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         วันท่ี  30 มีนาคม 2565  
 
เร่ือง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 (E-AGM) 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โนวา ออร์แกนิค จ ากัด (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 2/2564 
 2. ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับปี สิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 3. ข้อมูลประวัติและประสบการณก์ารท างานของผู้สอบบัญช ี
 4. รายละเอียดกรรมการ ซึ่งครบก าหนดตามวาระและไดร้ับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึง่ 
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบท่ัวไป) 
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบก าหนดรายการตา่งๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชัดเจน) 
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณผีู้ลงทุนตา่งประเทศท่ีแตง่ตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศ

ไทย เป็นผูร้ับฝากและดูแลหุ้น) 
 8. ผู้นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 9. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 10. ข้อปฏิบัติส าหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์(E-AGM) และการมอบฉันทะ 
 11. ขั้นตอนการส่งค าถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 12. เเบบฟอร์มลงทะเบยีนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (E-AGM) 

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวนโ์หลดเอกสารประกอบการประชุมไดจ้ากเว็บไซต์ของบริษัทฯที ่
https://www.nova-organic.com/th/investor-relations/document/shareholder-meetings 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โนวา ออร์แกนิค จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั ้งที ่ 2/2565 เมื ่อวันอังคารที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการ
จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย
มีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 2/2564 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 โดยได้มีการจัดท ารายงานการประชุม

เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1  

 ความเห็นของคณะกรรมการ 
 เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ซึ่งได้มีการบันทึกรายงานไว้

อย่างถูกต้อง  

https://www.nova-organic.com/th/investor-relations/document/shareholder-meetings
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 การลงมต ิ
 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2564  

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 บริษัทฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2564 ปรากฏในค าอธิบายและ

การวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

 ความเห็นของคณะกรรมการ 
 เห็นสมควรเสนอผลการด าเนินงานในรอบป ี2564 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ 

 การลงมต ิ
 เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนดให้บริษัทฯ คณะกรรมการต้องจัดท างบการเงินประจ าปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี

ของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

 ความเห็นของคณะกรรมการ 
 เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการ

ตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จ ากัด และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี ้

 งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน       

รายการ หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 1,815,774,338 

หน้ีสิน 142,142,302 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,673,632,036 

รายไดจ้ากการขายสินค้า 1,236,659,544 

ก าไรสุทธสิ าหรับป ี 80,347,633 

ก าไรสุทธติ่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.18 
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 การลงมต ิ
 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2565 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปีของบริษัทฯ 

 ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบเลือก บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จ ากัด เป็นส านักงานสอบบัญชี
ของบริษัทฯ ประจ าปี 2562-2565 เนื่องจากมีศักยภาพ มีมาตรฐานการท างานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญใน
การสอบบัญชี มีกระบวนการที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี 
โดยเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตการให้บริการ ปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับ
เดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จ ากัด เสนอค่าสอบบัญชีท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ 

 ความเห็นของคณะกรรมการ 
 เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชี

ของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 และค่าสอบบัญชี ดังนี ้
 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โนวา ออร์แกนิค จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2565 
 1. นายบรรจง       พิชญประสาธน์       ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7147 หรือ 
 2. นางสาววราภรณ์       กาญจนรัศมีโชติ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 9927 หรือ 
 3. นางสาวกรปรียา สูนพิพัฒน์สกุล     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 10001 

 โดยก าหนดให้ผู้สอบคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อมูล
เกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยรายชื่อผู้สอบ
บัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคล
ดังกล่าว  

 2) ก าหนดค่าสอบบัญชีท่ีเสนอส าหรับปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 2,550,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องที่บริษัทฯ
จะจ่ายตามจริง) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ค่าสอบบัญช ี ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2564 

1. งานตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 

2. งานทดสอบระบบควบคุม 

2. งานสอบทานรายไตรมาส (3ไตรมาส) 

3. งานสอบทานระบบสารสนเทศ 

1,000,000 

420,000 

810,000 

320,000 

1,000,000 

420,000 

810,000 

320,000 

รวมค่าสอบบญัช ี 2,550,000 2,550,000 
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 การลงมต ิ
 ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจาก

หักภาษีและเงินทุนส ารองตามกฎหมายและทุนส ารองอื่นๆ (ถ้ามี) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงาน   

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เงินปันผลต่อหุ้น 0.35 บาท จ านวน 600 ล้านหุ้น 
เป็นจ านวนเงินรวม 210 ล้านบาท จึงขอให้พิจารณางดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564 

 ความเห็นของคณะกรรมการ 
 เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564 และรับทราบการ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้ 

 
เงินปันผล 

 
อนุมัติโดย 

 
วันที่อนุมัติ 

 
วันที่ XD 

วันที ่
จ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลจ่าย 

ต่อหุ้น/
บาท 

จ านวนเงิน/
บาท 

ปี 2564 ที่ประชุมกรรมการบริษัท 4 ม.ค. 2565 18 ม.ค. 2565 3 ก.พ. 2565 0.35 210,000,000 

 การลงมต ิ
 ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระประจ าปี 2565 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ก าหนดให้กรรมการต้องออกจาก

ต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีในอัตราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีครั้งนีม้ีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 คน ดังนี ้

1. นายประกิจ     ตังติสานนท์ ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา
และ พิจารณาค่าตอบแทน 

2. นายมงคล       เกษมสันต์ ณ อยุธยา กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นายอ านวย     กาจีนะ  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ   
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  ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ ได้พิจารณา

โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือพิจารณาอย่างรอบคอบของคณะกรรมการบรษิัทแล้ว และมีมติเห็นชอบตามความเหน็
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สมควรเสนอให้ที ่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง
กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดข้างต้น โดย
กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือให้เป็น
กรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

 ส าหรับประวัติและความเช่ียวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

 การลงมต ิ
 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจ าปี 2565 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 23 ก าหนดให้กรรมการบริษัทได้รับ

ค่าตอบแทนและหรือผลประโยชน์ตอบแทนตามที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ  

 ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

เป็นประจ าทุกปี โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจ าปี2565 ตามอัตราเดิมที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ได้มีมติอนุมัติ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขต
หนา้ที่และความรับผิดชอบ ผลการด าเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทช้ันน าในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว มีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจ าปี 2565 ดังนี ้

ต าแหน่ง ค่าเบี้ยประชมุ (บาท/ทา่น/ครั้ง) 
คณะกรรมการบริษัท  
- ประธานกรรมการบริษัท 30,000 
- กรรมการบริษัท 20,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ  
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 
- กรรมการตรวจสอบ 20,000 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
- ประธานกรรมการสรรหาฯ 25,000 
- กรรมการสรรหาฯ 20,000 
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การลงมต ิ
 ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

 วาระนี้ก าาหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท  (ถ้ามี) และ/หรือ ให้
คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการน าเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัตแิละ
จะไม่มีการลงมติใดๆในวาระนี้ 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 9 
มีนาคม 2565 ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส์(E-AGM) ด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่น
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง 
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 6 และ 7 

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้แก่ นายประกิจ ตังติสานนท์ นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา 
หรือ นายอ านวย กาจีนะ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้โดยมีข้อมูลและนิยามของกรรมการ
อิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 
เมษายน 2565 มาที ่อีเมล : secretary@nova-organic.com หรือ บริษัท โนวา ออร์แกนิค จ ากัด (มหาชน) “เลขานุการ
บริษัท” เลขท่ี 174, 176 พระราม 2 ซอย 60 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และขอขอบคุณในความ
ร่วมมือของท่านที่มีต่อบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา 

 
                  ขอแสดงความนับถือ 
 
 
              (นางสาวหฤทัย สิรสิินวิบูลย์) 
                                         เลขานุการบริษัท 
        บริษัท โนวา ออร์แกนิค จ ากัด (มหาชน) 

mailto:secretary@nova-organic.com%20หรือ
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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 

คร้ังที่ 2/2564 

วันที่ 7 มถิุนายน พ.ศ. 2564 

ของบริษัท โนวา ออร์แกนิค จ ากัด 

 

เวลาและสถานที่ 

 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ของ บริษัท โนวา ออร์แกนิค จ ากัด (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 7 
มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00  นาฬิกา ณ อาคารส านักงานบริษัท โนวา ออร์แกนิค จ ากัด เลขท่ี 174, 176  ถนนพระราม 2 ซอย 
60 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดที่ยังคงรุนแรง จึงมีการจัด
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ผ่านโปรแกรม Zoom โดยก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ว่า ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสามารถติดต่อสื่อสารกันและเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรม Zoom และใหผู้้เข้า
ประชุมทุกท่านเปิดกล้องและแสดงตัวตน พร้อมทั้งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในครั้งนี้จะถูกบันทึกทั้งภาพและเสียงของ
ผู้เข้าร่วมประชุมตลอดเวลาที่มีการประชุมไว้เป็นหลักฐาน 

เร่ิมการประชุม เวลา 10.30 น. 

  นายนวพล จันทร์จุฑามาศ กรรมการ/ผู้ถือหุ้น ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุม และ
มอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงองค์ประชุมและการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง (ณ ส านักงานของ
บริษัทฯ) รวม 2 ราย นับจ านวนหุ้นได้ทั้งหมด 1,039,006 หุ้น ผู้ถือหุ้นท่ีประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) รวม 4 ราย นับ
จ านวนหุ้นได้ 39,983 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะรวม 4 ราย นับจ านวนหุ้นได้ทั้งหมด 1,163,511 หุ้น รวมเป็นจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 10 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นได้ทั้งหมด 2,242,500 หุ้น จากจ านวนหุ้นของบริษัท จ านวน 2,250,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.66 
ของจ านวนหุ้นท้ังหมดของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายก าหนด  

เลขานุการบริษัท ช้ีแจงเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระว่า 

วาระที่ 1 เป็นวาระเพื่อทราบไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 3, 4, 7, 8 และ 9 จะต้องท าโดยมติพิเศษ ซึ่งจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่าสามในสี่ของจ านวน
เสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 2, 5, 6, 10 – 14, 16 - 23 จะต้องท าโดยมติธรรมดา ซึ่งจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวน
เสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 15 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถามเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง ประธานฯ จึงได้เริ่มประชุมตามระเบียบวาระ โดยมอบหมายให้
เลขานุการบริษัทด าเนินการประชุมและน าเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระต่อท่ีประชุม   

วาระที่ 1 เร่ืองท่ีประธานฯ แจ้งเพ่ือทราบ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุม
ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และได้ประกาศหนังสือเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์ โดยถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง
แล้ว 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

 เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้น
เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบการประชุมล าดับที่ 1 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว 

 เลขานุการบริษัท ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอแนะหรือแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่  

 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแนะหรือขอแก้ไขรายงานการประชุม 

ประธานฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ซึ่งได้มีการ
บันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว 

 เลขานุการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษัทฯ 
ตามทีเ่สนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 2,242,500 100.0000 % 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 % 
งดออกเสียง 0 -      
รวม 2,242,500 100.0000 % 

 

