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทฯ ในประเทศไทย และก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 เป็นเงิน
จ านวน 2,425,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee)) ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเสนอ และคณะกรรมการบริษัทไดเ้ห็นชอบแลว้ ทัง้นีร้ายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ 
สง่มาดว้ย 6 

การลงมติ  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซึ่งมา
 ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถา้มี) 

ตามมาตรา 105 แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ไดก้ าหนดใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอ
วาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผูถื้อหุน้ได ้โดยการเสนอวาระดงักลา่ว จะตอ้งเสนอโดยผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกัน  
ไมน่อ้ยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด  

นอกจากนี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีเก่ียวกับการดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้  บริษัทฯ  
ไดแ้จ้งหลกัเกณฑก์ารเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอระเบียบวาระการประชุม  ส าหรับการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2563 ซึง่ปรากฏวา่ ไมม่ีผูถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้แตอ่ยา่งใด 

 

ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่
ดงักลา่วขา้งตน้ ซึ่งเป็นสถานที่ที่สะดวกต่อการเดินทางดว้ยระบบขนสง่สาธารณะ  และอยู่ในทอ้งที่อนัเป็นที่ตัง้ของบริษัทฯ 
โดยทา่นผูถื้อหุน้สามารถลงทะเบียนเขา้ประชมุ ณ สถานท่ีประชมุไดต้ัง้แตเ่วลา 07.00 น. เป็นตน้ไป   

อนึง่ คณะกรรมการบรษัิทไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพื่อสทิธิในการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2563 ในวนัศกุรท์ี่ 6 มีนาคม 2563 และก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิในการรบัเงินปันผล ในวนัพฤหสับดีที่ 30 เมษายน 
2563 (Record Date)  

ทัง้นี ้ระเบียบวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการดงักล่าวขา้งตน้  กรรมการอิสระไม่มี
ความเห็นเป็นอยา่งอื่น   

 บรษัิทฯ ตระหนกัดีถึงความส าคญัของสิทธิของผูถื้อหุน้ บริษัทฯ จึงใครข่อความรว่มมือจากท่านผูถื้อหุน้ 
ในการเขา้รว่มประชมุโดยพรอ้มเพรยีง เพื่อประโยชนข์องท่านในการรบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และใชส้ิทธิออก
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เสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถื้อหุน้  หากผูถื้อหุน้ท่านใดไม่สามารถเขา้รว่มประชุมไดด้ว้ยตนเอง และมีความประสงคท์ี่จะ
มอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้รว่มประชุมแทน  กรุณากรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะเพียงแบบใดแบบหนึ่ง 
(แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.) โดยแบบ ค. ใชส้  าหรบัผูถื้อหุน้ที่เป็นชาวต่างชาติ และแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียนในประเทศไทย
เป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์หนังสือมอบฉันทะทัง้ 3 ประเภทไดท้ี่เว็บไซตข์องบริษัทฯ  
ที่ www.nirvanadaii.com  

 ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดงัมีรายช่ือและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่ง  
มาดว้ย 3 เพื่อเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในนามผูถื้อหุน้ได ้  

 นอกจากนี ้เพื่อใหก้ารลงทะเบียนเขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เป็นไปดว้ยความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึน้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้ามาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท อย่างน้อย 3 วัน 
ก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ นอกจากนีข้อใหท้่านผูถื้อหุน้ที่จะเขา้ร่วมประชุม โปรดน า เอกสารที่ระบุช่ือผูถื้อหุน้ซึ่งพิมพ์
บารโ์คด้ไวแ้ลว้ พรอ้มหลกัฐานแสดงตนในการเขา้รว่มประชมุ มาแสดงตอ่เจา้หนา้ที่ลงทะเบียนในวนัประชมุดว้ย  

 ทัง้นี ้ตัง้แต่ปี 2563 เป็นตน้ไป บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด (TSD) จะจัดส่ง
รายงานประจ าปีและหนังสือเชิญประชุมของบริษัทจดทะเบียนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ QR 
Code แทนการใชก้ระดาษหรอืแผน่ซีดีรอม เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเรว็ โดย QR Code ดงักลา่ว อยูใ่นเอกสารเดียวกนั
กบัเอกสารที่มีบารโ์คด้ของทา่นผูถื้อหุน้ ซึง่ทา่นผูถื้อหุน้สามารถใชโ้ทรศพัทม์ือถือหรอืเครือ่งมือที่มีโปรแกรมรองรบั และสแกน 
QR Code เพื่อรบัขอ้มลูของบรษัิทฯ ไดท้นัที 

 เพื่อใหท้่านผูถื้อหุน้ไดร้บัประโยชนส์งูสุดจากการประชุม รวมทัง้เป็นการรกัษาสิทธิประโยชนข์องท่าน
อย่างเต็มที่ หากมีขอ้สงสยัหรือมีค าถามที่เก่ียวขอ้งกับวาระการประชุม สามารถส่งค าถามล่วงหนา้มายังบริษัทฯ ได้ที่
เลขานุการบริษัท ที่อีเมล:์ companysecretary@nirvanadaii.com  หรือส่งทางไปรษณีย ์: บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด 
(มหาชน) เลขที่  123 อาคารซนัทาวเวอรส์ เอ ชัน้ 11 ถนนวิภาวดีรงัสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900   

 ส าหรับผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจ าปี 2562 แบบรูปเล่ม สามารถติดต่อได้ที่  
หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์ของบรษัิทฯ โทรศพัท ์0-2105-6789 หรอืที่อีเมล ์IR@nirvanadaii.com 
    
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
( นายสทุธิชยั สงัขมณี ) 
ประธานกรรมการ 

บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) 
 

ฝ่ายเลขานกุารบรษัิท 
โทรศพัท ์:  02-105-6789 ตอ่ 326  
โทรสาร :    02-105-6787 
อีเมล:์  companysecretary@nirvanadaii.com 

http://www.nirvanadaii.com/
mailto:companysecretary@nirvanadaii.com
mailto:IR@nirvanadaii.com
mailto:companysecretary@nirvanadaii.com
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะทีเ่กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุน้ 

หมวดที ่3 คณะกรรมการ 

ขอ้ 12.  คณะกรรมการของบริษัท ประกอบดว้ย กรรมการอย่างนอ้ย 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการ ทัง้หมดนั้นตอ้งมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะตอ้งเป็นผูม้ีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายก าหนด 

หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการเขา้เป็นหุน้สว่น หรอืเขา้เป็นกรรมการในนิติบคุคลอื่นท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและ
ด าเนินธุรกิจอนัเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบรษัิท เวน้แตจ่ะแจง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

ในการด าเนินกิจการของบริษัท กรรมการตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงคแ์ละขอ้บงัคบัของ
บรษัิท ตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษัิท 

ใหก้รรมการแจง้ใหบ้รษัิททราบโดยมิชกัชา้ในกรณีที่กรรมการมีสว่นไดเ้สียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มในสญัญาใดๆ 
ที่บรษัิทท าขึน้ระหวา่งรอบปีบญัชี หรอืถือหุน้ หรอืหุน้กูใ้นบรษัิทและบรษัิทในเครือ โดยระบจุ านวนทัง้หมดที่เพิ่มขึ ้น
หรอืลดลงในระหวา่งรอบปีบญัชี 

ขอ้ 13.  ที่ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ตง่ตัง้กรรมการโดยใชเ้สยีงขา้งมาก ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี  ้

(1)  ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 
(2)  ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 
(3)  ผูถื้อหุน้แตล่ะคนจะใชค้ะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้

แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้
(4)  บคุคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ   

ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เทา่กนัเกินจ านวนที่จะพงึมีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานในท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

ขอ้ 14.  ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหนง่ 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รง
เป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัสว่น 1 ใน 3  

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใชว้ิธีจบัสลากกนัว่าผูใ้ด
จะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการที่ออกตาม
วาระนัน้อาจถกูเลอืกเขา้มาด ารงต าแหนง่ใหมก็่ได  ้

ขอ้ 15.  กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน ์  
ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณาอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ โดยอาจก าหนดคา่ตอบแทนเป็นจ านวนแนน่อนหรอืวางเป็น หลกัเกณฑ ์และ
จะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได ้และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้
เลีย้งและสวสัดิการอื่นๆ ตามระเบียบของบรษัิท 
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 ความในวรรคหนึง่ไมก่ระทบกระเทือนสทิธิของพนกังานหรอืลกูจา้งของบรษัิท ซึง่ไดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการในอนัที่
จะไดร้บัคา่ตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรอืลกูจา้งบรษัิท 

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ขอ้ 25.  คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของ
รอบปีบญัชีของบรษัิท  

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม        
ผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร  

ขอ้ 26. ผูถื้อหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบของจ านวนหุน้ที่ จ  าหน่ายไดท้ั้งหมด  
จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบเุรื่อง
และเหตผุลในการท่ีขอใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักลา่วดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ี
การประชมุผูถื้อหุน้ภายในสีส่บิหา้วนั นบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสอืจากผูถื้อหุน้  

ในกรณีที่คณะกรรมการไมจ่ดัใหม้ีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึง่ ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ช่ือกนั
หรือผูถื้อหุน้คนอื่นๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้ จะเรียกประชุมเองไดภ้ายในสี่สิบหา้วนันบัแต่วนัครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม  
โดยบรษัิทตอ้งรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร  

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผูถื้อหุน้ที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสองครัง้ใด จ านวนผูถื้อหุน้  
ซึง่มารว่มประชมุไมค่รบเป็นองคป์ระชมุที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัขอ้ 29 ผูถื้อหุน้ตามวรรคสองตอ้งรว่มกนัรบัผิดชอบ
ชดใชค้า่ใชจ้่ายที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษัิท 

ขอ้ 27.  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชมุ และเรือ่งที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุ พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบวุ่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ 
เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและ        
นายทะเบียนทราบไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า 
3 วนัก่อนวนั ประชมุ 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส  านักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่น            
ทั่วราชอาณาจกัร 

ขอ้ 28.  ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได ้
หนงัสอืมอบฉนัทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ และจะตอ้งเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียน
ก าหนด 
หนงัสือมอบฉันทะนีจ้ะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือผูท้ี่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานที่ประชุมก่อน
ผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ 
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ขอ้ 29.  ในการประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือ      
ไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ 
ที่จ าหนา่ยไดท้ัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชั่วโมงจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอการประชุม
เป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้ มิใช่เป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอใหน้ดัประชมุใหม ่และใหส้ง่
หนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบ 
องคป์ระชมุ 

ในการประชุมผูถื้อหุน้ ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถา้ประธานกรรมการมิไดม้าเขา้ประชุมหรือ  
ไม่ สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธาน
กรรมการหรอืมีแตไ่มอ่าจปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ก็ใหท้ี่ประชมุเลอืกตัง้ผูถื้อหุน้คนหนึง่ซึง่ไดเ้ขา้รว่มประชมุเป็นประธานในที่
ประชมุ 

ขอ้ 30.  ในการออกเสยีงลงคะแนนใหหุ้น้หนึ่งหุน้มีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้นั้น ใหป้ระกอบดว้ยคะแนน
เสยีง ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง
เทา่กนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2)  ในกรณีดงัตอ่ไปนีใ้หถื้อเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 
(ก)  การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
(ข)  การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทอื่นหรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 
(ค)  การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส  าคัญ  

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วตัถปุระสงคจ์ะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

(ง)  การแกไ้ขเพิม่เติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิหรอืขอ้บงัคบั 
(จ)  การเพิม่หรอืลดทนุของบรษัิทหรอืการออกหุน้กู ้
(ฉ)  การควบหรอืเลกิบรษัิท 

ขอ้ 31.  กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้
(1)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุแสดงถึงผลการด าเนินการของบรษัิทในรอบปีที่ผา่นมา 
(2)  พิจารณาและอนมุตังิบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของรอบปีบญัชีที่ผา่นมา 
(3)  พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และจดัสรรเงินไวเ้ป็นทนุส ารอง 
(4)  พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5)  พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
(6)  พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน 
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(7)  กิจการอื่นๆ 

หมวดที่ 5 การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี 

ขอ้ 32.  รอบปีบญัชีของบรษัิท เริม่ตน้ในวนัท่ี 1 มกราคม และสิน้สดุลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคมของทกุปี 

ขอ้ 33.  บริษัทตอ้งจัดใหม้ีการท าและเก็บรกัษาบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชี ตามกฎหมายว่าดว้ยการนัน้และตอ้งจดัท า  
งบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ อยา่งนอ้ยครัง้หนึง่ในรอบ 12 เดือนอนัเป็นรอบปีบญัชีของบรษัิท  

ขอ้ 34.  คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิน้สดุของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อ  
ที่ประชุมผูถื้อหุน้ ในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิงบดุลและบญัชีก าไรขาดทนุนี ้คณะกรรมการ
ตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สรจ็ก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 35.  คณะกรรมการตอ้งจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้หผู้ถื้อหุน้ พรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชมุสามญัประจ าปี 
(1)  ส าเนางบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนที่ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พรอ้มกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของ

ผูส้อบบญัชี 
(2)  รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

ขอ้ 36.  ผูส้อบบญัชีมีหนา้ที่เขา้รว่มประชมุในการประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิททกุครัง้ที่มีการพิจารณางบดลุ บญัชีก าไรขาดทนุ 
และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบรษัิทเพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีตอ่ผูถื้อหุน้ และใหบ้รษัิทจดัสง่รายงานและเอกสาร
ของบรษัิทท่ีผูถื้อหุน้จะพงึไดร้บัในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 

 ผูส้อบบญัชีตอ้งไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรอืผูด้  ารงต าแหนง่หนา้ที่ใดๆ ของบรษัิท 

ขอ้ 37.  หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมิให้
แบง่เงินปันผล  

เวน้แตเ่ป็นกรณีของหุน้บรุมิสทิธิที่ขอ้บงัคบัระบไุวเ้ป็นอยา่งอื่น เงินปันผลใหแ้บง่ตามจ านวนหุน้ หุน้ละเทา่ๆ กนั 

 การจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ เวน้แตก่ารจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควร
พอท่ีจะท าเช่นนัน้ และรายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

การจ่ายเงินปันผล ใหก้ระท าภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้ หรอืคณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณี ทัง้นี ้
ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้ และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพด์ว้ยมิใหค้ิด
ดอกเบีย้แก่บรษัิทหากการจ่ายเงินปันผลนัน้ไดก้ระท าภายใตร้ะยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

บรษัิทอาจจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรอืบางสว่น โดยออกเป็นหุน้สามญัใหมใ่หแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยไดร้บัความเห็นชอบจาก
ที่ประชมุผูถื้อหุน้ก็ได ้

ขอ้ 38.  บริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
ของบริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการอาจเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินส ารองประเภทอื่นๆ  
ไดต้ามที่เห็นสมควร 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

เอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถอืหุน้หรือผู้แทนของผู้ถอืหุ้น 
ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุน้ 

 

 ตามที่บริษัทฯ ก าหนดใหม้ีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา  
09.00 น. ณ หอ้งประชุม เดอะ ไพรด์ เลาจน ์ ชัน้ 15 อาคารสิงห ์คอมเพล็กซ ์เลขที่ 1788 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวง 
บางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310  โดยบริษัทฯ จะด าเนินการลงทะเบียนดว้ยระบบบารโ์คด้ (Barcode) ดงันัน้ 
เพื่อใหก้ารประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ เป็นไปดว้ยความโปรง่ใส ชอบธรรม และเพื่อความสะดวกตอ่ผูถื้อหุน้ บรษัิทฯ จึงเห็น
ควรก าหนดใหม้ีการตรวจสอบเอกสาร และหลกัฐานแสดงการเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชุม   
บรษัิทฯ จึงขอชีแ้จงใหผู้ถื้อหุน้ทราบดงันี ้ 
 

 1. หนังสือมอบฉันทะ  

บรษัิทฯ ไดจ้ดัเตรยีมหนงัสอืมอบฉนัทะตามประกาศของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ทัง้ 3 แบบ
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้ประชุมแทนหรือมอบฉนัทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผูอ้อกเสียงลงคะแนนแทน ซึ่งบริษัทฯ ไดแ้นบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. , แบบ ข. และ 
แบบ ค. (แนะน าใหใ้ชแ้บบ ข. ซึง่เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่ตอ้งการมอบฉนัทะไวอ้ย่างชดัเจน) 
มาพรอ้มหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี  ้ (สิ่งที่สง่มาดว้ย 8) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัไดจ้ดัเตรียมแบบหนงัสือมอบฉนัทะ 
ทัง้ 3 แบบ โดยผูถื้อหุน้สามารถ Download แบบหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วไดท้ี่ www.nirvanadaii.com และโปรดน า
แบบฟอรม์ลงทะเบียนที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี ้ มาในวนัประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย เพื่อความสะดวกในการ
ลงทะเบียนของผูถื้อหุน้ 

 

 2. วิธีมอบฉันทะ  

ผูถื้อหุน้ท่ีไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้ โดยด าเนินการดงันี ้ 
1)  เลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดยีวเทา่นัน้  

1.1  ผูถื้อหุน้ทั่วไปจะเลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่เทา่นัน้  
1.2  ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏช่ือตามสมดุทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็น

ผูร้บัฝากและดแูลหุน้ จะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่งไดจ้ากทัง้ 3 แบบ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. 
หรอื แบบ ค.)  

