
  

   

ท่ี   NFC   025/2564 

       7 เมษายน 2564 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

บรษิัท เอ็นเอฟซี จาํกดั (มหาชน)  

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย    1.   สาํเนารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2563 

2. รายงานประจาํปี 2563 และสาํเนางบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบแลว้ของบรษิัท ประจาํปี 2563 

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) 

3. ข้อมูลผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการท่ีออกจาก

ตาํแหน่งตามวาระ 

4. การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิัท ประจาํปี 2564 

5. ขอ้มลูเก่ียวกบัประวตัิและประสบการณก์ารทาํงานของผูส้อบบญัชีของบรษิัท ประจาํปี 2564 

6. ขอ้มลูเก่ียวกบัประวตัิกรรมการอิสระ (ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้) 

7. นิยามกรรมการอิสระ 

8. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 

9. เอกสารและหลกัฐานเพ่ือแสดงสิทธิในการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 

10. ขอ้บงัคบัของบรษิัท เอ็นเอฟซี จาํกดั (มหาชน) ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

11. มาตรการและแนวปฏิบตัิสาํหรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุ ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติด

เชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

12. แผนท่ีของสถานท่ีจดัการประชมุผูถื้อหุน้ 

13. แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจาํปี 2563 ในรูปแบบหนงัสือ 

 

ดว้ยคณะกรรมการ บรษิทั เอ็นเอฟซี จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดม้ีมติใหเ้รียกประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของ

บรษิัทฯ ประจาํปี 2564 ในวนัพธุท่ี 28 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 6 อาคาร เอสซี กรุ๊ป เลขท่ี 88 

ถนนเดอะพารค์แลนด ์(บางนา-ตราด กม.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ 

ตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเม่ือวันจันทรท์ี ่19 ตุลาคม 

2563 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: บรษิัทฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2563 ซึ่งประชมุเมื่อวนัจนัทร์

ที่ 19 ตุลาคม 2563 และไดจ้ ัดส่งสาํเนารายงานการประชุมดังกล่าวใหก้ับตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

ภายในเวลาท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้ พรอ้มทัง้ไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ แลว้ 

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสาํเนารายงานการประชุมที่ไดส้่งใหผู้ถ้ือหุน้พรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมฉบบันี ้

ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 1 



  

   

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 

1/2563 ซึ่งประชมุเมื่อวนัจนัทรท่ี์ 19 ตลุาคม 2563 ไดม้ีการบนัทึกไวอ้ย่างถกูตอ้งครบถว้นตามความเป็นจรงิ จึงเห็นควร

นาํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณารบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 

การลงมติ: มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที ่2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทาํสรุปรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ และ

การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคัญซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี 2563 ซึ่งอยู่ใน

รูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code)  ท่ีไดส่้งมาพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันีแ้ลว้ ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 2  

ความเหน็ของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรนาํเสนอรายงานประจาํปี 2563 ซึ่งสรุปผล

การดาํเนินงานของบรษิัทฯ และการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2563 ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบ 

การลงมติ: วาระนีเ้ป็นเร่ืองเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมต ิ

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจาํปี 2563

สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ข

เพ่ิมเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 ท่ีกาํหนดให้คณะกรรมการบริษัทตอ้งจัดให้มีการทาํงบการเงิน

ประจาํปี 2563 ณ วนัสิน้สุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เพ่ือนาํเสนอใหท่ี้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุม

สามญัประจาํปี 

 งบการเงินสาํหรบัรอบบญัชสิีน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ ไดจ้ดัทาํขึน้โดยถูกตอ้งตามท่ีควร

ในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต 

และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏ

ในรายงานประจาํปี 2563 ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 2 ซึ่งสรุปสาระคาํสญัดงันี ้

รายการ 
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สินทรพัยร์วม 2,839.62 1,591.57 

หนีสิ้นรวม 1,914.28 391.11 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 925.34 1,200.46 

รายไดร้วม 735.74 772.07 

กาํไร(ขาดทนุ)สทุธิ (9.25) 36.60 

กาํไร(ขาดทนุ)ต่อหุน้ ขัน้พืน้ฐาน (0.0081) 

(บาท/หุน้) 

0.0336 

(บาท/หุน้) 

 



  

   

ความเหน็ของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรนาํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ

งบการเงินของบริษัทฯ ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สาํหรบัปี 2563 