วาระที่ 3   พิจารณาการปรับเปลี่ยนเง่ือนไขการขายที่ดินและอาคารพาณิชย์ให้บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน   
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เลขานุการบริษัทฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 
ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งดังกล่าว ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการขายที่ดินและอาคารพาณิชย์จ านวน 3 โฉนด บ้านเลขที่ 190/71 
เลขที่ 190/83 และเลขที่ 190/84 ตั้งอยู่ที่ต าบลคลองปลากด อ าเภทพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่รวม 423 ตารางวา 
ให้กับบริษัท โนวา ออร์แกนิค โฮลดิ้ง จ ากัด (“ผู้ซื้อ”) โดยก าหนดราคาซื้อขายรวม 36.00 ล้านบาท จากราคาประเมินท่ีดินและอาคาร
เฉลี่ยของผู้ประเมินราคาซึ่งได้รับอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. จ านวน 2 ราย และผู้ซื้อยินยอมให้บริษัทสามารถใช้พื้นที่ได้ระหว่างรอ
การก่อสร้างโรงงานและคลังสินค้าแห่งใหม่จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แต่เนื ่องจากการก่อสร้างโรงงานและคลังสินค้าได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช่ือ COVID-19 จึงท าให้การก่อสร้างโรงงานและคลังสินค้าแห่งใหม่ต้องล่าช้าออกไป โดยคาดว่าจะ
แล้วเสร็จประมาณไตรมาสที่ 4 ปี 2565  

ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นต้องเลื่อนการส่งมอบโรงงานและคลังสินค้าให้แก่บริษัท โนวา ออร์แกนิค โฮลดิ้ง 
จ ากัด ออกไปอีกจนกว่าการก่อสร้างโรงงานและคลังสินค้าแห่งใหม่จะแล้วเสร็จ  บริษัทฯ ได้ประสานงานไปยังบริษัท โนวา ออร์แกนิค 
โฮลดิ้ง จ ากัด เพื่อขอขยายระยะเวลาส่งมอบอาคารพาณิชย์ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามแนว
ทางการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียน โดยค านึงถึงการท ารายการที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมเสมือนท ากับบุคคลภายนอกและไม่
ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้ง เพื่อการเปิดเผยการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของบริษัทอย่างครบถ้วน บริษัทฯ จึงได้ตกลงกับ
บริษัท โนวา ออร์แกนิค โฮลดิ้ง จ ากัด ให้ก าหนดอัตราค่าเช่าอาคารพาณิชย์ดังกล่าว ในอัตราค่าเช่า 253,500.00 บาทต่อเดือน  ซึ่ง
เป็นราคาประเมินค่าเช่าเฉลี่ยของผู้ประเมินราคาซึ่งได้รับอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. จ านวน 2 ราย  โดยให้เริ่มคิดค่าเช่าตั้งแต่วันที่ 
13 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป   

ช่ือบริษัทประเมิน 

อัตราค่าเช่า (บาท) 

190/71 190/83 190/84 รวม 

บริษัท เซ้าท์อีส เอเชีย อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 76,000 93,000 93,000 262,000 

บริษัท พาวเวอร์แลนด์ พลัส แอพไพรซลั จ ากัด 65,000 90,000 90,000 245,000 

ราคาเฉลี่ย 70,500 91,500 91,500 253,500 

ทั้งนี้ เมื่อโรงงานและคลังสินค้าแห่งใหม่ก่อสร้างแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะหยุดใช้อาคารพาณิชย์ข้างต้น และมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาเช่าดังกล่าว โดยบริษัท โนวา ออร์แกนิค โฮลดิ้ง จ ากัด จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ เพิ่มเติมอีก   อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ มี
ความจ าเป็นที่จะต้องเลื่อนก าหนดส่งมอบอาคารพาณิชย์ออกไปอีก  บริษัทฯ ได้สงวนสิทธิในการต่อสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ข้างต้น
ออกไป โดยทั้งสองฝ่ายตกลงจะคิดค่าเช่าด้วยราคายุติธรรม ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวได้ก าหนดไว้ในสัญญาเช่าแล้ว 
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เลขานุการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  

นายปิยวัฒน์ รุ่งธนาภิรมย์ สอบถามว่า เหตุใดราคาเช่าของอาคารแต่ละหลังถึงต่างกัน 

เลาขุการบริษัท ตอบว่า เนื่องจากอาคารเลขที่ 190/71 ไม่ได้อยู่ติดถนนหลักของโครงการ สภาพอาคารและอายุการใช้งาน
นานกว่าอีก 2 หลัง จึงมีราคาค่าเช่าที่ถูกกว่า 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม 

เลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติให้สัตยาบันการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการขายที่ดินและอาคารพาณิชย์ให้บุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน และพิจารณาให้สัตยาบันให้บริษัทฯ เช่าอาคารพาณิชย์ดังกล่าวจากบริษัท โนวา ออร์แกนิค โฮลดิ้ง จ ากัด โดยมีก าหนด
ระยะเวลา อัตราค่าเช่า และเงื่อนไขการบอกเลิก และต่อสัญญาเช่าตามที่ได้น าเสนอ  โดยวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  แต่เนื่องจากบริษัท โนวา ออร์แกนิค 
โฮลดิ้ง จ ากัด นายนวพล จันทร์จุฑามาศ และนางยุพิน จันทร์จุฑามาศ เป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
วาระนี ้

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้สัตยาบันการปรับเปลีย่นเงื่อนไขการขายที่ดินและอาคารพาณชิย์ให้
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 164,483 100.0000 % 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 % 
งดออกเสียง 0 0.0000 % 

รวม 164,483 100.0000 % 

*ไม่นับเสียงของบริษัท โนวา ออร์แกนิค โฮลดิ้ง จ ากัด นายนวพล จันทร์จุฑามาศ และนางยุพิน 
จันทร์จุฑามาศ เป็นฐานในการนับคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแปรสภาพจากบริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด 

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีแผนที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไป
เป็นครั้งแรก (IPO) และน าหุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์”) บริษัทฯ จึงต้องเตรียมความพร้อมด้านคุณสมบัติของบริษัทฯ เพื่อยื่นค าขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อ
ประชาชนต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ทั้งนี้ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ก าหนดคุณสมบัติของบริษัทที่จะขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนต้อง
เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด 
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เพื่อให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน ต่อส านักงาน ก.ล.ต. บริษัท
ฯ จึงต้องแปรสภาพจากบริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) ดังนั้น จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติให้แปรสภาพบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด 

เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ 
และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ จะต้อง
ได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแปรสภาพจากบริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ตามรายละเอียด
ที่เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 2,242,500 100.0000 % 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 % 
งดออกเสียง 0 0.0000 % 

รวม 2,242,500 100.0000 % 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวัตถุประสงค์ในการน าหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงค์ของบริษัทฯ โดยยกเลิกวัตถุที่ประสงค์ฉบับ
เก่า และให้ใช้วัตถุประสงค์ฉบับใหม่ จ านวน 40 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบัน และรองรับธุรกิจของบริษัทฯ 
ที่จะด าเนินการในอนาคต รวมทั้ง เพื ่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นของบริษัทต่อประชาชน โดยมีรายละเอียดตาม เอกสาร
ประกอบการประชุมล าดับที่ 3 

เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ 
และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งต่อที่ประชุม
ว่า วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงค์ของบริษัทฯ โดยยกเลิกวัตถุที่ประสงค์
ฉบับเก่า และให้ใช้วัตถุประสงค์ฉบับใหม่ จ านวน 40 ข้อ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 2,242,500 100.0000 % 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 % 
งดออกเสียง 0 -      
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รวม 2,242,500 100.0000 % 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ 

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้หุ้นของบริษัทมีมูลค่าที่ตราไว้เหมาะสมกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่
ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ( IPO) และการน าหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที ่ประชุม
พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท (หนึ่งร้อยบาท) เป็นมูลค่า
หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) และแก้ไขจ านวนหุ้นของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 ก่อน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หลัง การเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นทีต่ราไว้ 

ทุนจดทะเบียน (บาท) 225,000,000.00 225,000,000.00 
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) 100.00 0.50 

จ านวนหุ้น (หุ้น) 2,250,000 450,000,000 
 
เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่  

นายณัฐพล ส่งพรประเสริฐ ถามว่า ขั้นตอนต่อไปจะเป็นอย่างไร ต้องมีการเปลี่ยนแปลงใบหุ้นใหม่หรือไม่ และได้มีการ
ก าหนดราคาเสนอขายแล้วหรือยัง 

เลขานุการบริษัท ตอบว่า ขั้นตอนต่อไป บริษัทฯจะด าเนินการจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ใน
วันท่ี 21 มิถุนายน 2564 และจะด าเนินการเปลี่ยนแปลงใบหุ้นกับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ส่วนราคาเสนอขายนั้น ยังไม่มีการก าหนด บริษัทฯ
จะหารือกับท่ีปรึกษาทางการเงินอีกครั้ง 

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งต่อท่ี
ประชุมว่า วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอ
ทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 2,242,500 100.0000 % 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 % 
งดออกเสียง 0 -      

รวม 2,242,500 100.0000 % 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนท่ีจะยื่นค าขอเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็น
ครั้งแรก (IPO) และน าหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ จ านวน 75,000,000 บาท (เจ็ดสิบห้าล้านบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 225,000,000 บาท (สองร้อยยี่สิบห้าล้านบาท) 
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 150,000,000 หุ้น (หนึ่ง
ร้อยห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนท่ัวไปเป็นครั้งแรก (IPO) 

เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่  

นายณัฐพล ส่งพรประเสริฐ ถามว่า น่าจะทราบราคาเสนอขายประมาณเมื่อไหร่ และบริษัทฯ จะใช้ผลการด าเนินงานช่วงไหน
ในการค านวณ PE Ratio (Price to Earning Ratio) 

นายยุทธ ตั้งตรงศักดิ์ ถามว่า บริษัทฯ คาดว่าราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ 

นายอิศเรศ จรรยาวรรณสิริ รองประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน ตอบว่า บริษัทฯ จะประเมินราคาใกล้ๆกับช่วงเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปคือปลายปี 2564 โดยคาดว่าจะใช้ผลการด าเนินงานของไตรมาส 2 และ 3/2564 ส่วนเรื่อง
ของราคานั้นเมื่อเปรียบเทียบกับ PE Ratio คาดว่าน่าจะอยู่ที่ 13 - 14 เท่า อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ ต้องขอหารือกับทางที่ปรึกษา
ทางการเงินอีกครั้ง 

นายปิยะ พงศกรไพศาล ที่ปรึกษาทางการเงิน เพิ่มเติมว่า ทางที่ปรึกษาทางการเงินจะเข้ายื่นหนังสือชี้ชวนให้กับส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในเดือนมิถุนายน 2564 และคาดว่าบริษัทฯ จะสามารถเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนแก่ประชาชนท่ัวไปเป็นครั้งแรกภายในสิ้นปี 2564 ส่วนราคานั้น จะดูจากการประมาณการของผลประกอบการในอนาคตด้วย  

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ 
จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 75,000,000 บาท (เจ็ดสิบห้า
ล้านบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 225,000,000 บาท (สองร้อยยี่สิบห้าล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 300,000,000 บาท 
(สามร้อยล้านบาท) ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 

 
ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 2,242,500 100.0000 % 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 % 
งดออกเสียง 0 0.0000 % 
รวม 2,242,500 100.0000 % 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด 
การเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และการเพิ่มทุน
จดทะเบียน  

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการแปรสภาพจากบริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด การแก้ไข
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด การเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ 
การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ และการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1. ช่ือบริษัท เป็นดังนี ้

ข้อ 1.   ชื่อบริษัท “บริษัท โนวา ออร์แกนิค จ ากัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Nova Organic Public 
Company Limited” 