2)  มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งบรรลนุิติภาวะแลว้ตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้  หรือเลือกมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง โดยกาเครื่องหมายและระบุช่ือพรอ้มรายละเอียดของบุคคลที่ผูถื้อหุน้
ประสงคจ์ะมอบฉันทะ หรือระบุช่ือกรรมการอิสระ ตามขอ้มูลกรรมการอิสระที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชุม  
ฉบบันี ้(สิง่ที่สง่มาดว้ย 3) โดยเลอืกเพียงบคุคลเดียวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุดงักลา่ว  
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3)  ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขีดฆ่าลงวนัที่ ณ วนัที่ท  าหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว เพื่อใหถ้กูตอ้งและ 
มีผลผกูพนัตามกฎหมาย ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดอ้  านวยความสะดวกในการจดัเตรียมอากรแสตมป์ ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะ
ที่มาลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ  

 
ทัง้นี ้ ผูถื้อหุน้ตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้โดยมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผูถื้อหุน้
จะตอ้งมอบฉนัทะเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่โดยไมส่ามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางสว่นซึง่นอ้ยกวา่จ านวนที่ตนถืออยูไ่ด ้

เวน้แต่เป็น Custodian ที่ผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและถกูแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ตามหนงัสือมอบ
ฉนัทะ แบบ ค. 
 
3. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงกอ่นเข้าร่วมประชุม  

ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 

1) กรณีผูถื้อหุน้มารว่มประชมุดว้ยตนเอง 

 เอกสารใบลงทะเบยีนที่มีบารโ์คด้ ซึง่แนบมากบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

 บัตรประจ าตัวประชาชน, บัตรประจ าตัวข้าราชการ, ส  าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัว

ขา้ราชการ หรอืหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นเป็นชาวตา่งชาติ) 

2) กรณีที่มีการมอบฉนัทะ 

 เอกสารใบลงทะเบยีนที่มีบารโ์คด้ ซึง่แนบมากบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

 หนงัสอืมอบฉนัทะที่บรษัิทฯ จดัสง่ใหพ้รอ้มหนงัสอืเชิญประชมุนี ้พรอ้มกรอกขอ้ความใหค้รบถว้น 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการหรอืหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นเป็นชาวตา่งชาต)ิ 

ของผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะที่รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
 

ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบคุคล 

1) กรณีกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามมารว่มประชมุดว้ยตนเอง 

 เอกสารใบลงทะเบยีนที่มีบารโ์คด้ ซึง่แนบมากบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืส าเนาหนงัสอืเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ ที่รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

 ส าเนาหนงัสอืรบัรองของกระทรวงพาณิชยท์ี่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนติิบคุคล 

2) กรณีที่มีการมอบฉนัทะ 

 เอกสารใบลงทะเบยีนที่มีบารโ์คด้ ซึง่แนบมากบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

 หนงัสอืมอบฉนัทะที่บรษัิทฯ จดัสง่ใหพ้รอ้มหนงัสอืเชิญประชมุนี ้พรอ้มกรอกขอ้ความใหค้รบถว้น 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืส าเนาหนงัสอืเดินทาง  

(กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ ของผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคลและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
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 ส าเนาหนงัสอืรบัรองของกระทรวงพาณิชย ์ หรอื ส  าเนาหนงัสอืรบัรองนิติบคุคล (กรณีเป็นนิติบคุคลจดทะเบยีน

ตา่งประเทศ) ท่ีรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
 

หมายเหต ุ  บรษิัทฯ จะใชร้ะบบอเิลก็ทรอนกิส ์ในการลงทะเบยีนและการนบัคะแนนเสยีง ส าหรบัแต่ละวาระ/วาระย่อยจะ
จดัใหม้ีบตัรลงคะแนนเสยีงแยกออกจากกนั เมื่อทุกวาระไดม้ีการอภิปรายและลงคะแนนเสียงเรียบรอ้ยแล้ว 
บตัรลงคะแนนเสยีงจะถูกรวบรวม และแจง้ผลการนบัคะแนนเสยีง ส่วนขัน้ตอนการลงคะแนนเสยีงจะอธิบาย
ใหท้ราบเมือ่เริ่มการประชมุ 

 

4. การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม  

บริษัทฯ จะเริ่มรบัลงทะเบียนการเขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ก่อนเริ่มการประชุม  2 ชั่วโมง หรือตัง้แต่เวลา  
07.00 น. เป็นตน้ไป ณ สถานท่ีจดัการประชมุ ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุผูถื้อหุน้ท่ีแนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชุม
ฉบบันี ้(สิง่ที่สง่มาดว้ย 7) 

 
5. หลักเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้น 

วาระทั่วไป  

1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระใหน้บัหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้  ซึ่งผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะตอ้งออกเสียง
ลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง
ลงคะแนนได ้

2)  ในกรณีมอบฉนัทะ  
2.1  ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนตามที่ผูม้อบฉนัทะระบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะเทา่นัน้ การลงคะแนน

เสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะวาระใด ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ 
ไมถ่กูตอ้ง และไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้  

2.2  หากผูม้อบฉนัทะไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะหรือระบุ
ไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบใุนหนงัสือมอบ
ฉนัทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงคะแนนแทนไดต้ามที่เห็นสมควร  

วาระเลอืกตัง้กรรมการ  
ส าหรบัวาระการเลือกตัง้กรรมการตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 13 ก าหนดใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตัง้

กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้ 
1)  ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 
2)  ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3)  ผูถื้อหุน้แตล่ะคนจะใชค้ะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะ

แบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้
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4)  บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมี
หรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวน 
ที่จะพงึมีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานในท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

  
6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน  

บริษัทฯ จะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงใหท้ี่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม  โดยเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ 
จะนบัคะแนนเสยีงแตล่ะวาระจากคะแนนเสยีงในหนงัสอืมอบฉนัทะเมื่อลงทะเบียนเขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้  และ/หรือ จาก
คะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีสง่มาจากผูถื้อหุน้ในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ และจะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท้ี่ประชมุทราบในทกุวาระ 
ทัง้นี ้จ านวนผูถื้อหุน้ในแตล่ะวาระอาจไมเ่ทา่กนัได ้เนื่องจากอาจมีผูถื้อหุน้บางทา่นเขา้มาประชมุเพิ่มเติมหรอืกลบัก่อน  

ทัง้นี ้ บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีผูต้รวจสอบ (Inspector) ซึ่งเป็นที่ปรกึษากฎหมายภายนอก เพื่อท าหนา้ที่ดแูลและ
ตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีงในการประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปอย่างโปรง่ใส ถกูตอ้งตามกฎหมาย
และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ  
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
 

รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอใหเ้ป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 

 บริษัทฯ ไดก้ าหนดวันประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น.  
ณ หอ้งประชุม เดอะ ไพรด์ เลาจน ์ ชัน้ 15 อาคารสิงห ์คอมเพล็กซ ์เลขที่ 1788 ถนนเพชรบรุีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขต
หว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310  เพื่อพิจารณาระเบียบวาระตา่งๆ รายละเอียดตามที่ไดแ้สดงไวใ้นหนงัสอืเชิญประชมุผูถื้อหุน้ 
 

 บริษัทฯ ขอเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ตามวนัเวลาดงักล่าว หากท่านไม่สามารถเขา้ร่วม
ประชมุได ้ทา่นสามารถมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่น หรอืกรรมการอิสระของบรษัิทฯ บคุคลใดบคุคลหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
 

ชื่อและต าแหน่ง อาย ุ ที่อยู ่
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม

สามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังนี ้

1. นายสทุธิชยั สงัขมณี 

/ กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการ และ 
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

63 ปี บรษัิท  เนอวานา ไดอิ  จ ากดั 
(มหาชน) เลขที่ 123 อาคารซนัทาว
เวอรส์ เอ   ชัน้ 11 ถนนวิภาวดี
รงัสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

วาระที่ 6 พิจารณาอนมุตัิการ
ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและ
บ าเหน็จกรรมการ 

2. นายอภิมขุ สขุประสทิธ์ิ 
/ กรรมการอิสระ  
รองประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการบรหิารความ
เสีย่ง 

64 ปี บรษัิท  เนอวานา ไดอิ  จ ากดั 
(มหาชน) เลขที่ 123 อาคารซนัทาว
เวอรส์ เอ ชัน้ 11 ถนนวิภาวดีรงัสติ 
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิการ
ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและ
บ าเหน็จกรรมการ 

3. นายกมัปนาท โลหเจรญิวนชิ  
/ กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ           

70 ปี บรษัิท  เนอวานา ไดอิ  จ ากดั 
(มหาชน) เลขที่ 123 อาคารซนัทาว
เวอรส์ เอ ชัน้ 11 ถนนวิภาวดีรงัสติ 
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิการ
ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและ
บ าเหน็จกรรมการ 

4. ดร.ปรเีปรม นนทลรีกัษ ์

/ กรรมการอิสระ  

กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

59 ปี  บรษัิท  เนอวานา ไดอิ  จ ากดั 
(มหาชน) เลขที่ 123 อาคารซนัทาว
เวอรส์ เอ ชัน้ 11 ถนนวิภาวดีรงัสติ 
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิการ
ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและ
บ าเหน็จกรรมการ 

  



การประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2563 
บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน)       

 

หนา้ 19 
 

ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทั้ง 4 ท่าน ไม่มีประวตัิการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี    

และไม่มีลักษณะความสัมพนัธ ์ที่อาจก่อให้เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ดังตอ่ไปนี ้

 เป็นญาติสนิทกบัผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท/บรษัิทยอ่ย 

 เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า 

 เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย 

 มีสว่นไดเ้สยีพเิศษทีแ่ตกตา่งจากกรรมการทา่นอื่นๆ ในทกุวาระท่ีเสนอในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นี ้

 มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าาใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2562 
วันจันทรท์ี่ 22 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. 

ณ. ห้องประชุมใหญ ่ชั้น 39 อาคารซันทาวเวอรส์ บี  
เลขที ่123 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

  _ 

เร่ิมการประชุม เวลา 9.00 น. 

 นายสุทธิชัย สงัขมณี ประธานกรรมการ บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน) (“ประธานฯ”) ท าหนา้ที่ประธาน 
ในท่ีประชมุ ตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ที่ก าหนดไว ้และประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้างปิโยรส เลาหเจริญยศ เลขานกุารบริษัท 
(“เลขานกุารบรษัิท”) เป็นผูด้  าเนินการประชมุ 

 เลขานกุารบริษัท กลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 และแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า 
ขณะนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองจ านวน  17 ราย และผูถื้อหุน้ท่ีรบัมอบฉนัทะจ านวน 72 ราย รวมผูถื้อหุน้จ านวน 89 
ราย ถือหุน้รวมกนัทัง้สิน้ 1,380,599,978 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 72.7004 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ครบเป็นองค์
ประชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ  

 ก่อนเริ่มการประชุม เลขานกุารบริษัทไดก้ลา่วแนะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และที่ปรกึษากฎหมาย โดยมี
รายละเอียดผูเ้ขา้รว่มประชมุดงันี ้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม  
1. นายสทุธิชยั สงัขมณี  ประธานกรรมการ  กรรมการอิสระ 
2. นายนรศิ เชยกลิน่  ประธานกรรมการบรหิาร กรรมการ 
3. นายอภิมขุ สขุประสทิธ์ิ  รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 
4. นายศรศกัดิ ์สมวฒันา  กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการ 
5. นางฐิติมา รุง่ขวญัศิรโิรจน ์  กรรมการ 
6. นายณฐัวฒุิ มธัยมจนัทร ์  กรรมการ 
7. นางพจนารถ ปรญิภทัรภ์ากร  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
8. นางปรเีปรม นนทลรีกัษ ์  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
9. นายกมัปนาท โลหเจรญิวนชิ  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

 ทัง้นี ้กรรมการบริษัทมีจ านวนทัง้หมด 9 คน และเขา้รว่มประชุมครบทัง้ 9 คน คิดเป็นสดัสว่นกรรมการที่เขา้ร่วม
ประชมุเทา่กบัรอ้ยละ 100 
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ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม  
1. นายกฤษณนั กฤตเมธภีมเดช รองกรรมการผูอ้  านวยการ สายงานพฒันาองคก์ร 
2. นายสรุพงษ์ เจียมออ่น ผูช้่วยกรรมการผูอ้  านวยการ สายงานปฏิบตัิการ 
3. นายนนัทชาติ กลบีพิพฒัน ์ ผูช้่วยกรรมการผูอ้  านวยการ สายงานปฏิบตัิการธุรกิจ  
4. นายรณชยั ไตรยสนุนัท ์ ผูช้่วยกรรมการผูอ้  านวยการ สายงานออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์

 5. นายจิรเดช นตุสถิตย ์ ผูช้่วยกรรมการผูอ้  านวยการ สายงานสนบัสนนุธุรกิจ   
   และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารการเงิน  
 
ผู้สอบบัญชทีี่เข้าร่วมประชุม 

1. นายบญุเรอืง เลศิวิเศษวิทย ์  ผูส้อบบญัชี จากบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 
2. นางสาวกลุธิดา วิรตักพนัธ ์ ตวัแทนผูส้อบบญัชี จากบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 
3. นายธีรกานต ์วจันป์ระภาศกัดิ ์ ตวัแทนผูส้อบบญัชี จากบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 

 

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม  
1. นายเนรมติร ตรงพรอ้มสขุ ที่ปรกึษากฎหมายจากบรษัิท ดเีอ็น 36 จ ากดั 
2. นางสาวณชัชา ศรสีพุรวชิยั ที่ปรกึษากฎหมายจากบรษัิท ดเีอ็น 36 จ ากดั 

 

