
เอกสารแนบ 6 

 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หนา้ 1 จาก 5 
   
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

เขียนที ่ ............................................................. 

วันท่ี .................................................................. 

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น........................................ 

 

(1) ข้าพเจ้า .......................................................................................... สัญชาติ ................................... อายุ ................... ปี 

อยู่บ้านเลขที่ ......................................................................................................................................................................................  

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โนวา ออร์แกนิค จ ากัด (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม ....................................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ........................................... เสยีง ดังนี ้

หุ้นสามญั ..................................................... หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .................................................. เสียง  

หุ้นบุริมสิทธิ ................................................ หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .................................................. เสียง  

(3) ขอมอบฉันทะให ้ 

       ☐ (1) ............................................................................... สญัชาติ ................................. อายุ ....................  ปี 

   อยู่บ้านเลขที่ ..............................................................................................................................................   

   ☐ (2) นายประกิจ ตังตสิานนท์  สัญชาติ  ไทย  อายุ  80   ปี              

   อยู่บ้านเลขที่ 54/115 หมู่ที่ 13 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร   

  ☐ (3) นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา  สัญชาติ  ไทย  อายุ  62   ปี             

   อยู่บ้านเลขที่ 55/3 ซ.พระยาสุเรนทร์ 44 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร   

   ☐ (4) นายอ านวย กาจีนะ    สัญชาติ  ไทย  อายุ  66   ปี             

   อยู่บ้านเลขที่ 87/32 หมู่ที่ 6 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี   

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้

ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting)  หรือท่ีจะพึงเลื่อน

ไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

 

 

โปรดกา

เคร่ืองหมาย

หน้าชื่อผู้ รับ

มอบฉนัทะ

เพียงชื่อเดียว 



เอกสารแนบ 6 

 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หนา้ 2 จาก 5 
   
 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 2/2564 

             (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

             (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

          เห็นด้วย               ไม่เห็นด้วย          งดออกเสียง 

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 

             (วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)         

          วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

             (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

             (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

          เห็นด้วย               ไม่เห็นด้วย          งดออกเสียง 

          วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2565 

             (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

             (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

          เห็นด้วย               ไม่เห็นด้วย           งดออกเสียง 

 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564 

             (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

             (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

          เห็นด้วย               ไม่เห็นด้วย           งดออกเสียง 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

             (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

             (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หนา้ 3 จาก 5 
   
 

              การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 1. นายประกิจ ตงัติสานนท์ 

            เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

    2.    นายมงคล เกษมสนัต์ ณ อยธุยา 

           เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

   3.    นายอ านวย กาจีนะ   

            เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจ าปี 2565 

             (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

             (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

          เห็นด้วย               ไม่เห็นด้วย          งดออกเสียง 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

             (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

             (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

          เห็นด้วย               ไม่เห็นด้วย          งดออกเสียง 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการ ลงคะแนน

เสียงน้ันไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ ไม่ชัดเจน หรือใน กรณีที่ท่ี

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม

ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หนา้ 4 จาก 5 
   
 

กิจการใดที่ผูร้ับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทีผู่้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน หนังสือ

มอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจา้ได้กระท าเองทุกประการ 

ลงช่ือ................................................................ผูม้อบฉันทะ  

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

ลงช่ือ.................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

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

ลงช่ือ.................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

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

ลงช่ือ.................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

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

หมายเหตุ  

1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยก

จ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเตมิได้ในใบประจ าต่อแบบ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หนา้ 5 จาก 5 
   
 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุน้ของบริษัท โนวา ออร์แกนิค จ ากัด (มหาชน) 

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น. จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(E-Meeting)  หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

                      วาระที่...................เรื่อง................................................................................................................................................ 

             (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

             (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

          เห็นด้วย               ไม่เห็นด้วย           งดออกเสียง 

                     วาระที่....................เรื่อง................................................................................................................................................. 

             (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

             (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

          เห็นด้วย               ไม่เห็นด้วย          งดออกเสียง 

                     วาระที่....................เรื่อง................................................................................................................................................. 

             (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

             (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

          เห็นด้วย               ไม่เห็นด้วย          งดออกเสียง 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจ าต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ  

 

ลงช่ือ..................................................................ผู้มอบฉันทะ  

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

 

ลงช่ือ.................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

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