(2) ข้อ 2.   บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน 

(3) ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทเป็นดังนี้ 

ข้อ 3.   วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจ านวน 40 ข้อ รายละเอียดปรากฏตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ (ให้เป็นไป 
ดังร่างวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติในวาระที่ 5) 

(4) ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ทุนจดทะเบียน และมูลค่าหุ้นของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมลูค่า
หุ้น และการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้ 

ข้อ 4. “ทุนจดทะเบียนจ านวน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท) 
 แบ่งออกเป็น 600,000,000 หุ้น (หกร้อยล้านหุ้น) 
 มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) 
 โดยแยกออกเป็น    
 หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น (หกร้อยล้านหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-หุ้น) 

(5) ข้อ 5.   ที่ตั้งส านักงานใหญ่จะตั้งอยู่ ณ จังหวัดสมุทรปราการ  

นอกจากน้ี เพื่อให้การด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเสนอ
ให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติมอบอ านาจให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มี
อ านาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นผู้มีอ านาจในการลงนามในค าขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงให้มีอ านาจแกไ้ข 
เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ถ้อยค าในค าขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องการจดทะเบียน ตลอดจนมีอ านาจในการ
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ด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเกี่ยวเรื่องกับการด าเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามค าแนะน าหรือค าสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ 

เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ 
และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ จะต้อง
ได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด การเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงค์ของบริษัทฯ 
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหุ้นสามัญที่ตราไว้ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอ านาจที่เกี ่ยวข้อง ตาม
รายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 

 
ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 2,242,500 100.0000 % 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 % 
งดออกเสียง 0 0.0000 % 
รวม 2,242,500 100.0000 % 

 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการยกเลิกข้อบังคับฉบับปัจจุบัน และก าหนดข้อบังคับของบริษัทขึ้นใหม่ 

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการแปรสภาพจากบริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด บริษัทฯ จึงต้อง
แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น จึง
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ โดยยกเลิกข้อบังคับฉบับปัจจุบัน และก าหนดข้อบังคับของ
บริษัทข้ึนใหม่ โดยมีรายละเอียดร่างข้อบังคับฉบับใหม่ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมล าดับที่ 4 

นอกจากน้ี เพื่อให้การด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติมอบอ านาจให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอ านาจลง
นามผูกพันบริษัท เป็นผู้มีอ านาจในการลงนามในค าขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ และการยื่น
ขอจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงให้มีอ านาจแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ถ้อยค า
ในค าขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องการจดทะเบียน ตลอดจนมีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเกี่ยว
เรื่องกับการด าเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามค าแนะน าหรือค าสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ 

เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่  



 

หน้า 10 จาก 24 

นายณัฐพล ส่งพรประเสริฐ ถามว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีการปิดบัญชีรายไตรมาสแล้วใช่หรือไม่ 

เลขานุการบริษัท ตอบว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีการปิดบัญชีรายไตรมาส และได้น าเสนอเข้าที่ประชุมกรรมการบริษัทอนุมัติที่
ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ 
จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ โดยยกเลิกข้อบังคับฉบับปัจจุบัน 
และก าหนดข้อบังคับของบริษัทฯ ขึ้นใหม่ รวมถึงการมอบอ านาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียง
ดังนี ้

 
ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 2,242,500 100.0000 % 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 % 
งดออกเสียง 0 0.0000 % 
รวม 2,242,500 100.0000 % 

 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติขอเพ่ิมจ านวนกรรมการเข้าใหม่      

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทยังไม่สามารถสรรหาบุคคลที่คุณสมบัติเหมาะสม จึงยังไม่มีการ
เสนอช่ือบุคคลใด เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการใหม่ในวาระนี้ 

ดังนั้น เลขานุการบริษัทจึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า จะไม่มีการพิจารณาและลงมติในวาระนี้ 

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังคณะกรรมการบริษัท ก าหนดชื่อและจ านวนกรรมการที่มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท และ
ก าหนดขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบ รวมถึงกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท  

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 181 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทชุดใหม่ เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัทภายหลังจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ด ารง
ต าแหน่งคณะกรรมการบริษัทต่อไปภายหลังการแปรสภาพ โดยมีรายละเอียดช่ือกรรมการและอ านาจลงนามผูกพันบริษัท ดังนี้ 

(1) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

1. นายประกิจ ตังติสานนท์ ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 
2. นายวันชัย ดีเอกนามกูล กรรมการอิสระ 
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3. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา กรรมการอิสระ 
4. นายอภิมุข  สุขประสิทธ์ิ กรรมการอิสระ 
5. นายสุทธิชัย  สังขมณี กรรมการอิสระ 
6. นายนวพล จันทร์จุฑามาศ กรรมการ 
7. นางยุพิน  จันทร์จุฑามาศ กรรมการ 
8. นายอิศเรศ จรรยาวรรณสิริ กรรมการ 

 
(2) รายชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท 

“จ านวนหรือช่ือกรรมการซึ่งลงช่ือผูกพันบริษัทได้ คือ นายนวพล จันทร์จุฑามาศ นางยุพิน จันทร์จุฑามาศ นายอิศเรศ 
จรรยาวรรณสิริ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัท” 

นอกจากน้ี เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการก าหนดขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท และ
อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดตามเดิมทุกประการ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมล าดับที่ 5) 
และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงกฎบัตร
คณะกรรมการบริษัท และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดกับบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่  

นายณัฐพล ส่งพรประเสริฐ ถามว่า ปัจจุบันมีกรรมการทั้งสิ้นรวม 8 ท่าน เพียงพอแล้วหรือไม่  

เลขานุการบริษัท ตอบว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวมทั้งสิ ้น 8 ท่าน โดยแบ่งเป็น กรรมการอิสระ 5 ท่าน และ 
กรรมการบริหาร 3 ท่าน จึงเพียงพอแล้ว แต่หากในอนาคตมีกรรมการที่คุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทก็สามารถเพิ่มจ านวน
กรรมการได้  

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งต่อท่ี
ประชุมว่า วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ก าหนดชื่อและจ านวนกรรมการผู้มี
อ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และก าหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท และอนุมัติกฎบัตร
คณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 

 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 2,242,500 100.0000 % 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 % 
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งดออกเสียง 0 -      

รวม 2,242,500 100.0000 % 

 
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ และการก าหนดขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบ รวมถึงกฎ

บัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งท าให้กรรมการชุดเดิมของ
บริษัทฯ สิ้นสภาพลงตามกฎหมายนั้น จึงส่งผลให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งก่อนการแปรสภาพเป็นบริษัท
มหาชนจ ากัดได้สิ้นสภาพตามกฎหมายไปด้วย ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดงัต่อไปนี้ ด ารงต าแหน่ง
กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ภายหลังจากท่ีบริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนแล้ว 

(1) นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการตรวจสอบ 

(2) นายประกิจ ตังติสานนท์  กรรมการตรวจสอบ 

(3) นายวันชัย  ดีเอกนามกูล  กรรมการตรวจสอบ 

นอกจากน้ี เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติก าหนดขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดตามเดิมทุกประการ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 6) และ
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงขอบเขต อ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่เห็นสมควร ท้ังนี้ เท่าที่ไม่ขัดกับบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ 
และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งต่อที่ประชุม
ว่า วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และการก าหนดขอบเขต หน้าท่ี และ
ความรับผิดชอบ รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 

 
ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 2,242,500 100.0000 % 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 % 
งดออกเสียง 0 -      

รวม 2,242,500 100.0000 % 
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วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และการก าหนดขอบเขต หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ รวมถึงกฎบัตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งท าให้กรรมการชุดเดิมของ
บริษัทฯ สิ้นสภาพลงตามกฎหมายนั้น จึงส่งผลให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งก่อนการแปร
สภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดได้สิ้นสภาพตามกฎหมายไปด้วย  ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั ้งบุคคล
ดังต่อไปนี้ ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ภายหลังจากท่ีบริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
แล้ว 

(1) นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

(2) นายประกิจ ตังติสานนท์  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

(3) นายนวพล จันทร์จุฑามาศ  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติก าหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดตามเดิมทุกประการ (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 7) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงขอบเขต อ านาจ 
หน้าที ่ ความรับผิดชอบ รวมถึงกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเรื ่องอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดกับบทบัญญัติแห่งกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
ของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่  

นายณัฐพล ส่งพรประเสริฐ ถามว่า นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ด ารงต าแหน่งทั้งประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน จึงต้องการทราบว่า นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา เป็นกรรมการอยู่ท่ีใดบ้าง 

เลขานุการบริษัท ตอบว่า นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ปัจจุบันเป็นกรรมการอยู่ที่ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนช่ัน
แนล จ ากัด (มหาชน) บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูช่ัน จ ากัด และ บริษัท พีพีเอ็ม แอ็ดไวเซอรี่ จ ากัด 

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งต่อท่ี
ประชุมว่า วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และการ
ก าหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามรายละเอียดที่เสนอ
ทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 2,242,500 100.0000 % 



 

หน้า 14 จาก 24 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 % 
งดออกเสียง 0 -      
รวม 2,242,500 100.0000 % 

 

วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และการก าหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงกฎ
บัตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งท าให้กรรมการชุดเดิมของ
บริษัทฯ สิ้นสภาพลงตามกฎหมายนั้น จึงส่งผลให้คณะกรรมการบริหารชุดเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งก่อนการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
จ ากัดได้สิ้นสภาพตามกฎหมายไปด้วย ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ ด ารงต าแหน่ ง
กรรมการบริหารของบริษัทฯ ภายหลังจากท่ีบริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนแล้ว 

(1) นายนวพล จันทร์จุฑามาศ  ประธานกรรมการบริหาร 

(2) นางยุพิน จันทร์จุฑามาศ  กรรมการบริหาร 

(3) นายอิศเรศ จรรยาวรรณสิริ  กรรมการบริหาร 

นอกจากน้ี เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติก าหนดขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร และกฎ
บัตรคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดตามเดิมทุกประการ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 8) และ
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงขอบเขต อ านาจ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ รวมถึงกฎบัตรของคณะ
กรรมการบริหาร และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหาร ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดกับบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ 
และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งต่อที่ประชุม
ว่า วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และการก าหนดขอบเขต หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 2,242,500 100.0000 % 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 % 
งดออกเสียง 0 -      

รวม 2,242,500 100.0000 % 

 



 

หน้า 15 จาก 24 

วาระที่ 15 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด จึงต้องมีการก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอีกครั้ง ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้ 

ตารางค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
ต าแหน่ง เบ้ียประชุม (บาท/คร้ัง)  

คณะกรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการบริษัท 30,000 
- รองประธานกรรมการบริษัท 25,000 

- กรรมการบริษัท 20,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 
- กรรมการตรวจสอบ 20,000 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 25,000 

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 20,000 
 
เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ 

และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งต่อที่ประชุม
ว่า วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม 

มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ตาม
รายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 2,242,500 100.0000 % 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 % 
งดออกเสียง 0 0.0000 %  
รวม 2,242,500 100.0000 % 

 
วาระที่ 16 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 



 

หน้า 16 จาก 24 

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด และ
เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งก าหนดว่า ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไปในคราวเดียวกัน ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีจากบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จ ากัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ภายหลังจากการแปรสภาพจาก
บริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

(1) นายบรรจง พิชญประสาธน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7147 หรือ 

(2) นายไกรสิทธ์ิ ศิลปมงคลกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 9429 หรือ 