โดยนางสาวณชัชา ศรสีพุรวิชยั จะท าหนา้ที่ตรวจสอบการลงคะแนน และรว่มเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสยีงครัง้นี ้
 

อาสาพทิักษส์ิทธ์ิผู้ถอืหุน้ ซ่ึงเป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
 ไดแ้ก่  นาย กิติภทัท ์เกสรมาลา 
 
 ประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดประชุมอย่างเป็นทางการ และไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบริษัท  เป็นผูชี้แ้จงสิทธิและ
หลกัเกณฑใ์นการออกเสยีงลงคะแนน ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบ 
 

 เลขานกุารบรษัิท ไดชี้แ้จงสิทธิและหลกัเกณฑใ์นการออกเสยีงลงคะแนนตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ดงันี ้
 

สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน 
1. การออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุผูถื้อหุน้ ใหถื้อวา่หนึง่หุน้มีหนึง่เสียง และผูถื้อหุน้ท่านใดมีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่อง

ใด  ผูถื้อหุน้ทา่นนัน้ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้  
2. ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียงทัง้หมดที่มีอยู่ เพื่อออกเสียงว่า เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง

เทา่นัน้ เวน้แตผู่ถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให ้custodian ในประเทศไทย  เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้เท่านัน้ 
จึงจะสามารถลงคะแนนเสยีงแบบแยกคะแนนเสยีงได ้โดยรวมคะแนนเสยีงทัง้หมดแลว้ ตอ้งไมเ่กินจ านวนสิทธิออกเสียงที่
มีอยู ่ทัง้นี ้หากผูร้บัมอบฉนัทะที่เป็น custodian ออกเสยีงไมค่รบจ านวนเสยีงที่มีจะถือวา่เสยีงที่ขาดเป็นการงดออกเสยีง 

 

การออกเสียงลงคะแนน 
บรษัิทฯ ไดก้ าหนดหลกัเกณฑส์ าหรบัการลงคะแนนเสยีงในการประชมุผูถื้อหุน้ ดงันี ้ 
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1. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะโดยไดอ้อกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระแลว้ บริษัทฯ ไดท้ าการรวบรวมคะแนนและประมวลผล
ลว่งหนา้ในคอมพิวเตอรเ์พื่อความรวดเรว็ในการประชมุ โดยฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ ไดส้อบทานความถกูตอ้งแลว้  ทัง้นี ้
รวมถึงคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทฯ 

2. ในการลงมติในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุม เฉพาะผูท้ี่ประสงคจ์ะลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง 
เท่านัน้ โดยขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงที่ไดร้บัจากการลงทะเบียน และขอความ
กรุณายกมือขึน้ เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ของบริษัทฯ ไปรบับตัรลงคะแนนดงักลา่ว เพื่อน าไปตรวจนบัคะแนน โดยบริษัทฯ จะน า
คะแนนเสียงดงักล่าว มาหกัออกจากจ านวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  และส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีไมไ่ดย้กมือ และไมไ่ดส้ง่บตัรลงคะแนนของตน บริษัทฯ จะถือว่าผูถื้อหุน้ท่านนัน้มีมติเห็น
ดว้ยตามที่ประธานฯ เสนอ ยกเวน้ การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5  เรื่องพิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการ 
ที่ออกตามวาระ เจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะทกุราย ไม่ว่าจะออกเสียงว่า 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสียง เพื่อใหก้ารด าเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และใน
การประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะมอบหมายใหเ้ลขานุการบริษัท   เป็นผูป้ระกาศผลการ
ลงคะแนนเสยีงใหท้ี่ประชมุทราบ  หลงัจากที่การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิน้สดุลง โดยจะแยกคะแนนเสียง  เห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง   ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง 
ภายหลงัจากที่เลขานกุารบริษัท  ไดป้ระกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  สิน้สดุลงแลว้ บริษัทฯ จะไม่น าคะแนน
เสยีงดงักลา่วมาค านวณรวมเป็นคะแนนเสยีงอีก 

3. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชุมแทน และไดร้ะบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเรียบรอ้ยแลว้ 
ผูร้บัมอบฉันทะจะไม่ไดร้บัแจกบัตรลงคะแนนเสียง และระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผูถื้อหุน้นัน้ มอบฉันทะมาทุก
ประการ   

4. ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งลงทะเบียนแลว้ แต่ยงัไม่ไดอ้อกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่รว่มประชุมจนแลว้เสร็จ 
บรษัิทฯ ขอความรว่มมือโดยการสง่บตัรลงคะแนนท่ีออกเสยีงลงคะแนนลว่งหนา้ ในวาระท่ีเหลอือยู่ทัง้หมดใหแ้ก่เจา้หนา้ที่
ของบรษัิทฯ เพื่อบนัทกึคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระการประชมุ 

5. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ ที่ไม่ไดส้่งบตัรลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ของ  
บรษัิทฯ ก่อนที่ประธานฯ หรือเลขานกุารบริษัทจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ใหถื้อว่าผูถื้อหุน้ หรือผูร้บั
มอบฉนัทะนัน้ มีมติเห็นดว้ย ในการพิจารณาวาระนัน้ๆ 

6. ในกรณีที่ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดออกเสยีงวา่ ไมเ่ห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิ
ในวาระดงักลา่ว เวน้แต่ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ซึ่งมอบฉนัทะไดล้งคะแนนเสียงไวแ้ลว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ ว่าจะลงมติ ไม่เห็น
ดว้ย หรอื งดออกเสยีง ซึง่บรษัิทฯ ไดบ้นัทกึคะแนนเสยีงดงักลา่วไวล้ว่งหนา้แลว้ 

 

กรณีที่ถอืเป็นบตัรเสีย    
1. การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเวน้ การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะจากผูล้งทุน

ตา่งประเทศ ท่ีแตง่ตัง้ให ้custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 
2. การแกไ้ข หรอื ขีดฆา่การลงคะแนนเสยีง โดยผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมิไดล้งนามก ากบั 
3. บตัรลงคะแนนท่ีช ารุด และอยูใ่นสภาพท่ีไมส่ามารถอา่นผลคะแนนได ้ 
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 บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะคืนทัง้หมดทุกวาระ เมื่อการประชุมเสร็จสิน้  
เพื่อประโยชนใ์นการตรวจสอบคะแนนเสยีงตอ่ไป และเพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใสในการลงคะแนน 
 

ขั้นตอนการประชุม 
ในการประชมุจะด าเนินการประชมุเรยีงตามล าดบัวาระท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนังสอืเชิญประชมุ 

 

การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย 
1. ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่ประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามขอ้สงสยัในแต่ละวาระ ขอใหย้กมือขึน้เมื่อ

ประธานฯ อนญุาตแลว้ ขอใหส้อบถามผา่นไมโครโฟนที่บรษัิทฯ จดัเตรยีมไว ้โดยขอใหแ้จง้ช่ือและนามสกลุ และระบวุา่เป็น
ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง หรือเป็นผูร้บัมอบฉันทะ แลว้จึงแสดงความคิดเห็นหรือถามค าถาม ทัง้นี ้เพื่อใหก้ารบนัทึก
รายงานการประชมุเป็นไปอยา่งถกูตอ้งและครบถว้น 

2. ในการแสดงความคิดเห็นหรอืสอบถามขอ้สงสยั ขอใหเ้สนอเนือ้หาอยา่งกระชบั และงดเวน้การซกัถาม หรอืแสดงความเห็น
ในประเด็นท่ีซ า้กนั เพื่อใหก้ารประชมุเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

3. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ประสงคท์ี่จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามขอ้สงสยั ที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลงัพิจารณาอยู่ ขอให้
เสนอในวาระอื่นๆ หรอืในช่วงทา้ยของการประชมุ 

4. บรษัิทฯ จะเผยแพรร่ายงานการประชุม พรอ้มทัง้ระบคุะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทาง website ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนั
นบัจากวนัประชมุ หรอืภายในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 

 
 ก่อนเขา้สูว่าระการประชมุ ประธานฯ แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่ เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปอย่างโปรง่ใส และสอดคลอ้ง
กบัแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทจดทะเบียน  ประธานฯ ขอเชิญผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุม จ านวน 1 คน  
รว่มเป็นสกัขีพยานในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีง ซึง่ไมม่ีผูถื้อหุน้รายใดเสนอตวัรว่มเป็นสกัขีพยานในการตรวจสอบการ
นบัคะแนนเสียง ดงันัน้ ประธานฯ จึงแจง้ต่อที่ประชุมว่า นางสาวณชัชา ศรีสพุรวิชยั ที่ปรกึษากฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 
จ ากดั จะท าหนา้ที่เป็นสกัขีพยานในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีง 
 

 หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดด้  าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 26 เมษายน 2561  
 

 ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 
2561 และได้จัดท ารายงานการประชุมส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลา  
ที่กฎหมายก าหนด คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่า การบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 
ดงักลา่ว มีความครบถว้นและถกูตอ้ง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ เพื่อรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2561 เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ทัง้นี ้ส  าเนารายงานการประชมุดงักลา่ว ปรากฏตามหนงัสอืเชิญประชมุ ซึง่บรษัิทฯ 
ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ทา่นผูถื้อหุน้แลว้  

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุเสนอขอ้คิดเห็น หรอืแกไ้ขรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561  
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เนื่องจากไม่มีผูถื้อหุน้รายใดมีค าถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ  
ลงมติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชมุไดพ้ิจารณาและออกเสยีงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉนัท ์และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน
ดงันี ้

  มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ  1,006,234,496 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000  
  มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ          0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 
  มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะงดออกเสยีง              0 เสยีง  
  บตัรเสยี                0 เสยีง  

หมายเหตุ:  ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุระหวา่งการประชมุเพิ่มขึน้ 2,532,700 หุน้ นบัเป็นจ านวน
หุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุทัง้หมดจ านวน 1,006,234,496 หุน้  

มติที่ประชุม รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 

 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2561   

   ประธานฯ มอบหมายให้ นายจิรเดช นุตสถิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้รายงานผลการ
ด าเนินงานในปี 2561 

   นายจิรเดช นตุสถิตย ์ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารการเงิน ไดร้ายงานผลการด าเนินงาน ล าดบัเหตกุารณส์ าคญัใน
ปี 2561 และปัจจยัตา่งๆ ท่ีมีผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ซึง่สามารถสรุปไดด้งันี ้
 

 ไตรมาสที่ 1  
- บริษัทฯ ไดท้ าการจัดงาน Grand Opening ของโครงการบันยันทรีเรสซิเดนท ์ ริเวอรไ์ซด ์กรุงเทพ ซึ่งเป็น

คอนโดมิเนียมระดับ Luxury โครงการแรกและโครงการเดียวของกลุ่มบริษัท ทัง้นีโ้ดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเปิดตวั (Grand Opening) โครงการ Icon Siam (แตส่ดุทา้ยแลว้ โครงการ Icon Siam มีการเลือ่น
การเปิดตวัออกไป โดยที่บริษัทฯ ยงัคงจดังาน Grand Opening อยู่ตามเดิม แต่เป็นฉบบั Mini ไม่ไดใ้ชส้ื่อในการ
ประชาสมัพนัธโ์ครงการฯ มากนกั แต่เนน้ไปทาง Exclusive Invitation Only สื่อสารไปยงักลุม่ลกูคา้เป้าหมาย
โดยตรง) 

- เดือนมีนาคม 2561 บริษัทฯ เปิดตวัโครงการทาวนเ์ฮา้สโ์ครงการที่ 2 Nirvana Define (ศรีนครินทร-์พระราม 9) 
Type C และ Type D มี Unit รวมทัง้สิน้ 173 Unit ซึ่งไดร้บัการตอบรบัที่ดีมาก (ณ สิน้ปี 2561 ขายไดป้ระมาณ 
รอ้ยละ 80 ของเฟสที่ 1 และโอนกรรมสิทธ์ิใหล้กูคา้แลว้จ านวน 25 Unit โดยเฟสที่ 2 อาจจะเริ่มเปิดตวัใน 1-2  
ไตรมาสขา้งหนา้) 

 

 ไตรมาสที่ 2 
- บริษัทฯ ไดร้บัอนุญาตจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยใหย้า้ยหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนของบริษัทฯ (NVD)  

จากตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) ใหเ้ขา้ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งเป็นผลมาจาก
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การท่ีบรษัิทฯ จดัท า Road Show ในตา่งประเทศ ซึง่นกัลงทนุในตา่งประเทศที่สนใจลงทนุในหลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ 
ไดใ้หข้อ้เสนอแนะว่าหากหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนของ NVD จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ  (mai)  
นกัลงทนุในตา่งประเทศจะไมส่ามารถลงทนุในหลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ ได ้   

- เดือนเมษายน มีการเปิดตวั Home Building Service ที่ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้รายยอ่ยในช่ือ “Baan Nirvana” 
- เดือนมิถนุายน มีการเปิดตวัทาวนเ์ฮา้ส ์Type A และ Type B เพิ่มเติมในโครงการ Nirvana Define (ศรีนครินทร-์

พระราม 9) 
- มีการออกหุน้กูจ้  านวน 1,200 ลา้นบาท 
- มีการขายเงินลงทนุในรูปของที่ดินที่ถือครองมาสมยัไดอิ กรุป๊ เดิม 

 

 ไตรมาสที่ 3 
- เดือนกรกฎาคม  ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของ บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน)   ครัง้ที่ 1 

(NVD-W1) เริม่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์
- มีการลงนามสญัญาว่าจา้งก่อสรา้งที่สิงห ์พารค์ ซึ่งเป็นโครงการที่ใชเ้ทคนิค Prefabrication ของไดอิ กรุ๊ป เดิม 

ในการหลอ่แผ่น Precast เพื่อสรา้งเป็นหอพกัพนกังานที่ท  างานในไร ่ทัง้นี ้โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อเพิ่มธุรกิจที่จะ
สรา้งรายไดต้อ่เนื่องใหบ้รษัิท (Recurring Income) นอกเหนือจากธุรกิจปกติของบรษัิทฯ ซึง่นา่จะสง่มอบงานใหแ้ก่
ผูว้า่จา้งไดภ้ายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 

- มีการลงนามสญัญารว่มลงทนุกบั Daiwa House Industry ซึ่งเป็นนกัพฒันาอสงัหาริมทรพัยแ์นวราบเบอร ์1 ของ
ประเทศญ่ีปุ่ น โดยการจดัตัง้บริษัท เนอวานา ไดวะ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั โดยบริษัทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 49 , Daiwa 
House Industry ถือหุน้รอ้ยละ 49  และนกัลงทนุอิสระถือหุน้รอ้ยละ 2 มีทนุจดทะเบียน 421 ลา้นบาท เรียกช าระ
แลว้เต็มมลูค่า เพื่อพฒันาโครงการ Nirvana Beyond (พระราม 9 - กรุงเทพกรีฑา) บนที่ดิน 27 ไร ่ที่ซือ้มาจาก
บรษัิท เนอวานา่ ย ูจ ากดั มีมลูคา่โครงการทัง้หมด 2,600 ลา้นบาท 

 ไตรมาสที่ 4 
- มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจ านวนหุน้ละ 0.11 บาท (ส าหรบัผลประกอบการเดือนมกราคม 2561 ถึงเดือน

กนัยายน 2561) โดยในการประชมุครัง้นีจ้ะมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมจ านวนหุน้ละ 0.08 บาท รวมเป็น
เงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 0.19 บาท คิดเป็นอตัราสว่นเงินปันผลตอบแทนรอ้ยละ 5.97 

