หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถอื หุน้ ครั้งที่ 1/2563
วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม ชัน้ 6 อาคาร เอสซี กรุ ๊ป
เลขที่ 88 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ (บางนา-ตราด กม.5)
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
หมายเหตุ :

ดาวน์โหลด IFA Report

บริษัทของดแจกของชําร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
ของสํานั กงาน กลต. ที่ขอความร่วมมือบริษัทจดทะเบียนให้ลด/เลิกการแจกของ
ชําร่วยให้กับผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดของ
ว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทีม่ าร่วมประชุม

ที่

NFC 116/2563
2 ตุลาคม 2563

เรื่อง

ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563

เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้
บริษัท เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบฟอร์มการลงทะเบียน
2. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563
3. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ในรูปแบบ
รหัสคิวอาร์ (QR Code)
4. สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โครงการพัฒนาพืน้ ที่รองรับการให้บริการผู้ประกอบการ
ประกอบโครงสร้างและระบบท่อและผูป้ ระกอบการรือ้ /ตัดแยกชิน้ ส่วนท่อลําเลียง โครงสร้าง
แท่นขุดเจาะนํา้ มัน ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ของบริษัท เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน)
5. ประวัติกรรมการอิสระ (ผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ )
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก., แบบ ข. และ แบบ ค.
7. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563
8. ข้อบังคับของบริษัท เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
9. แผนที่ของสถานที่จดั การประชุมผูถ้ ือหุน้
ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
ครัง้ ที่ 1/2563 ของบริษัทฯ ในวันจันทร์ท่ี 19 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร เอสซี กรุ๊ป
เลขที่ 88 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ (บางนา-ตราด กม.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณา
เรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจํา ปี 2563 ซึ่ ง ประชุ ม เมื่ อ วัน ที่
29 เมษายน 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
29 เมษายน 2563 และได้จดั ส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลา
ที่กฎหมายกําหนด พร้อมทัง้ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งให้ผถู้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ ตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2
ความเห็นของคณะกรรมการ: รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563
ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน และที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกําหนด จึงเห็นควรนําเสนอ
ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การลงมติ: มติในวาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จํากัด (NFCW) เข้าลงทุนในโครงการพัฒนาพืน้ ที่
รองรับการให้บริการผู้ประกอบการประกอบโครงสร้างและระบบท่อและผู้ประกอบการรือ้ /ตัดแยกชิน้ ส่วน
ท่อลําเลียง โครงสร้างแท่นขุดเจาะนํ้ามัน
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อสร้างโอกาสเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ เพื่อให้บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดและสภาพคล่องที่ดีขึน้
สร้า งโอกาสในการขยายการลงทุน โดยมุ่ง เน้น ไปยัง ธุร กิจ ที่ส นับ สนุน การดําเนิน ธุร กิจ หลัก และส่ง เสริม ให้เ กิด
การใช้ประโยชน์สินทรัพย์หลักของบริษัทฯ ในปั จจุบนั ให้เกิดประโยชน์สงู สุด ต่อยอดธุรกิจปั จจุบนั เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน สร้างโอกาสในการเติบโตของบริษัทฯ และสร้างความมั่นคงในการดําเนินธุรกิจในระยะยาว เสริมความแข็งแกร่ง
ในด้านการเงินของกิจการ รวมถึงกระจายความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ
จึงเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ใิ ห้บริษัท เอ็นเอฟซีดบั บลิว จํากัด (“NFCW”) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ
ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100 เข้าลงทุนในโครงการพัฒนาพืน้ ที่รองรับการให้บริการผูป้ ระกอบการประกอบโครงสร้าง
และระบบท่อและผูป้ ระกอบการรือ้ /ตัดแยกชิน้ ส่วนท่อลําเลียง โครงสร้างแท่นขุดเจาะนํา้ มัน (“โครงการฯ”) ซึ่งตัง้ อยู่บริเวณ
เขตอุตสาหกรรมทั่วไป เลขที่ 2 ถนนไอ-สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง โดยเป็ นการทํารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ เพื่อให้ NFCW ให้บริการกับลูกค้าที่ตอ้ งการใช้บริการพืน้ ที่หลังท่า
เทียบเรือและผูป้ ระกอบการโครงสร้างและระบบท่อและผูป้ ระกอบการลานประกอบและติดตัง้ /ลานรือ้ /ตัดแยก ชิน้ ส่วน
ท่อลําเลียง โครงสร้างแท่นขุดเจาะนํา้ มัน พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการดําเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็ นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนยั สําคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจําหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่ง ประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไป
ซึ่ง สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่เปิ ดเผยข้อมูล
ตามสารสนเทศที่กาํ หนด แต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการทํารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และ
จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทํารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยต้องได้รบั มติเห็นชอบจาก
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสีย เนื่องจากเป็ นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 4
โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 238.70 ซึ่งคํานวณตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน เปรียบเทียบกับ
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563
ทัง้ นี ้ ในการดําเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ ให้บริษัทหลักทรัพย์ ไอวี โกลบอล จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นที่ปรึกษา
ทางการเงินที่อยู่ในบัญชีท่ีได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นต่อการทํารายการให้ NFCW เข้าลงทุนในโครงการฯ ซึ่งเป็ นการทํา
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มา
ซึ่งสินทรัพย์ เอกสารสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 3
รายละเอียดของการทํารายการให้ NFCW เข้าลงทุนในโครงการฯ ซึ่งเป็ นการทํารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ปรากฏตาม
สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โครงการพัฒนาพืน้ ที่รองรับการให้บริการผูป้ ระกอบการประกอบโครงสร้างและ
ระบบท่อและผูป้ ระกอบการรือ้ /ตัดแยกชิน้ ส่วนท่อลําเลียง โครงสร้างแท่นขุดเจาะนํา้ มัน ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ของบริษัท เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน) เอกสารสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 4

