
 

                            เอกสารแนบ 10 

บริษัท โนวา ออร์แกนิค จ ากัด (มหาชน) “NV”  

ข้อปฎิบัติส าหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ 

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัทภายใน วันที่ 
20 เมษายน 2565 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link ส าหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้า
ใช้งานไปยังอีเมล์ที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม  

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้ถือหุ้นท่ีต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีดังต่อไปนี้ 

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์ 

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ 
ไปรษณีย์  

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) (เอกสารแนบ 12) โดยขอให้ท่านระบุ 
อีเมล์ (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน ส าหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  

2. แนบส าเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM  

2.1 ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

• กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 
o ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัว

ราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ -สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบ
หลักฐานประกอบด้วย 

• กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 
o หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลง

ลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว 
o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ 

หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองส าเนา
ถูกต้องของผู้มอบฉันทะ 

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัว
ข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยั งไม่หมดอายุและลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ 

2.2 ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล 

• กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-
Meeting) 
o ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง

รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตร

ประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่ างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 
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• กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 
o หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลง

ลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 
o ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง

รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตร

ประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น 

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารค าแปล
ฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองค าแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล) 

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (ข้อ1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบ
ต่าง ๆ (ข้อ2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท ภายในวันท่ี 20 เมษายน 2565  

• ช่องทาง E-Mail : secretary@nova-organic.com 

• ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท โนวา ออร์แกนิค จ ากัด (มหาชน) 174, 176 พระราม 2 ซอย 60 แขวงแสมด า เขตบางขุน
เทียน กรุงเทพมหานคร 10150 
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การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail 
จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link ส าหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน 
โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 26 เมษายน 
2565 เวลา 12.00 น. ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที 

2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุ๊ค (Notebook) / แท็บ
เล็ต (Tablet) และโทรศัทพ์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเตอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเตอร์เน็ตบ้านพ้ืนฐาน  

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting 
ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้ 

ระบบ iOS 
 

ระบบ Android 

  
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-
meetings/id546505307 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us
.zoom.videomeetings 
 
 

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึ งเวลาประชุม
เท่านั้น  

4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขท่ีบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น 

5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้
วิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย) 

6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน 

*** การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอ
ความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท*** 

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
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กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วม
ประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. หรือ 
แบบ ค. (เอกสารแนบ 5 6 และ 7 ตามล าดับ) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้ก าหนดไว้
พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ภายในวันท่ี 20 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี้ 

• ช่องทาง E-Mail : secretary@nova-organic.com 

• ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท โนวา ออร์แกนิค จ ากัด (มหาชน) 174, 176 พระราม 2 ซอย 60 แขวงแสมด า เขตบางขุน
เทียน กรุงเทพมหานคร 10150 

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะท าการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุ มาใน
หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่าง
ใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian) 

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  

กรุณาน าส่งข้อมูลต่อไปนี้  

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและ
ผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลง
นามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอ านาจ พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 

3. หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทo 

4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ
ผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้ 

• ช่องทาง E-Mail : secretary@nova-organic.com 

• ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท โนวา ออร์แกนิค จ ากัด (มหาชน) 174, 176 พระราม 2 ซอย 60 แขวงแสมด า เขตบางขุน
เทียน กรุงเทพมหานคร 10150 

 

 

 

 

 

 

 

 