- มีการเข้าซือ้ที่ดิน 2 แปลง ส าหรบัพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม โดยแปลงที่ 1 อยู่ที่ถนนอิสรภาพ ห่างจาก
โรงพยาบาลศิริราชประมาณ 800 เมตร เป็นโครงการ Low-rise 8 ชัน้ และแปลงที่ 2 อยู่ที่ถนนรชัดาภิเษก 35 
(ประชาช่ืน) เป็นโครงการ High-rise 22 ชัน้ อยูใ่กลก้บัสถานีกลางบางซื่อ ซึ่งจะเป็นศนูยก์ลางของระบบขนสง่ทาง
รางที่จะเกิดขึน้ในอนาคต  

- มีการเปิดตวัโครงการบา้น Nirvana Beyond ที่จงัหวดัอดุรธานี ซึง่เป็นบา้น Beyond รุน่ใหมจ่ านวน 40 หลงั มลูค่า
โครงการประมาณ 1 พนัลา้นบาท โดยโครงการนีเ้ป็นโครงการรูปแบบ Turn Key Solution for Partnership Project 
Development โครงการแรก ที่บรษัิทฯ ไมไ่ดซ้ือ้ที่ดินเขา้มา แตร่ว่มลงทนุกบัเจา้ของที่ดิน ซึง่เงินลงทนุในโครงการจะ
เป็นสว่นของการสรา้งบา้นตวัอย่างจ านวน 3 หลัง ส  าหรบัโครงการนีบ้ริษัทฯ จะใหบ้ริการตัง้แต่การจดัท า Master 
Plan การออกแบบโครงการ การก่อสรา้ง และการตรวจสอบคณุภาพ การขาย การตลาด การโอนกรรมสิทธ์ิ รวมถึง
การใหบ้ริการหลงัการขายต่างๆ โดยโครงการลกัษณะนีเ้มื่อมีการขายและโอนกรรมสิทธ์ิ เจา้ของท่ีดินจะไดร้บั
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รายไดจ้ากการขายที่ดินโดยตรงจากลกูคา้ และบรษัิทฯ จะไดร้บัรายไดจ้ากการรบัสรา้งบา้น การพฒันาโครงการใน
รูปแบบนี ้จะท าใหบ้รษัิทฯ สามารถขยายตลาดไปยงัตา่งจงัหวดัไดด้ว้ยเงินลงทนุท่ีต ่าและความเสีย่งที่ต  ่า   

- เดือนพฤศจิกายน เริ่มโอนหอ้งชุดหอ้งแรกในโครงการบันยันทรี  เรสซิเดนท ์ริเวอรไ์ซด ์กรุงเทพ ทัง้นี ้โครงการ 
บนัยนัทรี เรสซิเดนท ์ริเวอรไ์ซด ์กรุงเทพ เป็นโครงการคอนโดมิเนียมสงู 45 ชัน้ที่ด  าเนินการโดยบริษัท เนอวานา  
 ริเวอร ์จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุน้รอ้ยละ 70 (อีกรอ้ยละ 30 ถือหุน้โดยเจา้ของที่ดิน) ณ สิน้ปี 2561  
ท าการโอนกรรมสทิธ์ิใหล้กูคา้แลว้จ านวน 18 หอ้ง  

 
  ส าหรบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ นายจิรเดช นตุสถิตย ์ประธานเจา้หนา้ที่บริหารการเงิน ไดร้ายงานต่อที่
ประชุมว่า บริษัทฯ มีรายได้รวมเติบโตขึน้รอ้ยละ 16 ซึ่งต ่ากว่าเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากในไตรมาสที่ 1 บริษัทฯ ได้
เปลีย่นแปลงรูปแบบการก่อสรา้งจาก Conventional Construction เป็น Prefabrication ทัง้หมด ซึ่งท าใหก้ารด าเนินงานของ
บรษัิทฯ ลา่ชา้ไปบา้งในช่วงแรก แตบ่รษัิทฯ ก็สามารถสรา้งรายไดก้ลบัมาในช่วงทา้ยของปี ในสว่นของก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้จาก
รอ้ยละ 30.6 เป็น รอ้ยละ 35.6 ซึง่หลกัๆ เป็นผลมาจากการโอนกรรมสทิธ์ิในโครงการบนัยนัทรี เรสซิเดนท ์ ริเวอรไ์ซด ์กรุงเทพ 
ซึ่งมีอัตราก าไรขั้นตน้ที่สูงกว่าโครงการอื่น ในส่วนของก าไรสุทธิ บริษัทฯ มีก าไรสุทธิเติบโตรอ้ยละ 52 อยู่ที่จ  านวน 324  
ลา้นบาทสงูกวา่เปา้หมายที่ตัง้ไว ้อตัราก าไรสทุธิอยูท่ี่รอ้ยละ 11 ซึง่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานของอตุสาหกรรม 
    

   นอกจากนี ้ในสว่นของกลยทุธใ์นการประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ ยงัคงเป็นแนวทางเดิม โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย (Develop for Sales)  

 บรษัิทฯ จะมุง่เนน้ในธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์ช่นเดิม โดยการซือ้ที่ดินมาเพื่อพฒันาและขาย 
 
การสร้างรายได้ประจ า (Recurring Income) 

 ในปีที่แลว้ และปีนี ้บรษัิทฯ จะยงัไม่มุ่งเนน้ในการใหบ้ริการแก่ลกูคา้รายย่อย แต่จะเนน้ในสว่นของโครงการ Turnkey 
Solution ซึง่จะสามารถบรหิารจดัการไดง้่ายและมีประสทิธิภาพสงูกวา่  

 นอกจากนี ้บรษัิทฯ พยายามกระจายไปใน ธุรกิจอื่นๆ ที่ไมไ่ดเ้ป็นธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อขายโดยตรง แต่เป็น
การพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อใหเ้ช่า เช่น  อาคารท่ีจอดรถ อพารต์เมนต ์เป็นตน้  

 
การบริหารสินทรัพยใ์ห้เกดิประโยชนส์ูงสุด (Land Trading for Asset Maximization Purposes)  

 บรษัิทฯ จะยงัคงมีการซือ้ขายที่ดนิไปตามปกติ เมื่อมีโอกาสทางธรุกิจที่ดีและเป็นประโยชนต์อ่บรษัิทฯ โดยรวม 
 

นายจิรเดช นตุสถิตย ์ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารการเงิน ไดชี้แ้จงเพิ่มเติมเก่ียวกบัเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ 
ในปี 2562 ซึ่งสามารถสรุปไดด้งันี ้
 

 บริษัทฯ จะมีการเปิดตวัสินคา้ใหม่ เพื่อใหบ้ริษัทฯ สามารถเขา้ไปใน Segment ที่บริษัทฯ ยงัไม่เคยเขา้
ไป เช่น ก) โครงการคอนโดมิเนียมแบบ Low-rise ที่ถนนอิสรภาพ และ ข) บา้น Nirvana Collection ที่เป็น Segment ที่
สงูขึน้กว่าบา้น Beyond เป็นบา้นที่มีพืน้ที่มากขึน้ เพื่อรองรบัการขยายตวัของครอบครวั  

 บริษัทฯ จะเปิดตวับา้นรูปแบบใหม่คือ Nirvana Element ซึ่งเป็นบา้นเดี่ยว 2 ชัน้ แบบ Fully-Prefab  



การประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2563 
บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน)       

 

หนา้ 27 
 

ที่พฒันาจากบา้นกินซ่าโฮมเดิม โดยจะเปิดตวัทัง้ในรูปแบบของการพฒันาเพื่อขาย และการรบัจา้งก่อสรา้ง Turnkey 
Solution  

 บริษัทฯ จะใหค้วามส าคญักบันวตักรรม โดยมุ่งเนน้ไปยงั Convenient Lifestyle ทัง้ในแง่ของการ
พกัผ่อน การใชชี้วิต การท างาน และการติดต่อกบัโลกภายนอก ในลกัษณะของการสรา้ง Township ที่เป็นแผนงานที่บริษัทฯ 
วางไว ้นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัใหค้วามส าคญัแก่นวตักรรมดา้นการประหยดัพลงังาน สขุอนามยั ระบบระบายอากาศ ระบบ
รกัษาความปลอดภยั และระบบการเขา้ออกโครงการ เป็นตน้ 
 

เมื่อนายจิรเดช นุตสถิตย ์ประธานเจา้หนา้ที่บริหารการเงิน ไดร้ายงานผลการด าเนินงานในปี 2561 เสร็จสิน้ 
นางปิโยรส เลาหเจรญิยศ  เลขานกุารบรษัิท ไดร้ายงานในสว่นของพฒันาการของการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่น ในปี 2561 
ซึ่งบริษัทฯ ไดจ้ัดท านโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น โดยบรรจุไวเ้ป็นส่วนหนึ่งของคู่มือจรรยาบรรณทางธุ รกิจ  ซึ่งได้
เผยแพรใ่หพ้นกังานทกุระดบัรบัทราบและปฏิบตัิตาม  รวมถึงไดจ้ดัใหม้ีการประเมินความเสี่ยงดา้นคอรร์ปัชั่นและสินบน และ
ก าหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ที่ติดตามดูแลเพื่อใหม้ีระบบการควบคุมภายในที่ป้องกันความเสี่ยงดา้นการ
คอรร์ปัชั่นและสนิบนอยา่งเพียงพอ และรายงานผลการปฏิบตัิงานตอ่คณะกรรมการบรษัิท   
 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมสอบถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นเก่ียวกับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2561  
 

นายสรุยินต ์จิตราภณัฑ ์ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามดงันี ้ 
1. ความคืบหนา้การด าเนินงานโครงการ Precast ที่ประเทศมลัดีฟส ์ โดยบริษัทฯ มีรายได ้และลงทนุใน

โครงการดงักลา่วเทา่ไร 
2. โครงการบันยันทรี ริเวอรไ์ซด์เป็นโครงการที่ดี แต่ท าไมท ายอดขายไดช้้า และมีแผนการในการปิด

โครงการอยา่งไร  
3. บรษัิทฯ มีแผนการรบัมือกบัภาษีที่ดินและสิง่ปลกูสรา้งที่ก าลงัจะบงัคบัใชอ้ยา่งไร 

 

นายจิรเดช นุตสถิตย ์ประธานเจ้าหนา้ที่บริหารการเงิน ไดต้อบขอ้ซกัถามในขอ้ที่ 1 ว่า โครงการที่ประเทศ 
มลัดีฟส ์เป็นโครงการ Precast Structure แบบง่าย ซึง่ไดส้ง่มอบใหแ้ก่ผูว้า่จา้งแลว้ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 โดยอตัราก าไร
สทุธิอยูใ่นอตัราปกติส  าหรบัธุรกิจรบัจา้งก่อสรา้ง มีรายไดป้ระมาณ 2.2 ลา้นเหรยีญสหรฐั และเงินลงทนุประมาณ 40-50 ลา้น
บาท และมีก าไรขัน้ตน้ประมาณรอ้ยละ 15 
 

นายศรศกัดิ ์สมวฒันา ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร ไดต้อบขอ้ซกัถามเพ่ิมเติมในขอ้ที่ 2 และ 3 ดงันี ้
1.  โครงการบนัยันทรี ริเวอรไ์ซด์ บริษัทฯ ซือ้ที่ดินมาในราคาถูกพิเศษ มีโครงสรา้งเป็นตึกสูง 7 ชั้นคา้งอยู่ 

ก่อสรา้งบนโครงสรา้ง และใบอนญุาตก่อสรา้งเดิม ซึ่งเดิมทีบริษัทฯ ไดท้ าการก่อสรา้งส านกังานขายชั่วคราวไวห้นา้โครงการ  
แตเ่นื่องจากโครงการก่อสรา้งเต็มพืน้ที่ 5 ไร ่ท าใหม้ีขอ้จ ากดัในเรื่องการเปิดขายภายในโครงการ เนื่องจากเหตผุลดา้นความ
ปลอดภยัในการก่อสรา้ง รวมถึงภาพลกัษณข์องโครงการ บรษัิทฯ จึงเลอืกที่จะปิดส านกังานขายไปก่อน และท าการก่อสรา้งให้
แลว้เสรจ็ก่อนจึงจะเริม่เปิดขายอีกครัง้  โดยปลายเดือนเมษายน 2562 บรษัิทฯ มีแผนท่ีจะเริม่เปิดขายโครงการดงักลา่วอีกครัง้ 
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2. ส าหรบัภาษีที่ดินและสิง่ปลกูสรา้งนัน้ ในสว่นของที่ดินเปลา่ของบริษัทฯ เนื่องจากธุรกิจหลกัของบริษัทฯ คือ
การพัฒนาที่ดิน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีที่ดินเปล่าเพื่อใช้ส  าหรับการพัฒนาที่ดิน นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังต้องพิจารณา
เปรยีบเทียบระหวา่งการเสยีภาษีที่ดิน หรอืการเพิ่มขึน้ของราคาที่ดิน  ซึง่การเพิ่มขึน้ของราคาที่ดินน่าจะสงูกว่าภาษีที่ตอ้งเสีย
ไป ทัง้นี ้บรษัิทฯ เห็นวา่การท่ีบรษัิทฯ ถือครองที่ดินไวย้อ่มเป็นประโยชนม์ากกวา่ 
 

นายนพชยั ตัง้ไตรธรรม ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามดงันี ้
1.  บรษัิทฯ ไดต้ัง้เปา้หมายการเติบโตของ ROE ไวเ้ทา่ไร และ 
2.  สอบถามถึงความคืบหนา้ของโครงการ Nirvana Beyond แอท บีช พทัยา  

 

 นายศรศกัดิ ์สมวฒันา ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร ไดต้อบขอ้ซกัถาม ดงันี ้ 
1. ROE เป็นแผนระยะยาวของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ เพิ่งเขา้ตลาด และเพิ่มทุนมาในจ านวนที่เยอะ 

ท าใหบ้รษัิทฯ มีสว่นทนุท่ีกา้วกระโดด แตใ่นแง่ของผลตอบแทนไมส่ามารถท าใหก้า้วกระโดดได ้แต่ในระยะยาวคาดว่าบริษัทฯ 
จะมี ROE ไม่ต ่ากว่าระดบัมาตรฐานของอตุสาหกรรม (Tier) ทัง้นีอ้าจตอ้งใชเ้วลาเพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย โดยสิ่งส  าคญั
ที่สดุคือการรกัษาระดบัของ ROE ดงักล่าว ซึ่งตามแผนงานปัจจุบนั บริษัทฯ มีโครงการรองรบัอยู่ 5 ปีขา้งหนา้ ซึ่งหากท า
โครงการดงักลา่วส าเรจ็ ROE ของบรษัิทฯ นา่จะอยูใ่นระดบัมาตรฐานของอตุสาหกรรม 
 2. โครงการ Nirvana Beyond แอท บีช พทัยา อยู่ระหว่างการก่อสรา้งใหแ้ลว้เสร็จ แลว้จึงเปิดขาย เนื่องจาก 
หากเป็นการขายก่อนก่อสรา้งแลว้เสรจ็ ลกูคา้ตา่งประเทศจะมีขอ้จ ากดัในการเขา้ซือ้ 
 

คณุรุง่เรอืง เงางามรตัน ์ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามดงันี ้
1. บรษัิทฯ ตัง้เปา้ยอดขายในปี 2561 ไวเ้ทา่ไร และส าเรจ็หรอืไม ่
2. บรษัิทฯ จะใชเ้วลาในการพฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ี่ซือ้มา เป็นระยะเวลาเทา่ไร  
3. ภายหลงัจากการเพิ่มทนุ บรษัิทฯ ไดล้งทนุในดา้นใดบา้ง และ 
4. บรษัิทฯ ตัง้เปา้ Recurring income ไวเ้ทา่ไร 

 