(3) นางสาวเขมนันท์ ใจช้ืน  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 8260 หรือ 

(4) นางสาวศิรดา จารุตกานนท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6995 หรือ 

(5) นางสาวกรปรียา สูนพิพัฒน์สกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 10001 

โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งข้างต้น เป็นตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จ ากัด ด าเนินการจัดหาผู้สอบบัญชรีับ
อนุญาตรายอื่นของบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จ ากัด เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีแทนได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว 

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ และ
ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด 

นอกจากน้ี ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,550,000.00 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีดังนี้ 

 

 หน่วย 2561 2562 2563 2564

1 ค่าตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน

2 งานตรวจสอบยอดยกมาปี 2561 บาท         300,000                 -                   -                      -   

3 งานตรวจสอบงบการเงนิประจ าปี บาท       1,000,000       1,000,000       1,000,000       1,000,000 

4 งานทดสอบระบบควบคมุ บาท                 -           100,000         200,000          420,000 

5 งานสอบทานรายไตรมาส (3ไตรมาส) บาท                 -           600,000         600,000          810,000 

6 บาท       1,300,000       1,700,000       1,800,000      2,230,000 a
7 ประมาณการค่าทดสอบระบบสารสนเทศโดย IT Audit

8 การควบคมุทัว่ไป บาท           50,000           80,000           80,000          100,000 

9 การควบคมุระบบงาน บาท           80,000         100,000         100,000          220,000 

10 บาท         130,000         180,000         180,000          320,000 b

11 รวมค่าตรวจสอบและสอบทานระบบ IT บาท       1,430,000       1,880,000       1,980,000       2,550,000 a+b

12 เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ บาท         450,000         100,000          570,000 

13 31% 5% 29%

14 รายไดร้วม ลา้นบาท 354 483 2,231 2,311 **

15 เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ 36% 362% 4%

16 สนิทรพัยร์วม ลา้นบาท               297               407             1,152              4,251  ** 

17 เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ 37% 183% 269%
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เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ 

และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี ้โดยแจ้งต่อที่ประชุม
ว่า วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
ส าหรับปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 2,242,500 100.0000 % 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 % 
งดออกเสียง 0 -      
รวม 2,242,500 100.0000 % 

 
วาระที่ 17 พิจารณาอนุมัติอัตลักษณ์บริษัท  

เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมถึงอัตลักษณ์บริษัท โดยจัดท าโลโก้ ตราประทับ สีประจ าบริษัท ชุดฟอร์มพนักงาน 
นามบัตร หัวจดหมาย ลักษณะอักษร และอื่นๆ ดังนี ้
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เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ 
และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งต่อที่ประชุม
ว่า วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติอัตลักษณ์บริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียง
ดังนี ้

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เห็นด้วย 2,242,500 100.0000 % 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 % 
งดออกเสียง 0 -      

รวม 2,242,500 100.0000 % 

 

วาระที่ 18 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนโดยทั่วไป รวมทั้งกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานของบริษัท และพิจารณาแต่งต้ังบุคคลผู้มีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้น
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สามัญ เพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงระยะเวลาเสนอขาย การก าหนดราคา การช าระค่าหุ้น และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ 
การเข้าเจรจา ท าความตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท 

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 75,000,000 
บาท (เจ็ดสิบห้าล้านบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 225,000,000 บาท (สองร้อยยี่สิบห้าล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 
300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 150,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นท่ี
ตราไว้ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 150,000,000 
หุ้น (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ( IPO) ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ และผู้มีอุปการคุณ ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควร โดยเป็นการเสนอขายในคราวเดียวกัน ที่ราคาเสนอขายเดียวกัน ทั้งนี้ ภายใต้กรอบที่สามารถท าได้ตามกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงข้อก าหนดของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การ
จ าหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ที่ออกตราสารทุน (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และหลักเกณฑ์อื่นใดท่ีเกี่ยวข้อง หรือมีการก าหนดมาเพิ่มเติมหรือทดแทนหลักเกณฑ์ดังกล่าว 

นอกจากน้ี เพื่อให้การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนท่ัวไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจเกี่ยวกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือ ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ 
และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้มีอ านาจพิจารณา ตัดสินใจ ให้ความเห็นชอบ ก าหนดเงื่อนไขและรายละเอยีด
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นตามที่เห็นสมควรต่อไป รวมทั้งแต่ไม่จ ากัดเพียงให้มีอ านาจต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

(1) การเสนอขาย และ/หรือ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อประชาชน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง กรรมการ 
ผู้บริหาร พนักงาน บุคคลที่มีความสัมพันธ์ ผู้มีอุปการคุณ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
แต่บางส่วน ซึ่งอาจจะออกเสนอขายหรือขายครั้งเดียวเต็มจ านวนหรือแบ่งจ านวนเพื่อเสนอขายหรือขายเป็นคราว ๆ 
ไป ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนด าเนินการอื่นใดท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องได้ทุกประการ 

(2) การก าหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลง รายละเอียดหรือเงื ่อนไขเกี่ยวกับช่วงราคาในการส ารวจความต้องการซื้อ
หลักทรัพย์ (Book Building) จ านวน ราคาเสนอขาย สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์ การจัดสรรหลักทรัพย์ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่นักลงทุนภายในประเทศหรือต่างประเทศ วิธีการจัดสรร วิธีการจองซื้อ ระยะเวลาเสนอ
ขาย การช าระค่าหุ้น การจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อ และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่
เห็นสมควรภายใต้กรอบท่ีสามารถท าได้ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนด าเนินการอื่นใดที่
จ าเป็นและเกี่ยวข้องได้ทุกประการ 
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(3) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและ
รับประกันการจัดหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือที่ปรึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเข้าเจรจา ท าความตกลง แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งดังกล่าว 

(4) การติดต่อ เจรจา เข้าท า แก้ไข เปลี่ยนแปลง และลงนาม สัญญา ข้อผูกพัน หนังสือให้สิทธิ ให้ค ารับรับรอง ขอผ่อน
ผัน ขออนุญาต ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก 
(IPO) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ต่อหน่วยงานราชการ องค์กร 
หน่วยงานอื่นใด คู่สัญญา รวมทั้งผู้ให้บริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือช้ีชวน ตลอดจนด าเนินการอื่นใดท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องได้ทุก
ประการ 

(5) การก าหนดแนวทางการจัดสรรหุ้นให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ที่เสนอขายในช่วงเวลาเดียวกับการ
เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (แต่ไม่รวมถึงหุ้นท่ีกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานจองซื้อกับบริษัท
หลักทรัพย์ในฐานะลูกค้าท่ัวไป) บุคคลที่มีความสัมพันธ์ และผู้มีอุปการคุณรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 25 ของหุ้นที่เสนอ
ขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก โดยสัดส่วนของหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณจะต้องไม่เกินร้อยละ 15 
ของหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนครั้งแรก ทั้งนี้ การก าหนดจ านวนและวิธีการจัดสรรจะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง และต้องก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณดังนี้ 
(5.1) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติหลักเกณฑ์ลักษณะความสัมพันธ์ที่เป็นการสร้างประโยชน์อย่างชัดเจน

ให้กับบริษัทฯ โดยต้องสะท้อนถึงลักษณะของบุคคลที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ อย่างแท้จริง และต้องไม่
มีลักษณะเป็นการจูงใจให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันหรือเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทฯอย่างไม่ถูกต้อง เช่น 
(ก) กลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางการค้ากับบริษัท เช่น ลูกค้า ผู้จัดหา จ าหน่ายวัตถุดิบ/สินค้า ตัวแทน

จ าหน่าย คู่สัญญาทางการค้า เป็นต้น 
(ข) กลุ่มบุคคลที่มีลักษณะความสัมพันธ์อื่น เช่น ผู้ให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุน การพัฒนาด้านตลาดและ

ด้านเทคโนโลยี ผู้ให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษาทางด้านธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น 
(5.2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ก าหนดเป็นผู้จัดท ารายชื่อผู้มีอุปการคุณที่ได้รับการจัดสรรหุ้น โดยให้ประธาน

เจ้าหน้าที ่บร ิหารรายงานความคืบหน้าและผลการจัดสรรหุ ้นให้คณะกรรมการบริหารทราบ และ
คณะกรรมการบริหารอาจมีมติแก้ไขปรับปรุง ตรวจสอบการจัดสรรหุ้น เพื่อให้บริษัทฯ มั่นใจได้ว่าการจัดสรร
หุ้นดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 

(6) การด าเนินการอื่นใดที่เกี ่ยวข้องเพื่อให้การด าเนินการในเรื ่องดังกล่าวส าเร็จลุล่วงไปได้ ทั ้งนี ้ ภายใต้กฎหมาย 
กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ 
และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งต่อที่ประชุม
ว่า วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 



 

หน้า 21 จาก 24 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน
ทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) รวมทั้งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บุคคลที่มีความสัมพันธ์ และผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ รวมถึงอนุมัติการ
มอบอ านาจและแต่งตั้งบุคคลผู้ทีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดที่เสนอทุก
ประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 2,242,500 100.0000 % 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 % 
งดออกเสียง 0 -      

รวม 2,242,500 100.0000 % 

 

วาระที่ 19 พิจารณาอนุมัติการน าหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการมอบอ านาจ
ในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นต่อการน าหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่าตามที่ท่ีประชุมได้อนุมัติการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด 
การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จึงเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติให้น าหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีตลาด
รองส าหรับการซื้อขายหุ้นของบริษัท และอนุมัติการเข้าท าข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ 
และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งต่อที่ประชุม
ว่า วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการน าหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และการมอบอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นต่อการน าหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 2,242,500 100.0000 % 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 % 
งดออกเสียง 0 -      

รวม 2,242,500 100.0000 % 

 



 

หน้า 22 จาก 24 

วาระที่ 20 พิจารณามอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน
ของบริษัท 

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากการที่บริษัทจะน าหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
แต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัท เพื่อท าหน้าที่เปน็นาย
ทะเบียนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท 

เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ 
และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งต่อที่ประชุม
ว่า วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 2,242,500 100.0000 % 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 % 
งดออกเสียง 0 -      
รวม 2,242,500 100.0000 % 

 

วาระที่ 21 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลผู้มีอ านาจในการรายงานสารสนเทศหรือเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญตามที่ก าหนดโดยตลาด
หลักทรัพย ์

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากการที่บริษัทจะน าหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายอิศเรศ จรรยาวรรณสิริ กรรมการ/
รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้มีอ านาจในการรายงานสารสนเทศหรือเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญตามที่ก าหนดโดย
ตลาดหลักทรัพย์ 

เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ 
และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งต่อที่ประชุม
ว่า วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายอิศเรศ จรรยาวรรณสิริ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่สาย
งานบัญชีและการเงิน เป็นผู้มีอ านาจในการรายงานสารสนเทศหรือเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญตามที่ก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์  ตาม
รายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 



 

หน้า 23 จาก 24 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 2,242,500 100.0000 % 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 % 
งดออกเสียง 0 -      

รวม 2,242,500 100.0000 % 

 

วาระที่ 22 พิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเร่ืองท่ีจ าเป็นในการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด และการ
ด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการขอเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ และการขอให้รับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด การเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ การจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนท่ัวไป และการน าหุ้นสามัญของบริษัท
ฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อประชาชน
ส าเร็จลุล่วงไปได้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัท 
และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทฯ มี
อ านาจด าเนินการและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องที่จ าเป็นในการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด การเพิ่มทุน
และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ และการขอให้รับหุ้นสามญั
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้การดังกล่าวส าเร็จลุล่วง 

เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ 
และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานกุารบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งต่อที่ประชุม
ว่า วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการมอบอ านาจให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องที่จ าเป็นในการแปรสภาพเป็น
บริษัทมหาชนจ ากัด และการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการขอเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ และการขอให้รับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 2,242,500 100.0000 % 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 % 
งดออกเสียง 0 -      

รวม 2,242,500 100.0000 % 

 

วาระที่ 23 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ    



 

หน้า 24 จาก 24 

เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ 

นายปิยวัฒน์ รุ่งธนาภิรมย์ สอบถามว่า หลังจากที่ทางที่ปรึกษาทางการเงินได้ไป Pre-Consult มาแล้วเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 
2564 เป็นอย่างไรบ้าง 

นายปิยะ พงศกรไพศาล ที่ปรึกษาทางการเงิน ตอบว่า ก็มีประเด็นที่ทางที่ปรึกษาทางการเงินต้องชี้แจงเข้าไปเพิ่มเติม 
ประเด็นหลักๆคือ เรื่องรายการระหว่างกัน และ การควบคุมภายใน  

นายณัฐพล ส่งพรประเสริฐ ถามว่า ประเด็นของการควบคุมภายในมีอะไรบ้าง 

นายปิยะ พงศกรไพศาล ที่ปรึกษาทางการเงิน ตอบว่า เรื่องการตรวจนับสต็อกสินค้า และ การเผยแพร่โฆษณา 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอิศเรศ จรรยาวรรณสิริ รองประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน ช่วยดูแลให้ฝ่ายขายท า
หนังสือแจ้งลูกค้า ให้มีการขอใบอนุญาตโฆษณาให้ถูกต้องทุกครั้ง 

นายยุทธ ตั้งตรงศักดิ์ แนะน าว่า อยากฝากบริษัทฯ ให้ระมัดระวังเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดด้วย 

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทฯ มีความระมัดระวังเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดเป็นอย่างมาก ปัจจุบันมีการท าสต็อกส าหรบั
สินค้าหลักไว้ส าหรับขายได้ 14 วัน และแยกพนักงานท างาน 2 กะอย่างชัดเจน มีการสอบถามกับทางสาธารณะสุขจังหวัดแล้วทราบว่า 
หากกะใดมีพนักงานติดไวรัสโควิด อีกกะนึงยังสามารถเข้าปฏิบัติงานได้ตามปกติ และมีสินค้าเพียงพอส าหรับขายฉุกเฉินได้ 14 วันด้วย 

นายณัฐพล ส่งพรประเสริฐ ถามว่า มีความเป็นไปได้หรือไม่ ท่ีสินค้าถั่งเช่าผสมมัลติวัตามินบี จะกลับมาขายดีอีกครั้ง 

ประธานฯ ตอบว่า คาดว่ากลับมาแน่นอน แต่อาจจะไม่เท่าเดิม เพราะตอนนี้บริษัทฯ ได้เตรียมออกสินค้าใหม่แล้วคือ ถั่งเช่า
ผสมกระชายขาว เป็นสินค้าที่เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดเป็นอย่างมาก 

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม  

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านและกล่าวปิดการประชุมเวลา 11.30 น. 
 

 

ลงช่ือ………………………………………ประธานในทีป่ระชุม 
                                              (นายนวพล จันทร์จุฑามาศ) 
                     
 

ลงช่ือ………………………………………เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม 
                   (นางสาวหฤทัย สิริสินวิบูลย์)                    



 

                                                                              เอกสารแนบ 2 

  บริษัท โนวา ออร์แกนิค จ ากัด (มหาชน) “NV” 

บริษทั โนวา ออรแ์กนิค จ ากดั (มหาชน) 

ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรบัผลการด าเนินงานส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

สรปุผลการด าเนินงาน 

ปี 2563 ปี 2564 เพ่ิมขึน้ %เพ่ิมขึน้

บาท บาท (ลดลง) (ลดลง)

รายไดจ้ากการขาย     2,460,972,136 1,236,659,544    (1,224,312,592)   (49.75)         

ตน้ทุนขาย      (571,586,872) (466,419,852)     105,167,020      (18.40)         

ก าไรขัน้ต้น      1,889,385,264         770,239,692     (1,119,145,572) (59.23)           

รายไดอ้ืน่           1,056,007 2,321,201          1,265,194          119.81        

ค่าใชจ่้ายในการขาย      (829,607,345) (599,312,590)     230,294,755      (27.76)         

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร        (80,823,243) (92,999,834)       (12,176,591)       15.07          

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน         980,010,683           80,248,469        (899,762,214) (91.81)           

รายไดท้างการเงนิ             491,421 390,316            (101,105)           (20.57)         

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าสนิทรพัย์           7,148,999 883,827            (6,265,172)         (87.64)         

ก าไร(ขาดทุน)จากการจ าหน่ายสนิทรพัย์          (1,123,259) 6,024,207          7,147,466          (636.32)       

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ /หนี้สงสยัจะสญู          (1,403,340) 1,314,925          2,718,265          (193.70)       

ตน้ทุนทางการเงนิ            (578,800) (984,664)           (405,864)           70.12          

ก าไรก่อนภาษีเงินได้         984,545,704           87,877,080        (896,668,624) (91.07)           

ค่าใชจ่้ายภาษีเงนิได้      (203,737,134) (7,529,447)         196,207,687      (96.30)         

ก าไรส าหรบัปี         780,808,570           80,347,633        (700,460,937) (89.71)           
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                              เอกสารแนบ 2 

  บริษัท โนวา ออร์แกนิค จ ากัด (มหาชน) “NV” 

โครงสร้างรายได ้

เพ่ิมขึน้ %เพ่ิมขึน้

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ (ลดลง) (ลดลง)

1.1 กลุม่ผลิตภณัฑ์เคร่ืองหมายการค้าโดนัทท์ 

"DONUTT"
278.27     10.75       433.36     33.38       155.09      55.73       

ผลติภณัฑก์ลุ่มคอลลาเจน 109.78    4.24        281.98    21.72      172.20     156.86    

ผลติภณัฑก์ลุ่มใยอาหาร 134.84    5.21        135.40    10.43      0.56        0.42        

ผลติภณัฑอ์ืน่ๆ 33.65      1.30        15.98      1.23        (17.67)      (52.51)     

1.2 กลุม่ผลิตภณัฑ์เคร่ืองหมายการค้าลีฟเนส 

"LIVNEST"
2,247.79  86.87       846.03     65.17       (1,401.76)  (62.36)      

1.3 กลุม่ผลิตภณัฑ์เคร่ืองหมายการค้าอ่ืนๆ 61.48       2.38         18.86       1.45         (42.62)       (69.32)      

รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมาย

การค้ารวม
2,587.54  100.00     1,298.25  100.00     (1,289.29)  (49.83)      

หกั สว่นลดทางการคา้ 52.69      -         37.77       -   

หกั ประมาณการรบัคนืสนิคา้ 9.51         -   (15.06)      -   

หกั ค่าบรกิารสง่สนิคา้ 65.46       -   39.57       -   

รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมาย

การค้า-สทุธิ
2,459.88   -   1,235.97   -   (1,223.91)  (49.75)      

2. รายได้จากการรบัจา้งผลิต (OEM) 1.09          -   0.69          -   (0.40)         (36.70)      

รายได้จากการขายรวม 2,460.97   -   1,236.66   -   (1,224.31)  (49.75)      

ปี 2563 ปี 2564

1. รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษทั 

 

ปี 2564 บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายรวม 1,236.66 ล้านบาท ลดลงจ านวน 1,224.31 ล้านบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
49.75 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน จากการลดลงอย่างมากของรายไดจ้ากการขายสนิคา้ประเภทถัง่เชา่ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ลฟี
เนส "LIVNEST" ตัง้แต่ช่วงเดอืนกุมภาพนัธ ์2564 เป็นตน้มา สาเหตุหลกัจากผลกระทบจากการเผยแพร่ขอ้มลูกระแสสงัคม
เชงิลบของผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร และขา่วคดคีวามเกีย่วกบัการโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพหรอืสรรพคุณโดยไม่สมควร
และไม่ได้รบัอนุญาตของสนิค้ากลุ่มสารสกดัจากถัง่เช่าภายใต้เครื่องหมายการลฟีเนส (“LIVNEST”)  ส่งผลให้บรษิัทต้อง
ชะลอการเผยแพร่สื่อโฆษณาที่ได้มกีารวางแผนการขายและท าการตลาดไว้ ซึ่งท าให้ยอดการสัง่ซื้อสนิค้ามปีริมาณการ
สัง่ซื้อที่ลดลง บริษัทจึงปรับกลยุทธ์การท าการตลาด โดยกระจายการน าเสนอโฆษณาสินค้าหลากหลายประเภท
นอกเหนือจากสนิคา้ประเภทถัง่เช่าผสมมลัตวิติามนิบ ีไดแ้ก่ กาแฟถัง่เช่า และคอลลาเจนไดเปปไทดเ์สรมิแคลเซยีม เป็นตน้ 
ซึ่งเป็นแนวทางการจ าหน่ายสนิค้าของบรษิทัทีจ่ะกระจายการท าการตลาดครอบคลุมสนิคา้ใหม้คีวามหลากหลายมากขึน้ 
ส่งผลให้สดัส่วนรายได้สินค้าหลกัที่สร้างรายได้ให้กบับริษัทซึ่งได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้เครื่องหมายการค้า       



 

                                                                              เอกสารแนบ 2 

  บริษัท โนวา ออร์แกนิค จ ากัด (มหาชน) “NV” 

ลีฟเนส "LIVNEST" มีสัดส่วนการจ าหน่ายลดลงเป็นเท่ากับร้อยละ 65.17 ของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้
เครื่องหมายการคา้ของบรษิทัรวม หรอืคดิเป็นมูลค่าเท่ากบั 846.03 ล้านบาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน
หน้าที่เท่ากบัร้อยละ 86.87 หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากบั 2,247.79 ล้านบาท โดยสดัส่วนรายได้จากผลิตภณัฑ์เสรมิอาหาร
ภายใต้เครื่องหมายการค้าโดนัทท์ "DONUTT" มีสดัส่วนการจ าหน่ายปี 2564 เพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 33.38 หรือเท่ากบั 
433.36 ลา้นบาท จากรอ้ยละ 10.75 ในปี 2563 ทีม่ยีอดจ าหน่ายเท่ากบั 278.27 ลา้นบาท  

 

ก าไรขัน้ต้น 

ปี 2564 บรษิทัมอีตัราก าไรขัน้ต้นลดลงเป็นร้อยละ 62.28 เนื่องจากในช่วงต้นปี 2564 ทีผ่่านมาเป็นช่วงทีบ่รษิัท
ไดร้บัผลกระทบจากกระแสขา่วเชงิลบเกีย่วกบัการบรโิภคผลติภณัฑ์เสรมิอาหารและข่าวคดคีวามการโฆษณาคุณประโยชน์ 
คุณภาพหรือสรรพคุณโดยไม่สมควรและไม่ได้รบัอนุญาต ส่งผลให้ผู้บรโิภคชะลอค าสัง่ซื้อ บริษัทจึงชะลอการน าเสนอ
โฆษณาเกีย่วกบัผลติภณัฑภ์ายใตเ้ครื่องหมายการลฟีเนส (“LIVNEST”) ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากขา่ว ซึง่ในปี 2563 ผลติภณัฑ์
ไดร้บัความนิยมจากผูบ้รโิภคเป็นอย่างมากซึง่เป็นสนิคา้ทีม่อีตัราก าไรขัน้ตน้ทีส่งูจากความไดเ้ปรยีบดา้นตน้ทุนการผลติ  

ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2564 บริษัทมีการปรบัเปลี่ยนแผนการท าการตลาดและเผยแพร่สื่อโฆษณา โดยมีการ
น าเสนอโฆษณาผลติภณัฑ์ประเภทอื่นเพื่อเพิม่ความหลากหลายของสนิคา้ ซึ่งยงัไม่มคีวามไดเ้ปรยีบในเรื่องของต้นทุนใน
การผลติเช่นเดยีวกบัสนิคา้ประเภทถัง่เช่า ประกอบกับบรษิทัมกีารจดัโปรโมชัน่สนิคา้ของแถมในการจ าหน่ายสนิคา้ชุดเพื่อ
กระตุ้นการสัง่ซื้อสนิค้าของผู้บรโิภค จงึส่งผลให้ต้นทุนขายโดยรวมมจี านวนทีเ่พิม่สูงขึน้และก าไรขัน้ต้นมจี านวนทีล่ดลง 
จากแนวโน้มสดัส่วนรายได้จากผลติภณัฑ์ที่มส่ีวนผสมของถัง่เช่าภายใต้เครื่องหมายการค้าลฟีเนสซึ่งเป็นสนิคา้ทีม่อีตัรา
ก าไรขัน้ตน้ทีส่งูซึง่มแีนวโน้มลดลง โดยในปี 2563 มสีดัส่วนรายไดจ้ากสนิคา้ภายใตเ้ครื่องหมายลฟีเนส รอ้ยละ 86.87 และ
ปี 2564 แนวโน้มสดัส่วนรายได้จากสินค้าภายใต้เครื่องหมายลีฟเนสลดลงเหลอืสดัส่วนร้อยละ 65.17 ซึ่งอตัราก าไรใน
อนาคตอาจเปลี่ยนแปลงตามสดัส่วนรายได้ของสนิค้าแต่ละประเภทซึ่งมีอตัราก าไรขัน้ต้นที่แตกต่างกันตามสภาวะการ
แขง่ขนั กลยุทธก์ารตัง้ราคา รวมถงึปจัจยัภายใน เช่น ความประหยดัจากปรมิาณสนิคา้ทีผ่ลติมากขึน้ (Economy of Scale) 
และส่วนลดทางการคา้จากผูน้ าเขา้สารสกดัในกรณีสัง่ซื้อวตัถุดบิในปรมิาณทีผู่ข้ายก าหนด  

 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

บรษิทัมคี่าใชจ้่ายในการขายส าหรบัปี 2564 เท่ากบั 829.61 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 230.29 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัรา
การเพิม่ขึน้รอ้ยละ 27.76 โดยสาเหตุหลกัเกดิจากการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายในการโฆษณาและค่าส่งเสรมิการขาย ทีป่ระกอบ
ไปดว้ยค่าเช่าเวลาออกอากาศรายการโทรทศัน์ ค่าจา้งผลติสื่อโฆษณา ค่าจา้งดารานักแสดง และค่าใชจ้่ายส่งเสรมิการขาย 
เน่ืองจากบรษิทัเน้นการจ าหน่ายสนิคา้ผ่านช่องทางการจ าหน่ายผ่านทางโทรศพัท ์(Telesales) ของตนเองมากขึน้ 
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บรษิทัมคี่าใชจ้่ายในการบรหิารส าหรบัปี 2564 เท่ากบั 93.00 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 12.18 ล้านบาทหรอืคดิเป็นอตัรา
การเพิม่ขึ้นเท่ากบัร้อยละ 15.07 สาเหตุมาจากการเพิม่ขึ้นของจ านวนพนักงาน วสัดุที่ใช้ในส านักงาน ค่าเสื่อมอุปกรณ์
เครื่องใชส้ านักงานและคอมพวิเตอร์ รวมทัง้ ค่าใชจ้่ายในการบรหิารอื่นๆ  ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายระบบสารสนเทศและโปรแกรม
คอมพวิเตอร ์และเงนิบรจิาค เป็นตน้ 

 

ต้นทุนทางการเงิน 

บริษัทมตี้นทุนทางการเงนิส าหรบัปี 2564 เท่ากับ 0.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.41 ล้านบาท จากการเพิม่ขึ้นของ
ดอกเบีย้หนี้สนิตามสญัญาเช่าทางการเงนิจากการเช่าอาคารส านักงานและคลงัสนิคา้ และค่าธรรมเนียมสถาบนัการเงนิจาก
ค่าธรรมเนียมการท ารายการเงนิโอนและการใชว้งเงนิหนังสอืค ้าประกนั (Letter of Guarantee) 

 

ก าไรสุทธิ 

บรษิทัมกี าไรสุทธสิ าหรบังวดปี 2564 เท่ากบั 80.35 ลา้นบาท ลดลง 700.46 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราลดลงรอ้ย
ละ 89.71 เน่ืองจากบรษิทัไดร้บัผลกระทบจากกระแสขา่วเชงิลบเกีย่วกบัการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร และขา่วคดคีวาม
การโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพหรอืสรรพคุณโดยไม่สมควรและไม่ไดร้บัอนุญาต จงึมกีารปรบัเปลีย่นแผนการด าเนินงาน
แนวทางการขายและการตลาด ไม่พึง่พงิการจ าหน่ายสนิคา้ใดสนิคา้หนึ่งเป็นหลกั มกีารกระจายการท าการตลาดครอบคลุม
สนิคา้ใหม้คีวามหลากหลายมากขึน้เพื่อการเตบิโตในระยะยาว ซึ่งการปรบัเปลี่ยนกลยุทธก์ารจ าหน่ายสนิคา้ส่งผลใหบ้รษิทั
มตี้นทุนในการผลติทีเ่พิม่ขึน้ เนื่องจากสนิคา้บางรายการมตีน้ทุนในการผลติอยู่ในระดบัทีสู่ง ประกอบกบัอยู่ในช่วงเริม่การ
ผลติท าใหป้รมิาณการสัง่ซื้อวตัถุดบิยงัไม่เพยีงพอทีจ่ะสามารถต่อรองราคากบัคู่คา้ได ้ปรมิาณการผลติยงัไม่สงูจงึยงัไม่มขีอ้
ได้เปรียบในเรื่องของการประหยดัต่อขนาด นอกจากนี้  บริษัทยงัมีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นสูงจากค่าโฆษณาทาง
โทรทศัน์เพื่อสรา้งการรบัรูส้นิคา้ ส่งผลใหก้ าไรสุทธสิ าหรบัปีปรบัตวัลดลงอย่างมนีัยส าคญั 
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ฐานะทางการเงิน 

หน่วย : บาท

เพ่ิมขึน้ %เพ่ิมขึน้

(ลดลง) (ลดลง)

สนิทรพัยร์วม             1,151,285,183 1,815,774,338            664,489,155              57.72            

หนี้สนิรวม               561,368,360 142,142,302              (419,226,058)             (74.68)           

สว่นของผูถ้อืหุน้               589,916,823 1,673,632,036            1,083,715,213            183.71           

ณ 31 ธนัวาคม 2562 ณ 31 ธนัวาคม 2563

 

สินทรพัยร์วม 

สนิทรพัย์รวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 เท่ากบั 1,815.77 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 664.49 ล้านบาท เนื่องจากเงนิสด
และรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้จากการขายหุ้นครัง้แรกของบรษิทัใหก้บัสาธารณะชน แต่มีจ่ายช าระภาษีเงนิได ้และ
การลดลงของลูกหนี้การคา้จากปรมิาณการจ าหน่ายสนิคา้ทีป่รบัตวัลดลง 

หน้ีสินรวม 

หนี้สนิรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 เท่ากบั 142.14 ล้านบาท ลดลง 419.23 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการ
ช าระภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย และเจา้หนี้การคา้ลดลงเนื่องจากเจา้หนี้บางรายถงึก าหนดช าระ  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 เท่ากับ 1,673.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,083.72 ล้านบาท จากการ
เพิม่ขึ้นของก าไรสะสมจากการด าเนินงานและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึ้นจากการขายหุ้นครัง้แรกของบรษิัทให้กับ
สาธารณะชน 
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การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

ส้ินสดุวนัท่ี ส้ินสดุวนัท่ี

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564

อตัราสว่นสภาพคล่อง เท่า 1.32                           11.59                          

อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้ส าเรจ็รปู เท่า 9.87                           8.68                           

ระยะเวลาขายสนิคา้ส าเรจ็รปูเฉลีย่ วนั 37.00                          42.00                          

อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื เท่า 5.09                           3.83                           

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ วนั 72.00                          95.00                          

อตัราก าไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 76.77                          62.28                          

อตัราก าไรสทุธิ รอ้ยละ 31.62                          6.48                           

อตัราผลตอบแทนสว่นของผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 188.97                        7.10                           

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ รอ้ยละ 100.24                        5.42                           

อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า 0.95                           0.08                           

หน่วย

 

 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัไดร้บัเงนิเพิม่ทุนจากการการขายหุน้ครัง้แรกของบรษิทัใหก้บัสาธารณะชน และ
มหีนี้สนิหมุนเวยีนลดลงจากการจ่ายช าระภาษีเงนิได ้ท าใหบ้รษิทัมอีตัราส่วนสภาพคล่องปรบัตวัสูงขึน้เป็นเท่ากบั 11.59 
เท่า 

บรษิทัมรีะยะเวลาขายสนิคา้ส าเรจ็รปูเฉลี่ย และระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
เท่ากบั 42 วนั และ 95 วนั ตามล าดบั เพิม่ขึน้ เนื่องจากผลกระทบจากกระแสขา่วเชงิลบเกีย่วกบัการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิ
อาหาร ส่งผลใหค้ าสัง่ซื้อและการจ าหน่ายสนิคา้ชะลอตวัลง 

 

อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร 

ปี 2564 บรษิทัมอีตัราก าไรทีป่รบัตวัลดลง อนัเนื่องมาจากผลกระทบของกระแสขา่วในเชงิลบเกี่ยวกบัการบรโิภค
ผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร และข่าวคดคีวามเกี่ยวกบัการโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพหรอืสรรพคุณโดยไม่สมควรและไม่ได้
รบัอนุญาตของสนิคา้กลุ่มสารสกดัจากถัง่เช่าภายใตเ้ครื่องหมายการลฟีเนส (“LIVNEST”) ส่งผลใหผู้บ้รโิภคชะลอค าสัง่ซื้อ 
ท าใหร้ายไดโ้ดยรวมของบรษิทัปรบัตวัลดลง บรษิทัไดช้ะลอการน าเสนอโฆษณาเกีย่วกบัผลติภณัฑท์ีม่ส่ีวนผสมของถัง่เช่า
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ภายใต้เครื่องหมายการลฟีเนส (“LIVNEST”) และปรบัเปลี่ยนแผนการท าการขายและการตลาดน าเสนอโฆษณาผลติภณัฑ์
อื่นๆ ซึ่งมอีตัราก าไรทีอ่ยู่ในระดบัต ่ากว่าผลติภณัฑท์ีม่ส่ีวนผสมของถัง่เช่าทดแทน ส่งผลใหโ้ครงสรา้งก าไรขัน้ต้นโดยรวม
ของบรษิทัลดลง ประกอบกบับรษิทัมคี่าใชจ้่ายการใชบ้รกิารสื่อโฆษณาทีไ่ดจ้่ายช าระล่วงหน้า แต่บรษิทัชะลอการโฆษณา
ผลติภณัฑ์ถัง่เช่าและลงโฆษณาสนิคา้อื่นแทนซึ่งอาจไม่ตรงกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่งผลต่อยอดค าสัง่ซื้อโดยรวมลดลงไม่
เป็นไปตามแผน และส่งผลกระทบต่ออตัราก าไรสุทธ ิและอตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้ทีล่ดลง  