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการทํารายการดังกล่าวจะทําให้บริษัทฯ ได้รบั
ประโยชน์ดงั นี ้
(1)

เป็ นการใช้ประโยชน์บนทรัพย์สินที่ท่ีบริษัทฯ มีอยู่ เพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้เพิ่มขึน้ รวมถึง
มีอัตราผลตอบแทนในระยะยาวที่คุม้ ค่า

(2)

เพิ่มโอกาสในการใช้ประโยชน์บนพืน้ ที่ท่าเทียบเรือ โดยการเจรจาขอทําสัญญาเช่าฉบับใหม่กบั กนอ. จะทําให้
NFCW ได้ใ ช้ท่ี ดิ นบริเวณหลังท่ าเที ยบเรื อเป็ น ระยะเวลา 30 ปี ซึ่ง มี ร ะยะเวลาการใช้ป ระโยชน์บ นพืน้ ที่
มากกว่าสัญญาเช่าเดิมที่จะหมดอายุในปี 2565

(3)

เป็ นโครงการที่จะสามารถสร้างรายได้ในระยะยาวให้กับบริษัทฯ และ NFCW เนื่องจากพืน้ ที่ท่าเทียบเรือ
ของบริษัทฯ อยู่ใกล้กับแท่นขุดเจาะปิ โตรเลียมประมาณ 500 แท่น ที่จะทยอยหมดอายุสัมปทานลงในช่วง
ระยะเวลา 20 ปี ถดั จากนีไ้ ป ซึ่งต้องดําเนินการทยอยรือ้ ถอน (De-Commissioning) โดยเฉลี่ยปี ละ 20-25 แท่น
ซึ่งจะเป็ นโอกาสที่จะทําให้บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการลูกค้าในกลุ่มนีอ้ ย่างต่อเนื่อง

ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้ NFCW ซึ่งเป็ นบริษัทย่อย
ที่ บ ริษัท ฯ ถื อ หุ ้น ในสัด ส่ว นร้อ ยละ 100 เข้า ลงทุน ในโครงการฯ ซึ่ง เป็ น การทํา รายการได้ม าซึ่ง สิน ทรัพ ย์ที่ มี
ความสมเหตุสมผล และมีความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ
การลงมติ: มติในวาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสีย
วาระที่ 3

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ กําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563 (Record Date)
ของบริษัทฯ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563
บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น โดยท่านผูถ้ ือหุน้
จะต้องแสดงเอกสารแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสาร
ที่แนบท้ายนีก้ ่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งบริษัทฯ จะเปิ ดให้ลงทะเบียนตัง้ แต่เวลา 8.30 น. ของวันจันทร์ท่ี 19 ตุลาคม 2563
ณ ห้องประชุม ชัน้ 6 อาคาร เอสซี กรุ๊ป เลขที่ 88 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ (บางนา-ตราด กม.5) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
อนึ่ ง เนื่ อ งด้ว ยสถานการณ์ร ะบาดของโรคเชื ้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และบริ ษั ท ฯ ได้ใ ห้
ความสําคัญเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายใต้สถานการณ์การระบาด
ของโรคเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้แนะนําแนวทางในการปฏิบตั ิท่ีเกี่ยวข้อง ในการนี ้ บริษัทได้คาํ นึงถึงความปลอดภัยของผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่จะเข้าร่วมประชุม
รวมถึงสังคมโดยรวม ดังนัน้ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคเชือ้ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัทจึงขอแจ้ง
ให้ท่านทราบถึงแนวทางการปฏิบตั ิในการประชุม ดังนี ้
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผูถ้ ือหุน้ ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผูท้ ่ีเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง
(ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข) หรือพืน้ ที่ท่ีมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง หรือติดต่อใกล้ชิดกับบุคคล
ที่มีประวัติเดินทางมาจากพืน้ ที่ดังกล่าว และยังไม่พน้ กําหนดระยะเวลา 14 วันนับจากวันที่เดินทางกลับ
หรือผู้ท่ีมีอาการที่อาจสงสัยว่า ได้รับเชื ้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น มีอาการเกี่ ยวกับระบบ