 นายจิรเดช นตุสถิตย ์ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารการเงิน ไดต้อบขอ้ซกัถาม ดงันี ้
 1.  ยอดขายในปี 2561 ไม่ถึงตามที่ตั้ง เป้าไว้ โดยบริษัทฯ ตั้ง เป้าของยอดขายไว้ 3,500 ล้านบาท  
แตย่อดขายที่ไดป้ระมาณ 3,000 ลา้นบาท สว่นก าไรสทุธิเกินกวา่ที่ตัง้ไว ้
 2.  ส าหรับที่ดินที่ซือ้เข้ามาใหม่ส  าหรับโครงการคอนโดมิเนียม ภายในกลางปี 2562 จะเปิดด าเนินการ  
1 โครงการ และสิน้ปีอีก 1 โครงการ  สว่นท่ีดินกรุงเทพกรฑีา คาดวา่จะใชเ้วลาพฒันาประมาณ 3-5 ปี 
 3.  การเพิ่มทุนจดทะเบียนดงักลา่วเป็นส่วนหนึ่งของการควบรวมกิจการของเนอวาน่า ดีเวลลอปเมน้ท ์และ
ไดอิ กรุป๊ เพื่อตอ่ยอดในเชิงธุรกิจ  
 4. บรษัิทฯ ตัง้เปา้วา่ธุรกิจ Turnkey Solution หรอืการรบัสรา้งบา้น จะเป็นธุรกิจที่จะสรา้ง recurring income 
หลกัของบรษัิทฯ โดยตัง้เปา้วา่จะเพิ่มขึน้ประมาณรอ้ยละ 10 ในปี 2562 
 

เนื่องจากไม่มีผูถื้อหุน้รายใดสอบถามเพิ่มเติม หรือเสนอขอ้คิดเห็น จึงถือว่าที่ประชุมรบัทราบรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2561 ตามที่เสนอ 
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 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

ประธานฯ แถลงใหท้ี่ประชุมทราบว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 ที่ก าหนดใหบ้ริษัท จะตอ้งจัดท างบดุลและงบก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุรอบปีบัญชีของบริษั ท เพื่อน าเสนอต่อ 
ที่ประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบรษัิท ส าหรบัปี 2561 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบรษัิท
พิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุส าหรบัปี 2561 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2561 ของบริษัท ซึ่งไดผ้่านตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ว่า
ถกูตอ้ง รวมทัง้คณะกรรมการบริษัทไดใ้หค้วามเห็นชอบแลว้ รายละเอียดงบการเงินของบริษัท ปรากฏในรายงานประจ าปี 
2561 ที่แสดงอยูใ่นรูปแบบ QR Code  

หลงัจากนัน้ ประธานฯ มอบหมายใหน้ายจิรเดช นตุสถิตย ์ประธานเจา้หนา้ที่บริหารการเงินเป็นผูร้ายงานสรุป
ในรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารการเงินแจง้ตอ่ที่ประชมุวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เนอ
วานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน) ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน โดยมีขอ้มลูสรุปดงันี ้
 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับงวดปี 2560 และ 2561                                                   
                  (หนว่ย : ลา้นบาท) 

 ปี 2560 ปี 2561 เปลี่ยนแปลง 

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 1,933  2,471 28% 
รายไดจ้ากการขายสญัญาก่อสรา้ง 451  358 -21% 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 173  126 -27% 
รายได้จากการขายรวม 2,557 2,955 16% 

ตน้ทนุจากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ (1,245)  (1,487) 19% 
ตน้ทนุจากการขายสญัญาก่อสรา้ง (354) (307) -13% 
ตน้ทนุจากการขายสนิคา้ (159) (110) -31% 
ต้นทุนรวม (1,758) (1,904) 8% 
ก าไรขั้นตน้ 799 1,051 32% 

รายไดอ้ื่น 50 59 18% 
ก าไร(ขาดทนุ) สทุธิจากอตัราแลกเปลีย่น 1 (3) -400% 
คา่ใชจ้า่ยในการขาย  (350)  (420) 20% 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร  (219)  (272) 24% 
ตน้ทนุทางการเงิน (ดอกเบีย้จ่าย) (17) (16) -6% 
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้  264  399 51% 

สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในการรว่มคา้ - (1) N/A 
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 ปี 2560 ปี 2561 เปลี่ยนแปลง 

ภาษีเงินได ้ (50) (74) 48% 
ก าไรสุทธิ 214  324 51% 

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของบรษัิทใหญ่ 224 277 24% 
สว่นของสว่นไดเ้สยีที่ไมม่ีอ  านาจควบคมุ (10) 47 570% 
ก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.176 0.201 14% 
 
งบแสดงฐานะการเงนิ                   (หนว่ย : ลา้นบาท) 
  ปี 2560 ปี 2561 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  992  1,104 
สนิคา้คงเหลอื และ ตน้ทนุพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์ 4,662 8,411 
สนิทรพัยห์มนุเวียนอื่น 739 537 
สินทรัพยห์มุนเวียนรวม 6,393  10,052 
ที่ดินรอการพฒันา  2,107 1,311 
 งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) ปี 2560 ปี 2561 

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณส์ทุธิ  356 503 
คา่ความนิยม  332  332 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น 561 254 
สินทรัพยไ์มห่มุนเวียนรวม  3,356  2,400 
รวมสินทรัพย ์ 9,749  12,452 
หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้จ่าย 2,824  5,812 
หนีส้นิอื่น 2,221 1,847 
หนี้สนิรวม 5,045  7,659 
ทนุช าระแลว้ 1,381 1,381 
สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 1,251 1,251 
สว่นเกินทนุจากการซือ้ธุรกิจ 1,589 1,589 
ก าไรสะสม 402  444 
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่  4,623 4,665 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 81  128 
รวมส่วนของเจ้าของ 4,704 4,793 
รวมหนีส้ินและสว่นของเจ้าของ 9,749  12,452 
 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมสอบถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นเก่ียวกบังบดลุและงบก าไรขาดทนุส าหรบัปี 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
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เนื่องจากไม่มีผูถื้อหุน้รายใดสอบถามเพิ่มเติม หรือเสนอขอ้คิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบ
ฉนัทะลงมติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

 

ที่ประชมุไดพ้ิจารณาและออกเสยีงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉนัท ์และมีรายละเอียดการออกเสยีงลงคะแนนดงันี  ้
 

  มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ  1,015,286,980 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000  
  มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ          0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000 
  มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะงดออกเสยีง           0 เสยีง  
  บตัรเสยี                0 เสยีง  
 

หมายเหตุ:  ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุระหวา่งการประชมุเพิ่มขึน้ 9,052,484 หุน้ นบัเป็นจ านวน
หุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุทัง้หมดจ านวน 1,015,286,980 หุน้  

 

มติที่ประชุม อนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ

ด าเนินงานประจ าปี 2561 

  ประธานฯ มอบหมายให ้เลขานกุารบรษัิทเป็นผูชี้แ้จงในรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

 เลขานกุารบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 115 และ มาตรา 116  แห่งพระราชบญัญัติ
บรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ  ที่ก าหนดให ้

1)  ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ตอ้งพิจารณาการจดัสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 

2)  บรษัิทฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุส ารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี
หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

3)  การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได ้ในกรณีที่บริษัทฯ ยงัมียอดขาดทุน
สะสมอยู ่หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล 
 

 นอกจากนี ้ในปี 2561 บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิของงบ
การเงินรวม ทัง้นี ้อตัราการจ่ายเงินปันผลอาจเปลี่ยนแปลงได ้ขึน้อยู่กับผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท 
สภาพคลอ่งของบรษัิท การขยายธุรกิจและปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งในการบรหิารงานของบรษัิท 
 

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนส ารองตาม
กฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2561 มีรายละเอียดดงันี ้ 

รายละเอียด 
การจ่ายปันผล 

ประจ าปี 2560 
การจ่ายปันผลประจ าปี 

2561 (ปีที่เสนอ) 

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

ประจ าปี 2560 
การจ่ายปันผลประจ าปี 

2561 (ปีที่เสนอ) 

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

จ านวนหุน้ท่ีจ่าย (หุน้) 1,380,599,978 1,380,599,978 

เงินปันผลจ่ายตอ่หุน้ (บาทตอ่หุน้) 0.06 0.19 

   - เงินปันผลระหวา่งกาลงวด มกราคม – กนัยายน (บาทตอ่หุน้)  0.11 

   - เงินปันผลงวด 3 เดือนหลงั (บาทตอ่หุน้)  0.08 

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

อตัราสว่นเงินปันผลจ่ายตอ่ก าไรสทุธิ (รอ้ยละ) 89.07% 94.73% ** 
 

1) ในปี 2561 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 200,455,342 บาท คณะกรรมการจึง
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายรอ้ยละ 5 เป็นจ านวนเงินทั้งสิน้ 
10,022,767 บาท 

2)  คณะกรรมการเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล จากก าไรสทุธิเดือนมกราคม – 
กนัยายน 2561 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัในอตัราหุน้ละ 0.11 บาท คิดเป็นมลูคา่เงินปันผล 151,865,998 บาท  โดยบริษัท จ่ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาลดงักลา่วไปแลว้เมื่อวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2561 

3)  ในปี 2561 บริษัท มีก าไรสทุธิ 276,884,205 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลประกอบการจากก าไรสทุธิเดือน ตลุาคม – ธันวาคม 2561 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั
ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท คิดเป็นมูลค่าเงินปันผล 110,447,998  บาท โดยเบือ้งตน้ บริษัท เสนอใหจ้่ายเงินปันผลในวนัที่  
8 พฤษภาคม 2562  และก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ ที่มีสิทธิรบัเงินปันผล (หรือวนั Record Date) ในวนัที่ 6 มีนาคม 2562 ทัง้นี ้
รายละเอียด ปรากฏตามหนงัสอืเชิญประชมุซึง่บรษัิท ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ทา่นผูถื้อหุน้แลว้ 
 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมสอบถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นเก่ียวกับการจัดสรรเงินทุนส ารองตาม
กฎหมายและการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 

เนื่องจากไมม่ีผูถื้อหุน้รายใดสอบถาม หรอืเสนอขอ้คิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงมติ
และออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชมุไดพ้ิจารณาและออกเสยีงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉนัท ์และมีรายละเอียดการออกเสยีงลงคะแนนดงันี  ้

  มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ  1,015,286,980 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000  
  มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ          0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 
  มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะงดออกเสยีง            0 เสยีง 
  บตัรเสยี                 0 เสยีง  
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มติที่ประชุม อนมุตัิการจัดสรรเงินทนุส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
ตามที่เสนอ   

 
วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ประธานฯ มอบหมายให ้เลขานกุารบรษัิทเป็นผูชี้แ้จงในรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ถึงแม้ว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  และกฎระเบียบ 
ที่เก่ียวขอ้งอื่น จะไมไ่ดร้ะบใุหก้รรมการท่ีไดร้บัการเสนอช่ือจะตอ้งออกจากหอ้งประชมุในการพิจารณาวาระนี ้แตเ่พื่อใหเ้ป็นไป
ตามหลกัการก ากับกิจการที่ดี กรรมการที่ไดร้บัการเสนอช่ือทัง้ 3 ท่าน ไดแ้ก่ 1) ดร. ปรีเปรม  นนทลีรกัษ์ 2) นายณัฐวุฒิ  
 มธัยมจนัทร ์และ 3) นางฐิติมา รุง่ขวญัศิริโรจน ์จึงขออนญุาตจากประธานเพื่อขอออกจากหอ้งประชุมเป็นการชั่วคราวก่อน
การพิจารณาวาระนี ้ 

เลขานุการบริษัท แจง้ต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษัท ซึ่งก าหนดใหก้รรมการพน้จากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี โดยที่กรรมการท่ีพน้จากต าแหนง่ตามวาระ ยินดีรบัเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ โดยมีรายนามดงันี ้  

1. ดร.ปรเีปรม  นนทลรีกัษ์  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิารความเสีย่ง   
2. นายณฐัวฒุิ มธัยมจนัทร ์ กรรมการ, กรรมการบรหิาร และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอยา่งยั่งยืน 
3. นางฐิติมา รุง่ขวญัศิรโิรจน ์ กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

 

รายละเอียดคณุสมบตัิและประวตัิของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ปรากฎในหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัท ไดจ้ดัสง่ให้
ทา่นผูถื้อหุน้แลว้  

 

ทัง้นี ้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองแลว้เห็นว่า กรรมการล าดบัที่ (1) – (3) มีคุณสมบตัิครบถว้นตาม
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั 2535 และมีความเหมาะสม มีความรูค้วามสามารถ และมีประสบการณท์ี่เก่ียวขอ้งกับ
การประกอบธุรกิจของบรษัิท หากใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง จะท าใหก้ารด าเนินงานของบริษัท พฒันา
ไปไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง   

 

อีกทัง้ คณะกรรมการไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ ล าดบัที่ (1) ซึ่งไดร้บัการเสนอใหก้ลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการอิสระ ว่ากรรมการอิสระท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและขอ้บงัคบั/ประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสามารถใหค้วามเห็นเก่ียวกบั
การด าเนินงานของบรษัิทไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง   
 

นอกจากนี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดเีก่ียวกบัการดแูลสทิธิของผูถื้อหุน้  บรษัิทฯ จึงไดแ้จง้
หลกัเกณฑก์ารเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ยเสนอช่ือกรรมการลว่งหนา้ ส าหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  ประจ าปี 2562  
ซึง่ปรากฏวา่ ไมม่ีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคลเพื่อสมคัรเป็นกรรมการแตอ่ยา่งใด 

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอช่ือบุคคลทั้ง 3 ท่าน ตามรายช่ือข้างต้นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
เพื่อเลอืกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการของบรษัิท ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
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หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมสอบถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการเลือกตัง้กรรมการ
แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ   

เนื่องจากไมม่ีผูถื้อหุน้รายใดสอบถาม หรอืเสนอขอ้คิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงมติ
และออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนนเป็นรายบคุคล โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

1. ดร.ปรเีปรม  นนทลรีกัษ์ - กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิารความเสีย่ง   
มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ  1,015,243,680 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9978  

  มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ              22,000 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   0.0022 
  มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะงดออกเสยีง               21,300 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   0.0021 
  บตัรเสยี                0 เสยีง  
 

2. นายณฐัวฒุิ มธัยมจนัทร ์- กรรมการ, กรรมการบรหิาร และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอยา่งยั่งยืน 
  มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ  1,015,265,280 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
  มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ          0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000 
  มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะงดออกเสยีง                21,300 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ     0.0021 
  บตัรเสยี                0 เสยีง  
 

3. นางฐิติมา รุง่ขวญัศิรโิรจน ์- กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
 มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ  1,015,286,980 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
  มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ          0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000 
  มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะงดออกเสยีง          0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000 
  บตัรเสยี                0 เสยีง  
 

มติที่ประชุม อนมุตัิการเลอืกตัง้กรรมการทัง้ 3 ทา่น กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ตามที่เสนอ 
 

ภายหลงัการลงคะแนนเสียงในวาระดงักล่าว ประธานฯ ได้เรียนเชิญกรรมการทัง้ 3 ท่านกลบัเข้าห้องประชุม 
 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

ประธานฯ มอบหมายให ้เลขานกุารบรษัิทเป็นผูชี้แ้จงในรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

เลขานกุารบรษัิท แจง้ตอ่ที่ประชมุวา่เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 90 แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้  โดย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ไดพ้ิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการ โดยค านงึถึงความเหมาะสมกบั
หนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการ รวมทัง้เปรียบเทียบกบับริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในกลุม่ธุรกิจเดียวกนัและมีขนาด
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ใกลเ้คียงกัน และคณะกรรมการบริษัท ไดพ้ิจารณาและเห็นควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมัติการก าหนด
คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ดงันี ้