 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีอัตราส่วนที่ลดลง 
เนื่องจากบรษิทัไดร้บัผลกระทบจากกระแสข่าวเชงิลบในการบรโิภคผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร และข่าวคดคีวามการโฆษณา
คุณประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณโดยไม่สมควรและไม่ได้รับอนุญาตในช่วงต้นปี 2564 ที่ส่งผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานท าใหอ้ตัราส่วนแสดงประสทิธภิาพในการด าเนินงานปรบัตวัลดลง 

 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 

อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 เท่ากบั 0.08 เท่า ซึง่มอีตัราส่วนทีล่ดลง เน่ืองจาก
บรษิทัไม่มภีาระการใชว้งเงนิสนิเชื่อกบัสถาบนัการเงนิแห่งใด และไดร้บัเงนิเพิม่ทุนจากการการขายหุน้ครัง้แรกของบรษิทั
ใหก้บัสาธารณะชน  
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ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญช ี  

1. นายบรรจง พิชญประสาธน ์

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ : 7147 

ประวัติการศึกษา : 

• ปริญญาโท บญัชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การบัญช ีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ 

ประสบการณ์ท างาน :  

2560 - ปัจจุบัน บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชีจ ากัด 

2557 – 2559 บริษัท พีว ีออดิท จ ากัด 

2548 – 2557 บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด 

2547 – 2548 บริษัท เอส.เค.แอคเคานท์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จ ากัด 

2542 – 2547 บริษัท ส านักงาน เอ เอ็ม ซี จ ากัด 

 

2. นางสาววราภรณ์ กาญจนรัศมีโชติ 

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ : 9927 

ประวัติการศึกษา : 

• ปริญญาโท บรหิารธุรกจิมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ท างาน :  

2559 - ปัจจุบัน บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชีจ ากัด 

2557 – 2559 บริษัท ไทยรับเบอร์ ลาเท็คซ์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

2551 – 2557 บริษัท เพาเวอรไลน์ เอ็นจิเนยีริ่ง จ ากัด (มหาชน) 

2543 – 2550 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด  

 

3. นางสาวกรปรียา สูนพิพัฒน์สกุล 

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ : 10001 

ประวัติการศึกษา : 

• ปริญญาโท บญัชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

ประสบการณ์ท างาน :  

2559 - ปัจจุบัน บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชีจ ากัด 

2553 – 2559 บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จ ากัด 

2547 – 2553 บริษัท เอส.เค.แอคเคานท์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จ ากัด  

 



 

                            เอกสารแนบ 4 

บริษัท โนวา ออร์แกนิค จ ากัด (มหาชน) “NV”  

รายละเอียดกรรมการ ซ่ึงครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งประวัติกรรมการ  

1. รศ.ดร. ประกิจ ตังติสานนท์ 

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (อายุ 79 ปี) 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ : 7 มิถนุายน 2564 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

• ปริญญาเอก ดุษฎีกิตติมศักดิ ์มหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น 

• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์  The University of Electro-Communications ประเทศญี่ปุ่น 

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น 

• หลักสูตรอบรม IOD 

DCP 185/2014 

   AACP 25/2017 

ความช านาญหลัก : ด้านนวัตกรรม // ด้านเทคโนโลย ี

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในบริษัทอื่นที่จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 

2556 – ปัจจุบัน:  

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอื่น/กิจการอ่ืนระยะ 5 ปยี้อนหลัง : 

2562 – ปัจจุบัน :  

นายกสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันกบักิจการของบริษัท : (ไม่มี) 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา 

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไมบ่รรลนิุติภาวะ) : ไม่ม ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ริหาร : ไม่มี 

การสนับสนุนและให้ค าปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

สนับสนุนและให้ค าปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า บรกิารและการพัฒนางานวิจัยของธุรกจิของบริษัท 

 

 

 

 

 

 



 

                            เอกสารแนบ 4 

บริษัท โนวา ออร์แกนิค จ ากัด (มหาชน) “NV”  

2. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา 

กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (อายุ 62 ปี) 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ : 7 มิถนุายน 2564 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

• ปริญญาโท  สาขาบริหารทั่วไป (Administrative Studies),  
Southeastern Oklahoma State University, USA  

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
• หลักสูตรอบรม IOD 

DAP 70/2008 

ความช านาญหลัก : ด้านบัญชแีละการเงิน // ด้านนวัตกรรม 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในบริษัทอื่นที่จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 

2556 – ปัจจุบัน:  

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอื่น/กิจการอ่ืนระยะ 5 ปยี้อนหลัง : 

2560 - ปัจจบุัน  
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ บริษทั อินโนว ์กรีน โซลูชั่น จ ากัด 
2560 - ปัจจบุัน  
กรรมการ บริษัท พีพีเอ็ม แอ็ดไวเซอรี่ จ ากัด 
2563 – 2564  
รองประธานบริหารฝ่ายบัญชกีารเงิน โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 
2560 - 2562  
กรรมการ กรรมการอิสระ บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จ ากัด 
2557 - 2561  
ผู้อ านวยการ กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธกิาร 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันกบักิจการของบริษัท : (ไม่มี) 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา 

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไมบ่รรลนิุติภาวะ)  

ตนเอง : จ านวนหุ้น 300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.05 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ริหาร : ไม่มี 

การสนับสนุนและให้ค าปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

สนับสนุนและให้ค าปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า บรกิารและการพัฒนางานวิจัยของธุรกจิของบริษัท 

 



 

                            เอกสารแนบ 4 

บริษัท โนวา ออร์แกนิค จ ากัด (มหาชน) “NV”  

3. นพ. อ านวย กาจีนะ 

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (อาย ุ66 ปี) 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ : 22 กมุภาพันธ์ 2565  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

• พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

• อว. (เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์) แพทยสภา 

• M.Sc (HSM), London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of London, UK 

• อว. (เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจติชุมชน) แพทยสภา 

• อว. (เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางท่องเที่ยว) แพทยสภา 

• อว. (เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การจราจร) แพทยสภา 

• หลักสูตรอบรม  

วปอ. 2550, PDI 

ความช านาญหลัก : ด้านงานวิจัยผลิตภัณฑ์ // ด้านนวัตกรรม 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในบริษัทอื่นที่จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่ม ี

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอื่น/กิจการอ่ืนระยะ 5 ปยี้อนหลัง : ปัจจุบัน 

• คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

• ประธานคณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบ แพทยสภา 

• ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน กรมควบคุมโรค 

• ประธานคณะกรรมการก ากับทิศแผนงานพัฒนาการฝึกอบรมและวิจัยดา้นป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

• คณะอนุกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันกบักิจการของบริษัท : (ไม่มี) 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา : ไม่ม ี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไมบ่รรลนิุติภาวะ)  

ตนเอง : จ านวนหุ้น 110,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ริหาร : ไม่มี 

การสนับสนุนและให้ค าปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

สนับสนุนและให้ค าปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า บรกิารและการพัฒนางานวิจัยของธุรกจิของบริษัท 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 5  

 
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หน้า 1 จาก 1 
   
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  

เขียนที่  ............................................................. 

วันที่ .................................................................. 

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

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

บ้านเลขที่ ......................................................................................................................................................................................  

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษทั โนวา ออร์แกนิค จ ากัด (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม ....................................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ........................................... เสียง ดังนี ้

หุ้นสามัญ ..................................................... หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .................................................. เสียง  

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

(3) ขอมอบฉันทะให้  

       ☐ (1) ............................................................................... สัญชาติ ................................. อายุ ....................  ปี   

  อยู่บ้านเลขที ่..............................................................................................................................................   

   ☐ (2) นายประกิจ ตังติสานนท์  สัญชาติ  ไทย  อาย ุ 80   ปี               

  อยู่บ้านเลขที ่54/115 หมู่ที่ 13 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร   

  ☐ (3) นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยธุยา  สัญชาติ  ไทย  อาย ุ 62   ปี              

  อยู่บ้านเลขที ่55/3 ซ.พระยาสุเรนทร์ 44 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร   

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

  อยู่บ้านเลขที ่87/32 หมู่ที่ 6 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบวัทอง จ.นนทบุร ี  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)  หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ื่นด้วย 

กจิการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถ้ือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

ลงชื่อ................................................................ผู้มอบฉันทะ  

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

ลงชื่อ.................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

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

ลงชื่อ.................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

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

ลงชื่อ.................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

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

หมายเหตุ  

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบ

ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  

 

โปรดกา

เคร่ืองหมาย

หน้าชื่อผู้ รับ

มอบฉนัทะ

เพียงชื่อเดียว 



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  



เอกสารแนบ 6 

 
 

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 

 

 

 



เอกสารแนบ 6 

 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 6 

 
 

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 

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



เอกสารแนบ 7 

 
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. หน้า 1 จาก 5 
   
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

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 7 

 
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. หน้า 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  



เอกสารแนบ 7 

 
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. หน้า 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 

 

 

 



เอกสารแนบ 7 

 
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. หน้า 4 จาก 5 
   
 

กิจการใดที่ผูร้ับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทีผู่้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน หนังสือ

มอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจา้ได้กระท าเองทุกประการ 

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

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

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุ  

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีทีผู่้ถือหุ้นท่ีปรากฎชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 

2. หลักฐานท่ีต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

 (1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุน้ให้คัสโตเดียน (Custodian)  เปน็ผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

 (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดร้ับอนุญาตประกอบธุรกจิ คัสโตเดียน (Custodian)  

3. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยก

จ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเตมิได้ในใบประจ าต่อแบบ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

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 

                     วาระที.่...................เรื่อง................................................................................................................................................. 

             (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

             (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

          เห็นด้วย               ไม่เห็นด้วย          งดออกเสียง 

                     วาระที.่...................เรื่อง................................................................................................................................................. 