ทางเดินหายใจ มีไข้ (มีอุณหภูมิตงั้ แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ ไป) เป็ นต้น เข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ
ขอความร่วมมือจากผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ โดยเฉพาะผูถ้ ือหุน้ ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรมอบฉันทะให้บุคคลอื่น
หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตามวิธีการที่กาํ หนดไว้
ในหนังสือเชิญประชุมนี ้
2. บริษัทฯ จะจัดตัง้ จุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่านบริเวณด้านหน้าห้องประชุม
กรณี ท่ีพบผู้มีความเสี่ยง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยง
ดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม ในการนี ้ ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้
โดยการมอบฉัน ทะให้ผู้อื่ นหรื อ กรรมการอิส ระของบริษัท ฯ เข้า ร่ว มประชุมและออกเสี ย งแทนได้ โดย
เจ้าหน้าที่จุดลงทะเบียนจะอํานวยความสะดวกเรื่องเอกสารและอากรแสตมป์ ให้แก่ท่าน ทั้งนี ้ ผู้ถือหุ้น
สามารถส่งคําถามเกี่ยวกับวาระการประชุมได้ตามปกติ
3. ผู้ท่ีผ่านจุดคัดกรองแล้ว และมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุน้ บริษัทฯ จะมีการติดสติ๊กเกอร์
สัญลักษณ์ไว้บนเสือ้ ของท่านให้ชดั เจนก่อนเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการปฏิบตั ิตน
ดังนี ้
- กรุณาล้างมืออย่างสมํ่าเสมอด้วยแอลกอฮอล์สาํ หรับล้างมือ
- สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้าโดยไม่จาํ เป็ น
- หลีกเลี่ยงการใช้ หรือสัมผัสสิ่งของร่วมกับผูอ้ ื่น
- หากมีไข้ อาการไอ จาม มีนาํ้ มูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ขอความกรุณาออกจากห้องประชุม
ในการนี ้ บริษัทฯ จะปฏิบตั ิตามคําแนะนําของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่องการป้องกันควบคุม
โรคเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สําหรับการประชุม สัมมนา หรือ กิจกรรมอื่นที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน ฉบับลง
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 โดยจัดให้มีระบบคัดกรองผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน จัดเตรียมจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์
อย่างเพียงพอ จัดให้มีหน้ากากอนามัยแจกจ่ายให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมประชุมอย่างทั่วถึง รวมถึงให้คาํ แนะนําแก่ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ทุกคนให้ใส่หน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุมเพื่อลดการแพร่กระจายของเชือ้ โรค เป็ นต้น
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการประกาศมาตรการที่เหมาะสมต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน
โดยบริษัท ฯ ได้จัด เตรียมหนังสือมอบฉันทะ ตามเอกสารสิ่งที่ส่ง มาด้วย 6 ซึ่ง เป็ นแบบที่กาํ หนดรายการต่างๆ
ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัวมายังท่านด้วยแล้ว และขอได้โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ท่ีท่าน
ประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน และลงนามผูม้ อบฉันทะ ซึ่งสามารถจัดส่ง
เอกสารดังกล่าวมาที่ สํานักกรรมการ บริษัท เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน) เลขที่ 88 อาคาร เอส ซี กรุ๊ป ชั้น 3
ถนนเดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนากรุ งเทพมหานคร 10260 ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2563
โดยท่านสามารถติดตามการแจ้งมติผถู้ ือหุน้ ได้ภายหลังจบการประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เป็ นต้นไป
ทั้งนี ้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ บริษัทฯ ใคร่ขอให้
ผูถ้ ือหุน้ และ/หรือ ผูร้ บั มอบฉันทะโปรดนําเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ
เข้าร่วมประชุม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 7 มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

และเพื่อเป็ นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ กรุณาศึกษาหลักเกณฑ์และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง
กับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่ ง ที่ส่ ง มาด้วย 8 หากผู้ถือหุ้นมีคาํ ถามหรือมีข้อสงสัย
เกี่ยวกับวาระการประชุมที่ตอ้ งการให้คณะกรรมการชีแ้ จงในวันประชุม ท่านสามารถส่งคําถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ
ได้ท่ี secretaryoffice@nfc.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02-348-0579 และเพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวก บริษัทฯ
ได้จดั ทําแผนที่สถานที่จดั การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 9
ขอแสดงความนับถือ
พลเอก

(มนตรี สังขทรัพย์)
ประธานคณะกรรมการ
บริษัท เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน)