1. ค่าตอบแทนประจ าเป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 8.00 ล้านบาท 
รายละเอียดค่าตอบแทน อัตราค่าตอบแทน 

1) คา่ตอบแทนกรรมการบรษัิท คา่ตอบแทนรายเดือน 

 ประธานกรรมการ 40,000 บาท/คน/เดือน 

 รองประธานกรรมการ 35,000 บาท/คน/เดือน 

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

1. คณะกรรมการตรวจสอบ คา่เบีย้ประชมุรายครัง้เมื่อเขา้รว่มประชมุ 

 ประธานกรรมการ 30,000 บาท/ครัง้/คน 

 กรรมการ 20,000 บาท/ครัง้/คน 

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน คา่เบีย้ประชมุรายครัง้เมื่อเขา้รว่มประชมุ 

 ประธานกรรมการ 30,000 บาท/ครัง้/คน 

 คา่ตอบแทน 20,000 บาท/ครัง้/คน 

3. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คา่เบีย้ประชมุรายครัง้เมื่อเขา้รว่มประชมุ 

 ประธานกรรมการ 30,000 บาท/ครัง้/คน 

 กรรมการ 20,000 บาท/ครัง้/คน 

4. คณะกรรมการบรหิาร คา่ตอบแทนรายเดือน 

 ประธานกรรมการบรหิาร 35,000 บาท/คน/เดือน 

 กรรมการบรหิาร 30,000 บาท/คน/เดือน 

5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนา
อยา่งยั่งยืน 

คา่เบีย้ประชมุรายครัง้เมื่อเขา้รว่มประชมุ 

ประธานกรรมการ 30,000 บาท/ครัง้/คน 

กรรมการ 20,000 บาท/ครัง้/คน 
 
2. บ าเหน็จ 
โดยเสนอจ่ายในอตัรารอ้ยละ 3 ของจ านวนเงินปันผลที่จ่ายจากก าไรจากการด าเนินงาน โดยไมร่วมก าไรสะสม นอกจากนี ้เห็น
ควรเสนอใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นผูม้ีอ  านาจในการพิจารณาการจดัสรรบ าเหน็จใหแ้ก่กรรมการ 
 

3. ค่าตอบแทนอืน่ 
- ไมม่ี -  
 



การประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2563 
บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน)       

 

หนา้ 36 
 

นอกจากนี ้เห็นควรเสนอใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นผูม้ีอ  านาจในการพิจารณาการ
จดัสรรบ าเหน็จใหแ้ก่กรรมการ ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน โดยมีรายละเอียดปรากฎ
ในหนงัสอืเชิญประชมุ   

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุสอบถาม หรอืเสนอขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ   

เนื่องจากไมม่ีผูถื้อหุน้รายใดสอบถาม หรอืเสนอขอ้คิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงมติ
และออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชมุไดพ้ิจารณาและออกเสยีงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉนัท ์และมีรายละเอียดการออกเสยีงลงคะแนนดงันี  ้

  มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ  966,455,080 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 95.6350  
  มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ     44,089,700 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   4.3629 
  มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะงดออกเสยีง             21,300 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   0.0021 
  บตัรเสยี              0 เสยีง  
 

มติที่ประชุม อนมุตัิการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ตามที่เสนอ  

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 

ประธานฯ มอบหมายให ้เลขานกุารบรษัิทเป็นผูชี้แ้จงในรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

เลขานกุารบรษัิท แจง้ตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 และมาตรา 121 แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบับริษัท ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี เพื่อเสนออนุมตัิต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 
1/2562 เมื่อวนัที่ 13 กุมภาพนัธ ์2562 เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ (1) นายบญุเรือง เลิศวิเศษวิทย ์
ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 6552 หรือ (2) นายชาญชัย ชัยประสิทธ์ิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3760  
หรือ (3) นายพิสิฐ ทางธนกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 4095 คนใดคนหนึ่งจากบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์  
เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทประจ าปี 2562 และก าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 เป็นจ านวน
เงินไมเ่กิน 2,425,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามหนงัสอืเชิญประชมุ 

ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัการเสนอช่ือดงักล่าว ไม่มีความสมัพนัธ ์และ/หรือ สว่นไดส้ว่นเสีย กบับริษัทฯ บริษัท
ยอ่ย ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูเ้ก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว 

ทัง้นี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 20 กุมภาพนัธ ์2562 ไดพ้ิจารณาเรื่องการเสนอ
แต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 ตามที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้ เห็นควรเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 
2562  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมสอบถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนด
คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562  
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เนื่องจากไมม่ีผูถื้อหุน้รายใดสอบถาม หรอืเสนอขอ้คิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงมติ
และออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ทีป่ระชมุไดพ้ิจารณาและออกเสยีงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉนัทแ์ละมีรายละเอียดการออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้

  มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ  1,015,286,980 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000  
  มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ          0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000 
  มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะงดออกเสยีง           0 เสยีง  
  บตัรเสยี                0 เสยีง  
 

มติที่ประชุม อนมุตัิการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 ตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ    

 เลขานกุารบริษัท แจง้ต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  บริษัทฯ จึงไดเ้ปิดเผย
หลกัเกณฑก์ารเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  ประจ าปี 2562 ล่วงหนา้  
ผา่นทาง Website ของบรษัิทฯ ซึง่ปรากฏวา่ ไมม่ีผูถื้อหุน้เสนอเพิ่มวาระการประชุมลว่งหนา้ และหากมีผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบ
ฉนัทะประสงคท์ี่จะเสนอวาระการประชมุอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่ก าหนดในหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งตามกฎหมายก าหนดว่า 
ผูถื้อหุน้ซึง่มีหุน้นบัรวมกนัได ้ไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมด สามารถขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น
นอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสอืเชิญประชมุได ้ 

 ไมม่ีผูถื้อหุน้เสนอเรือ่งอื่นใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือมีขอ้เสนอแนะ ประธานฯ 
จึงขอปิดการประชมุ และกลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ทกุทา่นท่ีสละเวลามารว่มประชมุ  

 

ปิดประชมุเวลา 11.00 น.           

 
       
 ลงช่ือ           -นายสทุธิชยั  สงัขมณ-ี                   ประธานที่ประชมุ 

          ( นายสทุธิชยั  สงัขมณี ) 
 

                                                                                                                                                                                  
 ลงช่ือ_          -นางปิโยรส  เลาหเจรญิยศ-    __ เลขานกุารบรษัิท 

             ( นางปิโยรส เลาหเจรญิยศ )    
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชือ่เพือ่เลือกตั้งเป็นกรรมการ ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อ-นามสกุล : นางพจนารถ ปริญภัทรภ์ากร 

    

อาย ุ : 64 ปี 
สัญชาต ิ : ไทย 
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งในบริษัทฯ 
 

:
: 
 

: 

กรรมการตรวจสอบ   
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการ
พฒันาอยา่งยั่งยืน  
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  
 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ : 17 มกราคม 2560 (ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการอิสระถงึเดือนมีนาคม 2563 รวมเป็น
ระยะเวลา 3 ปี 2 เดือน) 
 

การศึกษา : ปรญิญาโทเคหพฒันศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 : ปรญิญาโทสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 : ปรญิญาตร ีนิเทศศาสตรบ์ณัฑติ (เกียรตินิยมอนัดบั 2) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ท่ี 25/2017 
 : หลกัสตูร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุน่ท่ี 1/2017   
 : หลกัสตูร Boards that Make a Difference (BMD) รุน่ท่ี 1/2016 
 : หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ท่ี 36/2015  
 : หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุน่ท่ี 21/2014  
 : หลกัสตูร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุน่ท่ี 2/2012 
 : หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) รุน่ท่ี 14/2012 
 : หลกัสตูร Finance for Non-Finance Director (FND) รุน่ท่ี 25/2006 
 : หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 35/2003 

 
การฝึกอบรมอืน่ : หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู ดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นที ่12 สถาบนั

วทิยาการพลงังาน 
 : หลกัสตูรผูบ้รหิารสงูสดุ (วตท.) รุ่นที ่17 สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 
 : หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการพฒันาธุรกจิอุตสาหกรรมและบรกิาร (วธอ.) รุ่นที ่

3/2559 สถาบนัวทิยาการธุรกจิและอุตสาหกรรมภายใตม้ลูนธิเิพื่อการพฒันาการ
ประกอบการธุรกจิและอุตสาหกรรม 
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การเข้าร่วมประชุมปี 2562 :  คณะกรรมการบรษัิท  6/6 ครัง้  (คิดเป็นรอ้ยละ 100)  
 : คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้  (คิดเป็นรอ้ยละ 100)  
 : คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอยา่งยั่งยืน  3/3 ครัง้  (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
 :  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  3/3 ครัง้  (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
 : ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 1/1 ครัง้  (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
 
สัดส่วนการถอืครองหลักทรัพยข์องบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562:      - ไมม่ี -     
 
ต าแหน่งในองคก์รอืน่   
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย: 1 แหง่ 
2553 –ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย: 1 แหง่  
2553 –ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ  

 
บรษัิท บางกอกเทอรม์ินอล จ ากดั 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ทีอ่าจท าให้เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือมีสภาพเป็น
การแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษัทฯ:   - ไมม่ี - 
 
ประสบการณท์ างาน 5 ปี ยอ้นหลงั: 
2557– 2560 ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง บรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
   
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา:  - ไมม่ี - 
 
คุณสมบัตกิารเป็นกรรมการ: 
ไดผ้า่นกระบวนการกลั่นกรอง ดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงัของคณะกรรมการบรษัิทแลว้ เห็นวา่เป็นบคุคลที่มีคณุสมบตัิ
เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบรษัิท และไมม่ีการด ารงต าแหน่งในกิจการที่แขง่ขนั / เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบรษัิท 

ทัง้นี ้เป็นบคุคลที่มคีวามรูค้วามเช่ียวชาญดา้นบญัชีและการเงิน รวมถงึการพฒันาองคก์ร 
  
คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชือ่: 
คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้วา่กรรมการอิสระท่ีไดร้บัการเสนอช่ือเป็นบคุคลที่สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่ก่ียวขอ้ง 
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ลักษณะความสัมพนัธข์องผู้ไดรั้บการเสนอชื่อซ่ึงมีคุณสมบตัเิป็นกรรมการอิสระ: 

การมีความสมัพนัธห์รอืมีสว่นไดเ้สยี กบับรษัิท หรอืบรษัิทใหญ่ หรอืบรษัิทยอ่ย หรอืบรษัิทรว่ม หรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืนิติ
บคุคล หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ ท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทัง้ในปัจจบุนัหรอืในชว่ง 2 ปีที่ผา่นมา ในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

ลักษณะความสัมพนัธ ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า    

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เชน่ ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย)    

3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจ อนัอาจมีผลใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งอิสระ (เช่น การซือ้/ขาย
วตัถดุิบ/สนิคา้/บรกิาร/การเช่า/ใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย/์การรบั/ใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงิน เป็น
ตน้) ซึง่เป็นผลใหบ้รษัิทหรอืคูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระตอ่อกีฝ่ายหนึง่ตัง้แต ่20 ลา้นบาทขึน้ไป 
โดยนบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัที่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจ 

   

4. เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุ ของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจในลกัษณะที่กลา่วไวใ้น
ขอ้ 3. ขา้งตน้ 

   

5. มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการดว้ยกนั    

 
 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบรษัิทฯ ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุ ดงันี ้

1) ถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี  

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา  
คูส่มรส พ่ีนอ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือ
บคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  าน าจ
ควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคย
เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บริษัทรว่ม 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงิน ดว้ยการ
รบัหรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกนั การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้
บรษัิทฯ หรอืคูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร่อ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือ
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ตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นีก้ารค านวณภาระหนีด้งักลา่วใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณ
มลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียว
โยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ังกล่าว ให้นับรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มี
ความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุ
ของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของ
บรษัิทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู่ เวน้แต่จะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

6) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรือที่ปรกึษาทางการเงิน 
ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย 
เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

7) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8) ไมป่ระกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุน้สว่นท่ีมีนยัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกนั และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 

9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิทฯ  
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชือ่เพือ่เลือกตั้งเป็นกรรมการ ล าดับที่ 2 

 

2. ชื่อ-นามสกุล : นายนริศ เชยกล่ิน 

 

อาย ุ : 58 ปี 
สัญชาต ิ : ไทย 
ประเภทกรรมการ : กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 
ต าแหน่งในบริษัทฯ :

:
: 

กรรมการ   
ประธานกรรมการบรหิาร   
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  

   

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ : 17 มกราคม 2560 (ด ารงต าแหนง่ถึงเดือนมีนาคม 2563 เป็นระยะเวลา 3 ปี 2 เดือน) 
 

การศึกษา : ปรญิญาโท บญัชีมหาบณัฑติ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 : ปรญิญาตร ีบญัชีบณัฑติ  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 9/2545  

 
การฝึกอบรมอืน่ : หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู ดา้นการบรหิารงานพฒันาเมือง รุน่ท่ี 4/2558 
 : หลกัสตูร การบรหิารจดัการ ดา้นความมั่นคงขัน้สงู รุน่ท่ี 4/2556 
 : หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (หลกัสตูร วตท.) รุน่ท่ี 2/2549 
 : หลกัสตูร Organizational Risk Management Program สถาบนัศศินทร ์รุน่ท่ี 2/2547  
 : หลกัสตูร Corporate Financial Strategies, Kellogg School of Management,  

เมืองชิคาโก ้สหรฐัอเมรกิา 
 : โครงการพฒันาผูบ้รหิารธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์ปี 2536 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 
 : หลกัสตูรการสอบบญัชี โดยคอมพิวเตอร ์อาเธอร ์แอนเดอรส์นั   
 : หลกัสตูรการตรวจสอบบญัชีทั่วไป ส านกังานเอสจีวี ณ ถลาง กรุงเทพฯ และส านกังาน

เอสจีวี กรุงมะนิลา ฟิลปิปินส ์
 

การเข้าร่วมประชุมปี 2562 : คณะกรรมการบรษัิท  6/6 ครัง้  (คิดเป็นรอ้ยละ 100)  
 : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  3/3 ครัง้  (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
 : คณะกรรมการบรหิาร  12/12 ครัง้  (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
 : ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  1/1 ครัง้  (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
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สัดส่วนการถอืครองหลักทรัพยข์องบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 : - ไมม่ี - 
 
ต าแหน่งในองคก์รอืน่   
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย: 2 แหง่ 
ปัจจบุนั กรรมการ, กรรมการบรหิารความเสีย่ง, 

กรรมการบรหิาร,  กรรมการการพฒันาอยา่งยั่งยืน 
และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