             (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

             (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

          เห็นด้วย               ไม่เห็นด้วย          งดออกเสียง 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจ าต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ  

 

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

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

 

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

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



 

                            เอกสารแนบ 8 

บริษัท โนวา ออร์แกนิค จ ากัด (มหาชน) “NV”  

คุณสมบัติกรรมการอิสระของ บริษัท โนวา ออร์แกนิค จ ากัด (มหาชน) 

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทก าหนด และเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของ

กรรมการตรวจสอบ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของกรรมการ

ตรวจสอบ  และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

นอกจากนั้นยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ ส าหรับกรรมการอิสระ   บริษัท

ก าหนดให้หมายความถึงกรรมการที่ไม่ท าหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นท่ีมีอ านาจควบคุม

และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะให้มีข้อจ ากัด ในการแสดงควา มเห็นที่เป็นอิสระและจะต้องมี

คุณสมบัติเพิ่มเติม คือ : 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 

2) เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือ ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มี

อ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้น

จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไมน่้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง กรณีเป็นพนักงานฝ่ายบัญชีการเงิน ต้องพ้นจากการเป็น

พนักงานในฝ่ายดังกล่าวมาไม่น้อยกว่า 5 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

3) เป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ี

น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุมหรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น

ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมบริษัทและบริษัทย่อย 

4) เป็นกรรมการที่ไม่มี หรือ เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน

ลักษณะที่อาจจะเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ

ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือ ผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจตาม

วรรคแรก รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการ

เกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือ บริการ  หรือ การให้ หรือ รับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับ หรือ ให้กู้ยืม ค ้าประกัน การให้

สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระ

ต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ  3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ   หรือ    ตั้งแต่  20 ล้านบาทขึ้นไป  แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า   

ทั้งนี้ การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศกรรมการตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันโดย

อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ

บุคคลเดียวกัน 
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5) เป็นกรรมการที่ไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี

ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่เว้นแต่จะไดพ้้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้

ไม่น้อยกว่า 5 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

6) เป็นกรรมการที่ไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ 

ผู้บริหาร หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 

2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

7) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่

เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8) เป็นกรรมการทีไ่ม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่

เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า 

หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็น

การแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้

เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ   1) – 9)   แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากกรรมการให้ตัดสินใจใน

การด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการ

ตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ 

บริษัทฯ อาจแต่งตั้งบุคคลที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ 4. หรือ 6. เป็นกรรมการ 

อิสระได้ หากกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมัดระวัง และมีความเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติ

หน้าท่ีและการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษทัเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

ชื่อ - นามสกุล อายุ (ปี) ต าแหน่ง การมีส่วนได้เสยีพิเศษ* 
ในวาระที่เสนอ 

1. นายประกิจ ตังตสิานนท์ 79 ประธานกรรมการบริษัท / 
กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 
 
 
 
มีส่วนได้เสียใน วาระที ่7  
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่
ครบก าหนดออกตามวาระประจ าป ี
2565 

2. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา 62 กรรมการ / กรรมการอสิระ / 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และ ประธานกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นายอ านวย กาจีนะ 66 กรรมการ / กรรมการอสิระ / 
กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ: รายละเอยีดประวัตกิรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 (56-1 One report) หวัข้อประวัติกรรมการ 

บริษัท ซ่ึงได้เปิดเผยบน www.nova-organic.com แล้ว 

* การมีส่วนได้เสียพิเศษ ตามที่ก าหนดในแบบ AGM Checklist เป็นการเปิดเผยข้อมูล เฉพาะในส่วนของกรรมการอิสระคนที่จะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

เท่านั้นว่ามีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ กับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในคร้ังนั้นหรือไม่ เช่น มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระเลือกตั้งกรรมการเพราะเป็นผู้ที่จะตอ้งถูก

เลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง 
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ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 
 

ขอ้ 33. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี ่(4) เดอืนนับแต่วนัสิน้สุดรอบปีทาง
บญัชขีองบรษิทั 

การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รยีกว่า การประชุมวสิามญั โดยคณะกรรมการจะเรยีกประชุมวสิามญั
เมื่อใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเหน็สมควร  

ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งหรอืหลายคนซึ่งมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิ (10) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะ
เขา้ชื่อกนัท าหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด้ แต่ต้องระบุเรื่องและ
เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนังสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจดั ให้มกีาร
ประชุมผูถ้อืหุน้ภายในสีส่บิหา้ (45) วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืจากผูถ้อืหุน้ 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จดัใหม้กีารประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้อืหุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ชื่อกนัหรอื
ผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกนัได้จ านวนหุน้ตามทีบ่งัคบัไว้นัน้จะเรยีกประชุมเองก็ได้ ภายในสบิหา้ (45) วนันับแต่วนัครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นน้ี ใหถ้อืว่าเป็นการประชุมผูถ้อืหุน้ทีค่ณะกรรมการเรยีกประชุม โดยบรษิทั
ตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร  

ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสี่ครัง้ใด จ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไว ้ผูถ้อืหุน้ตามวรรคสี่ต้องร่วมกนัรบัผดิชอบชดใชค้่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการ
จดัใหม้กีารประชุมในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั 

ขอ้ 34. การจดัประชุมผูถ้อืหุน้อาจจดัประชุมขึน้ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด ้โดยการจดัประชุมดว้ยวธิี
ดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปตามกฎหมายหรอืกฎเกณฑท์ีใ่ชบ้งัคบัใชใ้นขณะนัน้ หรอืน ากฎหมายหรอืกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งนัน้
มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม และใหถ้อืว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสด์งักล่าวมผีลเช่นเดยีวกบัการประชุมผูถ้อื
หุน้ทีม่าประชุมในทีป่ระชุมแห่งเดยีวกนั ตามวธิกีารทีบ่ญัญตัไิวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัฉบบันี้ 

ขอ้ 35. ในการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสอืนัดประชุม โดยระบุสถานที ่วนั เวลา ระเบยีบวาระการ
ประชุม และเรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุมพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยใหร้ะบุดว้ยว่าเป็นเรื่องทีเ่สนอเพื่อทราบ 
เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อพจิารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และคณะกรรมการ
จะต้องส่งหนังสอืนัดประชุมใหผู้ถ้อืหุ้นและนายทะเบยีนทราบไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี้ ใหล้งโฆษณา
ค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพมิพต์ดิต่อกนัสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3)  วนั 

ทัง้นี้ สถานทีท่ีจ่ะใชเ้ป็นทีป่ระชุมจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นทีต่ัง้ส านักงานใหญ่ของบรษิทั หรอืทีอ่ื่นใดตามทีค่ณะกรรมการ
จะก าหนดกไ็ด ้

ขอ้ 36. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในทีป่ระชุมแห่งเดยีวกนัหรอืการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ ตอ้งมผีูถ้อื
หุ้นและผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สบิห้า (25) คน หรอืไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง(1/2) ของ
จ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้นับรวมกนัไดไ้มน้่อยกวา่หนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถ้อืหุน้ซึ่งเขา้ร่วมประชุม
ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว ้หากการประชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนัดเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหก้ารประชุมเป็นอนั
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ระงบัไป ถ้าการประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหน้ัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ใหส่้ง
หนังสอืนัดประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันี้ไม่บงัคบัว่าจะต้องครบ
องคป์ระชุม 

ขอ้ 37. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในทีป่ระชุมแห่งเดยีวกนัหรอืการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ้ากรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรอืไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุม ถ้าไม่มรีองประธานกรรมการหรอืมแีต่ไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที่
ได ้ใหท้ีป่ระชุมเลอืกผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุมดงักล่าว 

ขอ้ 38. ในการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในทีป่ระชุมแห่งเดยีวกนัหรอืการประชุมผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์ใหถ้อืว่าหุน้หนึ่ง (1) หุน้มเีสยีงหนึ่ง (1) เสยีง และผูถ้อืหุน้คนใดมส่ีวนไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื่องใด ผูถ้อืหุน้
คนนัน้ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ และมตขิองทีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีง
เท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่ง (1) เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 

(ข) การซื้อหรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัเอกชนหรอืบรษิทัมหาชนอื่นมาเป็นของบรษิทั 

(ค) การท า แก้ไข หรอืเลกิสญัญาเกี่ยวกบัการให้เช่ากิจการของบรษิัททัง้หมด หรอืบางส่วนที่ส าคญั การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั 

(จ) การเพิม่หรอืลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั  

(ฉ) การเลกิบรษิทั 

(ช) การออกหุน้กูข้องบรษิทั 

(ซ) การควบรวมกจิการบรษิทักบับรษิทัอื่น 

ขอ้ 39. กจิการทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีพงึกระท ามดีงันี้ 

(1) พจิารณารายงานของคณะกรรมการทีแ่สดงถงึกจิการของบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 

(2) พจิารณาอนุมตังิบดุลและบญัชกี าไรขาดทุน  

(3) พจิารณาจดัสรรเงนิก าไร การจ่ายเงนิปนัผล และการจดัสรรเงนิไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

(4) พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

(5) พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(6) พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัช ี

(7) กจิการอื่นๆ 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                            เอกสารแนบ 10 

บริษัท โนวา ออร์แกนิค จ ากัด (มหาชน) “NV”  

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


 

                            เอกสารแนบ 10 

บริษัท โนวา ออร์แกนิค จ ากัด (มหาชน) “NV”  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                            เอกสารแนบ 11 

บริษัท โนวา ออร์แกนิค จ ากัด (มหาชน) “NV”  

การส่งค าแนะน าหรือค าถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซ่ึงจะพิจารณา
ในการประชุม E-AGM  

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งค าแนะน าหรือค าถามต่าง ๆ สามารถกระท าได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้ 

1. ส่งค าแนะน าหรือค าถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 

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

• ช่องทางโทรศัพท ์: 024171130 ตอ่ 109 

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

2. ส่งค าแนะน าหรือค าถามระหว่างการประชุม ส าหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุช่ือและนามสกุล 
พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งค าแนะน าหรื อค าถามทุกครั้ง บริษัทเปิด
ช่องทางในการส่งค าแนะน าและค าถามระหว่างประชุม ดังน้ี 

• ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)  

• ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ ่งผู ้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง 
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งค าเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุก
ครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมล์ของผู้เข้าร่วมประชุม) 

 

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น 

2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้
ท่าน 

mailto:secretary@nova-organic.com


 

                            เอกสารแนบ Attachment 12 

บริษัท โนวา ออร์แกนิค จ ากัด (มหาชน) “NV”  

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท โนวา ออร์แกนิค จ ากัด (มหาชน) 

Acceptance for the invitation of online meeting of Nova Organic Public Company Limited 

       วันท่ี......................เดือน......................พ.ศ....................... 

                                                                                    Date                Month               Year 

(1) ข้าพเจ้า.............................................................หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง................................................. 

 I/We,                                                Identification Card/Passport number 

 สัญชาติ........................บ้านเลขท่ี........................ถนน.............................................ต าบล/แขวง...................................... 

         Nationality            Residing at No.          Road                                Sub district 

 อ าเภอ/เขต..................................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์...................................... 

 District                                          Province                                Postal Code 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โนวา ออร์แกนิค จ ากัด (มหาชน) Being a shareholder of Nova Organic PCL. 

                     โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น ........................................................................................ หุ้น 

                      Holding the total amount of                                                   shares  

 

 

      ลงช่ือ/Signed.........................................................ผู้ถือหุ้น/Shareholder  

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

                            d          y 

                  ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2564 
I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2021 

 f   เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง Self-Attending 
       มอบฉันทะให ้(นาย/นาง/นางสาว)………………………………….................. ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น 
           Proxy to                                                                         attend the meeting. 

(3)   ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม Please send the Link to join the meeting by below email 
          gอีเมล  E-Mail………………………………………………………………………....…(โปรดระบุ Please fil in the blank.) พ 
           โทรศัทพ์มือถือ Mobile Number ………………………………………………(โปรดระบุ Please fil in the blank.) พ 

(4)   จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามเอกสารแนบ 12 วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 
Please submit the required document per an attachment 13 by April 20, 2022. 

(5)   เมื่อไดร้ับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านไดร้ะบุ               
Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email 

 (6)   ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ ส าหรับการเข้าร่วมประชุม 
Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.  

 
 

 