บรษัิท สงิห ์เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

ปัจจบุนั กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 
 

บรษัิท เอส โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย: 67 แหง่  
ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  บรษัิท เนอวานา รเิวอร ์จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท สงิห ์พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท แม็กซ ์ฟิวเจอร ์จ ากดั  
ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท เอส เอสเตท คอมเมอรเ์ชียล  อินเตอร ์จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท เอส เอสเตท คอมเมอรเ์ชียล จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท เอส โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ อินเตอร ์จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท เอส เรสซิเดนเชียล ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท เอส พารค์ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท เอส คลาส แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท เอส รที แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท ณ นิมมาน จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท ลากนูา่ บีช ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท ลากนูา่ พาราไดซ ์จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท เอส โฮเทล พีพี ไอสแ์ลนด ์จ ากดั  
ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท เอส โฮเทล แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท ลากนูา่ ภเูก็ต คลบั จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท เมดิสนั ออฟชอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ  SHR Hotels USA, Inc 
ปัจจบุนั กรรมการ  OHH (Fiji) Pte Limited 
ปัจจบุนั กรรมการ  Saltlake Resorts Limited  
ปัจจบุนั กรรมการ  SHR Global Holdings LLC 
ปัจจบุนั กรรมการ  SHR Global Holdings II LLC 
ปัจจบุนั กรรมการ  APAC Real Estate Holdings LLC 
ปัจจบุนั กรรมการ  LBR LLC 
ปัจจบุนั กรรมการ  OC Pte Limited 
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ปัจจบุนั กรรมการ  OH Pte Limited 
ปัจจบุนั กรรมการ  OCL US LLC 
ปัจจบุนั กรรมการ  OHL US LLC 
ปัจจบุนั กรรมการ  AREH II LLC 
ปัจจบุนั กรรมการ  AREH III LLC 
ปัจจบุนั กรรมการ  O.K.M. Private Limited 
ปัจจบุนั กรรมการ  Hillview Global Pte Limited  
ปัจจบุนั กรรมการ  Castleton Hotels & Resorts Pte. Ltd. 
ปัจจบุนั กรรมการ  S Commercials (Singapore) Pte. Ltd. 
ปัจจบุนั กรรมการ  S Hotels and Resorts (UK) Ltd. 
ปัจจบุนั กรรมการ  S Hotels and Resorts (HK) Limited  
ปัจจบุนั กรรมการ  S Hotels and Resorts (SG) Pte. Ltd. 
ปัจจบุนั กรรมการ  Hillview Pte Limited 
ปัจจบุนั กรรมการ  Madison Offshore Holdings I, LLC 
ปัจจบุนั กรรมการ  OTRG APAC Holdings, LLC 
ปัจจบุนั กรรมการ  Prime Locations Management 2 Ltd. 
ปัจจบุนั กรรมการ  S Hotels and Resorts (SC) Ltd. 
ปัจจบุนั กรรมการ  S Services (Malduves) Pvt Ltd. 
ปัจจบุนั กรรมการ  Dream Islands Development 2 Pvt.Ltd. 
ปัจจบุนั กรรมการ  APAC Holding, LLC 
ปัจจบุนั กรรมการ  S Hotels and Resorts APAC (SG) Pte. Ltd. 
ปัจจบุนั กรรมการ  Prime Locations Management 3 Ltd. 
ปัจจบุนั กรรมการ  Dream Islands Development 3 Pvt. Ltd. 
ปัจจบุนั กรรมการ  SW Development Holding Co.,Ltd. 
ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท เอส43 พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ  Aston Hotels Limited 
ปัจจบุนั กรรมการ  Aston Ventures Limited 
ปัจจบุนั กรรมการ  The Hotelier Group Limited 
ปัจจบุนั กรรมการ  Aston Hotels (Sheffield) Limited 
ปัจจบุนั กรรมการ  Jupiter Hotels Holdings Limited  
ปัจจบุนั กรรมการ  Jupiter Hotels Limited 
ปัจจบุนั กรรมการ  Jupiter Hotels Midco Limited 
ปัจจบุนั กรรมการ  Jupiter Hotels Wetherby Limited 
ปัจจบุนั กรรมการ  Jupiter Hotels Management Limited 
ปัจจบุนั กรรมการ  FS JV Co Limited 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ทีอ่าจท าให้เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือมีสภาพเป็น
การแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษัทฯ   - ไมม่ี - 
 
ประสบการณท์ างาน 5 ปี ยอ้นหลงั 
2558 - 2560 กรรมการ บรษัิท S36 พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
2558 - 2560 ประธานกรรมการ บรษัิท เนอวานา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
2557 - 2560 กรรมการ บรษัิท ไทยเศรษฐกิจประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา :     - ไมม่ี - 
 

คุณสมบัตกิารเป็นกรรมการ 
ไดผ้่านกระบวนการกลั่นกรอง ดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงัของคณะกรรมการบริษัทแลว้ เห็นว่าเป็นบคุคลที่มีคณุสมบตัิ
เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบรษัิท และไมม่ีการด ารงต าแหนง่ในกิจการที่แขง่ขนั / เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบรษัิท 

ทัง้นี ้เป็นบคุคลที่มคีวามรูค้วามเช่ียวชาญดา้นการบรหิารจดัการธรุกิจอสงัหารมิทรพัย ์
  

ปัจจบุนั กรรมการ  FS Mezz Co Limited  
ปัจจบุนั กรรมการ  FS Mid Co Limited   
ปัจจบุนั กรรมการ  FS Senior Co Limited  
ปัจจบุนั กรรมการ  FS JV License Limited 
ปัจจบุนั กรรมการ  FS Mid License Limited 
ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท ศิรธาร จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท อินเตอรแ์อ็คซี่ จ ากดั 



การประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2563 
บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน)    

หนา้ 46 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชือ่เพือ่เลือกตั้งเป็นกรรมการ ล าดับที่ 3 

 
3. ชื่อ-นามสกุล : นายศรศักดิ ์สมวัฒนา 

 

อาย ุ : 46 ปี 
สัญชาต ิ : ไทย 
ประเภทกรรมการ : กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 
ต าแหน่งในบริษัทฯ : 

: 

: 

: 

: 

กรรมการ   
กรรมการบรหิาร  
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอยา่งยั่งยืน 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  
 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ : 17 มกราคม 2560 (ด ารงต าแหนง่ถึงเดือนมีนาคม 2563 เป็นระยะเวลา 3 ปี 2 เดือน) 

การศึกษา : ปรญิญาโท Master of Science in Finance,  University of Colorado at Denver,   
ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 : ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกิจ สาขาบรหิารการเงิน, มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  
 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 154/2011 
   
การฝึกอบรมอืน่ : หลกัสตูร Designing and Executing Strategy  CHINA (2012),  

Harvard Business School   
 : หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู  “ธรรมศาสตรเ์พื่อสงัคม” (นมธ.) รุน่ท่ี 8/2559 

 
การเข้าร่วมประชุมปี 2562 :     คณะกรรมการบรษัิท  6/6 ครัง้  (คิดเป็นรอ้ยละ 100)  
 : คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  4/4 ครัง้  (คิดเป็นรอ้ยละ 100)  
 : คณะกรรมการบรหิาร 12/12 ครัง้  (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
 : คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอยา่งยั่งยืน 3/3 ครัง้  (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
 : ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 1/1 ครัง้  (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
 
สัดส่วนการถอืครองหลักทรัพยข์องบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562:   
ถือเอง 79,228,214 หุน้  คิดเป็นรอ้ยละ 5.74  (คู่สมรสถือหุน้ จ านวน 3,111,810 หุน้  คิดเป็นรอ้ยละ 0.23  และนิติบคุคลที่
เก่ียวขอ้งถือหุน้จ านวน 536,205 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.04) 
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ต าแหน่งในองคก์รอืน่   
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย:  ไมม่ี 
   
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย: 10 แหง่  
ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท ดีจิ โฮม เซ็นเตอร ์จ ากดั 
ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท เอ็นวีดจีี จ ากดั 
ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท เอเทค เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั 
ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท คิวเทค โปรดกัส ์จ ากดั 
ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท เนอวานา ย ูจ ากดั 
ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท เนอวานา คอนสตรคัชั่น จ ากดั 
ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท เนอวานา พระราม 9 จ ากดั 
ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท เอ็นวีดเีอ จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เนอวานา รเิวอร ์จ ากดั 
ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท เนอวานา ไดวะ ดีเวลลอปเมน้ท ์ จ ากดั 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ทีอ่าจท าให้เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือมีสภาพเป็น
การแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษัทฯ   - ไมม่ี - 
 
ประสบการณท์ างาน 5 ปี ยอ้นหลงั 

2548 - 2560    กรรมการ  บรษัิท เนอวานา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา :   - ไมม่ ี- 

คุณสมบัตกิารเป็นกรรมการ 

ไดผ้า่นกระบวนการกลั่นกรอง ดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงัของคณะกรรมการบรษัิทแลว้ เห็นวา่เป็นบคุคลที่มีคณุสมบตัิ
เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบรษัิท และไมม่ีการด ารงต าแหน่งในกิจการที่แขง่ขนั / เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบรษัิท 

ทัง้นี ้เป็นบคุคลที่มคีวามรูค้วามเช่ียวชาญดา้นการบรหิารการเงิน และการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
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ข้อมูลผู้สอบบัญชทีี่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2563 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ ์2563 ไดพ้ิจารณาคดัเลือก
ผูส้อบบญัชีของบรษัิท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และคา่ตอบแทนการสอบบญัชี 
รวมทัง้ไดใ้หค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะตอ่คณะกรรมการบรษัิท โดยเสนอใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชี บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์
คเูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท ประจ าปี 2563 โดยมีรายนามผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงัตอ่ไปนี ้  

ชื่อ 
ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที ่

สัดส่วนการถอื
หุ้นในบริษัทฯ 

จ านวนปีที่เป็นผู้สอบ
บัญชีให้บริษัทฯ 

ปีที่ตรวจสอบ
งบการ 

1. นายบญุเรอืง เลศิวเิศษวิทย ์ 6552 ไมม่ี 2 2561 - 2562 
2. นายชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ 3760 ไมม่ี 1 2560 
3. นายพิสฐิ ทางธนกลุ 4095 ไมม่ี - - 

โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึง่มีอ  านาจในการตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 
และผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัการเสนอแตง่ตัง้ทกุรายเป็นผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตที่ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยใ์หค้วามเห็นชอบ และไมม่ีความสมัพนัธ ์ และ/หรอื สว่นไดเ้สยีระหวา่งผูส้อบบญัชี กบับริษัท/บริษัทย่อย/
ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักลา่วในลกัษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ที่อย่างเป็น
อิสระ  ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีที่สงักดับริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชี
ของบรษัิทยอ่ยดว้ย ซึง่คณะกรรมการไดใ้หค้วามส าคญัในกรณีนีแ้ละมีความมั่นใจวา่ จะดแูลใหบ้ริษัทย่อยและบริษัทรว่ม
ทัง้หมดสามารถจดัท างบการเงินไดท้นัตามก าหนดระยะเวลาตามกฎหมาย 

นอกจากนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบยงัไดม้ีมติเห็นชอบใหก้ าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 
2563 เป็นจ านวนเงิน 2,425,000 บาท (ไมร่วมคา่บรกิารอื่นที่มิใช่การสอบบญัชี (Non-Audit Service Fee)) 

ตารางเปรยีบเทียบคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีโดยเปรยีบเทียบกบัปีที่ผา่นมา 
รายละเอียด ค่าสอบบัญชีปี 2562 ค่าตอบแทนที่เสนอในปี 2563 เพิ่มขึน้ (ร้อยละ) 

คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีบรษัิท  2,425,000 2,425,000 0% 
คา่บรกิารอื่น (Non-Audit Fee) - - - 
หมายเหต:ุ ทัง้นี ้ในปี 2562 บรษัิทฯ ไมม่ีคา่บรกิารอื่นที่มิใช่การสอบบญัชี (Non-Audit Fee) ที่จ่ายใหก้บับรษัิท  

ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 20 กุมภาพนัธ ์2563 ไดพ้ิจารณาเรื่องการ
เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 ตามที่ได้ผ่านความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ และไดม้ีมติเห็นชอบใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 พิจารณาแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563 ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 
 

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 
วันพุธที ่22 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุม เดอะ ไพรด์ เลาจน ์ ชัน้ 15 อาคารสิงห ์คอมเพล็กซ ์
เลขที่ 1788 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

 

  

 

 

การเดินทาง 

• รถไฟฟา้ใตด้ิน MRT สถานีเพชรบรุ ีทางออก 1 ตรงขา้มอาคาร Singha 
Complex (แนะน า) 

• หา่งจากรถไฟฟา้ BTS สถานีอโศก 1.35 กิโลเมตร 
• หา่งจาก สถานีแอรพ์อรต์ลงิกม์กักะสนั 459 เมตร 
• หา่งจาก ทา่เรอืคลองแสนแสบ 2 นาที (เดินเทา้) 
• ลงทางดว่นรชัดาภิเษก 500 เมตร 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ถอืหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563  
เน่ืองด้วยการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่ 2019 (COVID-19) 

  
เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น 
 

 ตามท่ี ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ไดห้ารือกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์ กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือแกปั้ญหาการจัด
ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทจดทะเบียน ภายใตส้ถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เม่ือวนัท่ี 2 
มีนาคม 2563 ณ ส านกังาน ก.ล.ต. นัน้ 

 บริษัท เนอวานา ไดอิ จ  ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดต้ิดตามและมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดงักล่าวเป็นอย่างยิ่ง  
จึงขอเสนอแนวปฏิบตัิส  าหรบัผูถื้อหุน้ในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  2563 ท่ีจะจดัขึน้ในวนัพุธท่ี 22 เมษายน 2563 
เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชมุ เดอะ ไพรด์ เลาจน ์ ชัน้ 15 อาคารสิงห ์คอมเพล็กซ ์กรุงเทพฯ ดงันี ้ 

1.  ผูถื้อหุน้ท่ีมีประวตักิารเดนิทางไปยงั/มาจากประเทศท่ีมีความเส่ียง หรือติดต่อใกลช้ิดกบับุคคลท่ีมีประวตัิการเดินทาง
ไปยงั/มาจากประเทศท่ีมีความเส่ียง เป็นระยะเวลา 14 วนัก่อนวนัประชุม หรือมีอาการท่ีอาจสงสยัว่าจะเป็นโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) กรุณาพิจารณามอบฉันทะใหแ้ก่บุคคลอ่ืนตามความประสงค ์หรือกรรมการอิสระของบริษัท   
เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน หรือสามารถลงทะเบียนล่วงหนา้ได้ ตามวิธีการท่ีไดก้  าหนดไวใ้นหนังสือเชิญ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  ทัง้นี ้เพ่ือรกัษาสิทธิของผูถื้อหุน้ทกุทา่นในการประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

2.  บริษัทฯ ไดมี้มาตรการจัดตัง้จุดคดักรองผูมี้อาการไขแ้ละจัดเตรียมเจลแอลกอฮอลส์  าหรบัลา้งมือส าหรบัผูถื้อหุน้  
ไวบ้ริเวณดา้นหนา้หอ้งประชุม เพ่ือเฝ้าระวงั คดักรอง และป้องกันการแพร่ระบาดท่ีอาจเกิดขึน้ ทัง้นี ้ เพ่ือความปลอดภัยและ
สขุอนามยัของผูเ้ขา้รว่มงานทกุทา่น 

3.  กรณีท่ีมีค  าถาม บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือส่งค  าถามล่วงหนา้ 
ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ ในเรื่องท่ีเก่ียวกับวาระในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี  2563 จนถึงวนัศกุรท่ี์ 17 เมษายน 2563  
ผ่านช่องทางตอ่ไปนี ้

3.1)  Email: companysecretary@nirvanadaii.com 
3.2)  หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ:์ โทรศพัท ์0-2105-6789   หรือท่ีอีเมล ์IR@nirvanadaii.com 
3.3)  ทางไปรษณีย ์: หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์ บรษิัท เนอวานา ไดอิ จ  ากดั (มหาชน) เลขท่ี 123  

อาคารซนัทาวเวอรส์ เอ ชัน้ 11 ถนนวภิาวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900   

 ทั้งนี ้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถรับชมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ย้อนหลัง ได้ท่ีเว็บไซต์บริษัทฯ 
(www.nirvanadaii.com)  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอเรียนใหท้ราบว่า บริษัทฯ จะจดัใหมี้มาตรการป้องกนัทางดา้นสุขอนามัยต่างๆ ท่ีเหมาะสม
ส าหรบัการจดัประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุทกุทา่นไดมี้ความมั่นใจในความปลอดภยัทางดา้นสขุภาพของตน 

 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บรษิัท เนอวานา ไดอิ จ  ากดั (มหาชน) 

mailto:companysecretary@nirvanadaii.com
mailto:IR@nirvanadaii.com
http://www.nirvanadaii.com/
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(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.  
 

                          เขียนท่ี_______________________________________ 

วนัท่ี _______  เดือน______________พ.ศ. _________
                                     

(1)  ขา้พเจา้  _______________________________________________           _____________________ สญัชาติ ____________________________________________ 

อยูบ่า้นเลขท่ี____________________________ถนน________________________________________ต าบล/แขวง_________________________________________ 

อ าเภอ/เขต_________________   ___________จงัหวดั______________________________________รหสัไปรษณีย_์_______________________________________ 

(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน)  โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม ______________หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั____________ เสียง ดงันี ้ 

หุน้สามญั __________________________________________  หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั__________________________________________________ เสียง 

หุน้บรุิมสิทธิ ________________________________________  หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั__________________________________________________ เสียง 

 (3) ขอมอบฉันทะให ้ 

(1)  ______________________________________________________________________อาย ุ ________________ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี_________________    ___

ถนน_______________________________ต าบล/แขวง_____________________    ___อ าเภอ/เขต__________________         ______   ______  _________

จงัหวดั________________________________________รหสัไปรษณีย_์_____________________________________________ หรือ                

(2) ______________________________________________________________________อาย ุ ________________ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี_________________    ___

ถนน_______________________________ต าบล/แขวง_____________________    ___อ าเภอ/เขต__________________         ______   ______  _________

จงัหวดั________________________________________รหสัไปรษณีย_์_____________________________________________ หรือ                

(3) ______________________________________________________________________อาย ุ ________________ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี_________________    ___

ถนน_______________________________ต าบล/แขวง_____________________    ___อ าเภอ/เขต__________________         ______   ______  _________

จงัหวดั________________________________________รหสัไปรษณีย_์_____________________________________________ หรือ                

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้   ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ของบริษัท 
เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งจัดขึน้ในวนัพธุท่ี 22 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุม เดอะ ไพรด์ เลาจน ์ ชั้น 15 อาคารสิงห ์คอมเพล็กซ ์เลขท่ี 1788 ถนนเพชรบุรี
ตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ หรือจะพงึเลื่อนไปในวนัเวลาและสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
    

            ลงช่ือ ………………...….…………..……………. ผูม้อบฉันทะ 
               (………………...….…………..…………….)  

 

            ลงช่ือ ………………...….…………..……………. ผูร้บัมอบฉันทะ 
                (………………...….…………..…………….)  

  

            ลงช่ือ ………………...….…………..……………. ผูร้บัมอบฉันทะ 
                (………………...….…………..…………….)  

 

หมายเหต:ุ  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถ  แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บั
มอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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  (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)  

 
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)                                               

       
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ _______________ 

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

(1) ขา้พเจา้ ......................................................................................................... สญัชาติ........................................ 
อยูบ่า้นเลขท่ี .....................................ถนน ..........................................ต าบล/แขวง................................................... 
อ าเภอ/เขต ......................................................... จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย ์............................  
 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม......................................... หุน้  
และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ...............................................เสยีง ดงันี ้
 

           หุน้สามญั.................................หุน้และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ...........................................เสยีง ดงันี ้                                                  
                 หุน้บรุมิสทิธิ.............................หุน้และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ............................................เสยีง ดงันี ้                                           
                                       

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
 (1) .................................................................................................................. อาย ุ.................................. ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี .....................................ถนน ..........................................ต าบล/แขวง................................................... 
อ าเภอ/เขต ...................................... จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย ์............................หรอื  
 

 (2) ................................................................................................................... อาย ุ................................. ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี .....................................ถนน ...........................................ต าบล/แขวง................................................... 
อ าเภอ/เขต ...................................... จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย ์............................หรอื  
 

(3) ................................................................................................................... อาย ุ................................ ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี .....................................ถนน ...........................................ต าบล/แขวง................................................... 
อ าเภอ/เขต ...................................... จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย ์................................................  
 

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุม
สามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2563 ของบริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึน้ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 
เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุม เดอะ ไพรด์ เลาจน ์ ชั้น 15 อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ ์ เลขที่ 1788 ถนนเพชรบุรี 
ตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯหรือจะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นดว้ย  
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(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 22 เมษายน 2562 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

        เห็นดว้ย                      ไมเ่ห็นดว้ย         งดออกเสยีง  

 วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน ในรอบปี 2562   

 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2562 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      เห็นดว้ย                      ไมเ่ห็นดว้ย         งดออกเสยีง    

 วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผล 
 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      เห็นดว้ย                      ไมเ่ห็นดว้ย         งดออกเสยีง 

 วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 

    เลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
      เห็นดว้ย                      ไมเ่ห็นดว้ย         งดออกเสยีง 

         เลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

5.1  นางพจนารถ  ปรญิภทัรภ์ากร 
      เห็นดว้ย        ไมเ่ห็นดว้ย         งดออกเสยีง 

5.2  นายนรศิ เชยกลิน่ 
      เห็นดว้ย        ไมเ่ห็นดว้ย         งดออกเสยีง 

5.3  นายศรศกัดิ ์สมวฒันา  
      เห็นดว้ย         ไมเ่ห็นดว้ย         งดออกเสยีง 

 วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบ าเหน็จกรรมการ 
 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      เห็นดว้ย                      ไมเ่ห็นดว้ย         งดออกเสยีง 
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 วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      เห็นดว้ย                      ไมเ่ห็นดว้ย         งดออกเสยีง 

 วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถา้มี) 
 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      เห็นดว้ย                      ไมเ่ห็นดว้ย         งดออกเสยีง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ใหถื้อว่าการ            
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6)  ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณี
ที่ที่ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จ จริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้    
ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุไวใ้น
หนงัสอืมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 
ลงช่ือ........................................................ผูม้อบฉนัทะ 
        (.......................................................)  
 

 

ลงช่ือ........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                   (.......................................................) 
 

 

ลงช่ือ........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                   (.......................................................) 
 
 

ลงช่ือ........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                   (.......................................................) 
หมายเหตุ 

1.  ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2.  วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน)  

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ของบริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งจดัขึน้ในวนัพธุที่ 22 เมษายน 
2563 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชมุ เดอะ ไพรด์ เลาจน ์ ชัน้ 15 อาคารสงิห ์คอมเพลก็ซ ์เลขที่ 1788 ถนนเพชรบรุีตดัใหม่ 
แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ  หรอืจะพงึเลือ่นไปในวนัเวลาและสถานท่ีอื่นดว้ย 

 

 วาระที ่                   เร่ือง            
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 เห็นดว้ย          ไมเ่ห็นดว้ย       งดออกเสยีง 

 วาระที ่                   เร่ือง           
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 เห็นดว้ย          ไมเ่ห็นดว้ย       งดออกเสยีง 

 วาระที ่                   เร่ือง           
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 เห็นดว้ย          ไมเ่ห็นดว้ย       งดออกเสยีง 

 วาระที ่                   เร่ือง           
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 เห็นดว้ย          ไมเ่ห็นดว้ย       งดออกเสยีง 
ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่หนงัสอืมอบฉนัทะถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 

 
ลงช่ือ........................................................ผูม้อบฉนัทะ 
        (.......................................................)  

 
ลงช่ือ........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

ลงช่ือ........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                   (.......................................................) 
 

ลงช่ือ........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                   (.......................................................) 
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  อากรแสตมป์ 20 บาท 

Stamp Duty 20 Baht 
 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  
(ส  าหรบัผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) 

Proxy Form C  
 (For foreign shareholders who appointed Custodian in Thailand) 

___________________________ 

 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้_______________________________              เขียนท่ี ____________________________________  _ 
Shareholders Register no.                                                                                                                               Written at   

  

วนัท่ี _______  เดือน__    ________พ.ศ. ___________
                                                Date              Month    Year 

(1)  ขา้พเจา้ I /We ____________________________________________________________________  สญัชาติ Nationality______________________________ ____ 

ท่ีอยู ่Address:________________________________________________________________________________           ___________________________________               

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหก้บั ______________________          _________ ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน)    

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

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม  ___________________________ หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  _________________________________________ เสียง ดงันี ้ 
holding total of amount of   shares and have the right to vote equal to                                             votes as follows; 

หุน้สามญั __________________________________________  หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_________________________________________________  _เสียง 
Ordinary share                                 shares and have the right to vote equal to                                                              votes 

 หุน้บรุิมสิทธิ ________________________________________  หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั___________________________________________   ______ เสียง 
Preferred share                                 shares and have the right to vote equal to                                                          votes 

(2) ขอมอบฉันทะให ้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 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ของ
บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึน้ในวันพธุท่ี 22 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุม เดอะ ไพรด์ เลาจน ์ ชั้น 15 อาคารสิงห ์คอม
เพล็กซ ์เลขท่ี 1788 ถนนเพชรบรุีตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือจะพงึเลื่อนไปในวนัเวลาและสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
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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 

2020 of Nirvana Daii Public Company Limited, which will be held on Wednesday, 22 April 2020 at 09.00 a.m., at the PRIDE Lounge, 15th 
Floor, Singha Complex, No. 1788 New Petchaburi Road, Khwaeng Bang Kapi, Khet Huai Kwang, Bangkok 10310, or any date and at any 
postponement thereof. 

(3)  ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี  ้

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

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

 มอบฉันทะบางสว่น คือ 
 Partial authorization:  
  หุน้สามญั ________________________________________ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ______________________________________   เสียง 
  Common share     shares and having                                            votes 

(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้

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

  วาระท่ี 1 รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2562 
       Agenda 1: To adopt the minutes of the Annual General Meeting of shareholders Meeting 2019, held on 22 April 2019 

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

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

 เห็นดว้ย_________________เสียง                   ไมเ่ห็นดว้ย_________________เสียง            งดออกเสียง_________________เสียง                       
Approve                           Vote(s)                                  Disapprove                           Vote(s)                Abstain                               Vote(s) 

 

 วาระท่ี 2   รบัทราบรายงานผลการด าเนินงาน ในรอบปี 2562   
      Agenda 2:  To acknowledge the report on the Company’s operational results for the year 2019 
 

 วาระท่ี 3  พิจารณาอนมุติังบการเงินประจ าปี 2562 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
      Agenda 3:  To consider and approve the annual Financial Statements for the year ended on 31 December 2019  

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

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

 เห็นดว้ย_________________เสียง                   ไมเ่ห็นดว้ย_________________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) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate 

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

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

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

   เลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
Vote for all the nominated candidates as a whole 

 เห็นดว้ย_________________เสียง                   ไมเ่ห็นดว้ย_________________เสียง            งดออกเสียง_________________เสียง                            
Approve                           Vote(s)                     Disapprove                           Vote(s)         Abstain                                   Vote(s)                        

    เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
Vote for an individual nominee  

  5.1  นางพจนารถ  ปริญภทัรภ์ากร   / Mrs. Pojanard Prinyapatpakorn 

   เห็นดว้ย_________________เสียง                   ไมเ่ห็นดว้ย_________________เสียง            งดออกเสียง_______________เสยีง                                 
        Approve                             Vote(s)                    Disapprove                            Vote(s)             Abstain                             Vote(s)                        

  5.2  นายนริศ เชยกลิ่น / Mr. Naris Cheyklin 
   เห็นดว้ย_________________เสียง                   ไมเ่ห็นดว้ย_________________เสียง            งดออกเสียง_______________เสยีง                                 
         Approve                           Vote(s)                     Disapprove                            Vote(s)            Abstain                              Vote(s)                        

  5.3  นายศรศกัดิ์ สมวฒันา / Mr. Sornsak Somwattana 
   เห็นดว้ย_________________เสียง                   ไมเ่ห็นดว้ย_________________เสียง            งดออกเสียง_______________เสยีง                                 
        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) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate 

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

 เห็นดว้ย_________________เสียง                    ไม่เห็นดว้ย_________________เสียง            งดออกเสียง_________________เสียง                                   
Approve                             Vote(s)                         Disapprove                           Vote(s)              Abstain                                 Vote(s) 

 วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563 
      Agenda 7:   To appoint the Company’s Auditors and approve their remuneration for the year 2020 

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

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

 เห็นดว้ย_________________เสียง                   ไมเ่ห็นดว้ย_________________เสียง            งดออกเสียง_________________เสียง                            
Approve                           Vote(s)                     Disapprove                           Vote(s)         Abstain                                   Vote(s)                        

 วาระท่ี 8: พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี) 
       Agenda 8:   Any other businesses (if any) 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

 เห็นดว้ย_________________เสียง                   ไมเ่ห็นดว้ย_________________เสียง            งดออกเสียง_________________เสียง                            
Approve                           Vote(s)                     Disapprove                           Vote(s)         Abstain                                   Vote(s)                        
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(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รบัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการ
ลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
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 มีการพิจารณาหรือลงมติในเ รื่องใด
นอกเหนือจากเรื่องท่ีระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้ก
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. 
 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ได้
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. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก
และดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 

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

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉันทะแทน  
 Power of attorney from the shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder 
(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 

  Letter of certification to certify that the Proxy Form have a permit to act as a custodian.  
3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวน หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะ
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 

 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. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจ 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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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Supplemental Proxy Form C 

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

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ของบริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน) ในวนัพธุท่ี  22  เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุม เดอะ ไพรด์ เลาจน ์ ชั้น 
15 อาคารสิงห ์คอมเพล็กซ ์เลขท่ี 1788  ถนนเพชรบรุีตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
For the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020  of  Nirvana Daii Public Company Limited, which will be held on Wednesday, 
22 April 2020 at the PRIDE Lounge, 15th Floor, Singha Complex, No. 1788 New Petchaburi Road, Khwaeng Bang Kapi, Khet Huai Kwang, Bangkok 10310, or 
any date and at any postponement thereof. 

 

 วาระท่ี……:   ……………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 เห็นดว้ย_________________เสียง                   ไมเ่ห็นดว้ย_________________เสียง            งดออกเสียง_________________เสียง                            
Approve                           Vote(s)                     Disapprove                           Vote(s)         Abstain                                   Vote(s)                        

 วาระท่ี……:   ……………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 เห็นดว้ย_________________เสียง                   ไมเ่ห็นดว้ย_________________เสียง            งดออกเสียง_________________เสียง                            
Approve                           Vote(s)                     Disapprove                           Vote(s)         Abstain                                   Vote(s)                        

 วาระท่ี……:   ……………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 เห็นดว้ย_________________เสียง                   ไมเ่ห็นดว้ย_________________เสียง            งดออกเสียง_________________เสียง                            
Approve                           Vote(s)                     Disapprove                           Vote(s)         Abstain                                   Vote(s)                        

 
ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ รายการในใบประจ าต่อหนงัสือมอบฉันทะถกูตอ้งบริบรูณแ์ละเป็นความจริงทกุประการ 
 I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
    

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

 
ลงนาม/Signed ………………...….…………..……………. ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

(……………………….………...…….…..) 
 

ลงนาม/Signed ………………...….…………..……………. ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
(………………….……………...…….…..) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) 
123 อาคารซนัทาวเวอรส์ เอ ชัน้ 11 

ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท ์: 02 105 6789 โทรสาร : 02 105 6787 

www.nirvanadaii.com 
 