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชี และไดร้บัความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทแลว้ 

การลงมติ: มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2563 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และ

งดจ่ายเงนิปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ข

เพ่ิมเติม) และตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 53 กาํหนดใหต้อ้งจดัสรรเงินกาํไรสทุธิประจาํปีไวเ้ป็นทนุสาํรองอย่างนอ้ย

หน่ึงในยี่สิบ (1/20) ของกาํไรสทุธิประจาํปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทนุสาํรองจะมีจาํนวนถึงรอ้ยละสิบ 

(10) ของจาํนวนทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมี

การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 51 กาํหนดใหก้ารจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไร

จะกระทาํมิได ้ในกรณีท่ีบรษิัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล อน่ึง บรษิทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ารอ้ยละห้าสิบ (50) ของกาํไรสุทธิภายหลังจากการหักภาษีและทุนสาํรองต่างๆ ตามท่ี

กฎหมายและบรษิทัฯ กาํหนด โดยอา้งอิงจากงบการเงินเฉพาะของบรษิัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าว

อาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ โดยขึน้อยู่กบัแผนการลงทนุ สภาพคล่อง ความจาํเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต 

ตามท่ีคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เห็นสมควร  

 ผลการดาํเนินงานของบรษิัทฯ ประจาํปี 2563 บรษิัทฯ มีกาํไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 36.60 

ลา้นบาท ตัง้เงินสาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่า 5% เป็นเงิน 1.83 ลา้นบาท คงเหลือกาํไรสทุธิท่ีสามารถจ่ายเงินปันผลได ้

34.77 ลา้นบาท  

 ทัง้นี ้เน่ืองจากบริษัทฯ มีความจาํเป็นตอ้งสาํรองไวเ้ป็นทุนหมนุเวียนในกิจการของบริษัทฯ และมีแผนลงทุน

ในการพฒันาสินทรพัยข์องบรษิัทฯ เพ่ือก่อใหเ้กิดรายไดท่ี้ยั่งยืนต่อผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ คณะกรรมการบรษิัทจึงเห็นควร

เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปี 2563 จาํนวน 1.83 ลา้นบาท เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 

และเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผล สาํหรบัผลการดาํเนินงานของบรษิัทฯ ประจาํปี 2563  

ความเหน็ของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรนาํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ

การจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปี 2563 จาํนวน 1.83 ลา้นบาท เป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสาํหรบั

ผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ประจาํปี 2563 

การลงมติ: มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

 



  

   

วาระที ่5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกําหนดต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ 

จาํนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายวีระศักดิ ์สุตัณฑวิบูลย ์(2) นางอารีย ์เติมวัฒนาภักดี (3) ดร.สุนีย ์

ศรไชยธนะสุข และ (4) นายณัฐพงษ ์รัตนสุวรรณทวี  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ข

เพิ่มเติม) และตามขอ้บังคับบริษัทฯ ขอ้ 19 ซึ่งกาํหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจาํปีทุกครัง้ใหก้รรมการออก

จากตาํแหน่งเป็นจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อก

โดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงั

จดทะเบียนบรษิัทฯ นัน้ใหจ้บัฉลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดนัน้

เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง ทัง้นี ้กรรมการซึ่งพน้จากตาํแหน่งแลว้อาจไดร้บัเลือกตัง้ใหม่ได”้ 

 โดยในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายวีระศกัดิ์ สตุณัฑวิบลูย ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิารความเส่ียง 

2. นางอารีย ์เติมวฒันาภกัด ี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

3. ดร.สนีุย ์ศรไชยธนะสขุ กรรมการ และกรรมการบรหิารความเส่ียง 

4. นายณฐัพงษ์ รตันสวุรรณทวี กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียในวาระนี ้ไดพิ้จารณา

โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ตามหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการของบริษัทฯ 

โดยไดพิ้จารณาจากความเหมาะสม อนัประกอบดว้ยคุณสมบตัิ คุณวุฒิ ประสบการณ ์ทกัษะ และความเชี่ยวชาญ

ในวชิาชีพ รวมถึงองคป์ระกอบของจาํนวนกรรมการทัง้หมดของบรษิัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพ และผลการปฏิบตัิงาน

ในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงท่ีผ่านมา แลว้เห็นว่ากรรมการผูท่ี้จะตอ้งออกจากตาํแหน่งทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติ

ตามท่ีกฎหมายบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรพัย์

แห่งประเทศไทยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และคณะกรรมการกาํกับตลาดทนุ

กาํหนด และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม รวมถึงมีคณุสมบตัิประสบการณแ์ละความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น ท่ีเหมาะสมกบั

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไดพ้ิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพ

ในการปฏิบตัิหนา้ท่ี สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง จึงเห็นสมควรเสนอ

ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน ดงัต่อไปนี ้กลบัเขา้มา

เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง โดยใหก้รรมการแต่ละท่านมีตาํแหน่งหนา้ท่ีตามท่ีเคยดาํรงตาํแหน่งอยู่ก่อนแลว้ทกุประการ 

1. นายวีระศกัดิ์ สตุณัฑวิบลูย ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิารความเส่ียง 

2. นางอารีย ์เติมวฒันาภกัด ี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

3. ดร.สนีุย ์ศรไชยธนะสขุ กรรมการ และกรรมการบรหิารความเส่ียง 

4. นายณฐัพงษ์ รตันสวุรรณทวี กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดส้รุปประวตัิกรรมการและผลงานของบคุคลทัง้ 4 ท่านปรากฏตาม สิ่งทีส่่งมาด้วย 3 ซึ่งไดส่้งมา

พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันีแ้ลว้  

การลงมติ: มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิโดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้

1. ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุน้ต่อ 1 เสียง 



  

   

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีตนมีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3. บุคคลซึ่งไดร้ับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับลงมาเป็นผูไ้ดร้ับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจาํนวน

กรรมการท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในลาํดบัถดัลงมา

มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจาํนวนกรรมการท่ีท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ตอ้งเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานเป็น

ผูอ้อกเสียงขีข้าด  

ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการปฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี ในการเลือกตัง้กรรมการในครัง้นี ้บรษิัทฯ จะเสนอให้

ท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ข

เพิ่มเติม) มาตรา 90 ซึ่งกาํหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น 

ซึ่งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ”  

ความเหน็ของคณะกรรมการ: คณะกรรมการไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมต่าง ๆ

โดยรอบคอบแลว้ แลว้เห็นควรนาํเสนอต่อที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ

สาํหรับปี 2564 โดยมีรายละเอียดนโยบายและหลกัเกณฑเ์ก่ียวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ

ชดุย่อย ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 4 ซึ่งสามารถสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี ้

องคป์ระกอบค่าตอบแทน 
ค่าเบีย้ประชุม 

ปี 2563 ปี 2564 (ปีทีเ่สนอ) 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

1. ค่าเบีย้ประชมุ 

- ประธานกรรมการ 

- รองประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

 

 

16,000 บาท/เดือน 

13,000 บาท/เดือน 

10,000 บาท/เดือน 

คงเดิม  

 

16,000 บาท/เดือน 

13,000 บาท/เดือน 

10,000 บาท/เดือน 

2. โบนสัพิเศษ 

(จากผลการดาํเนินงาน)  

ไม่ม ี ไม่ม ี

3. สิทธิประโยชนอ่ื์นๆ  ไม่ม ี ไม่ม ี

ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย  

1. ค่าเบีย้ประชมุ 

 

 

เปลี่ยนแปลงเฉพาะ

กรรมการบริหาร  

- ประธานกรรมการบรหิาร 16,000 บาท/เดือน 16,000 บาท/ครัง้การประชมุ 

- กรรมการบรหิาร 10,000 บาท/เดือน 10,000 บาท/ครัง้การประชมุ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 12,000 บาท/ครัง้การประชมุ 12,000 บาท/ครัง้การประชมุ 

- กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/ครัง้การประชมุ 10,000 บาท/ครัง้การประชมุ 

- ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 12,000 บาท/ครัง้การประชมุ 12,000 บาท/ครัง้การประชมุ 

- กรรมการบรหิารความเส่ียง 10,000 บาท/ครัง้การประชมุ 10,000 บาท/ครัง้การประชมุ 

 



  

   

องคป์ระกอบค่าตอบแทน 
ค่าเบีย้ประชุม 

ปี 2563 ปี 2564 (ปีทีเ่สนอ) 

2. โบนสัพิเศษ 

(จากผลการดาํเนินงาน)  

ไม่ม ี ไม่ม ี

3. สิทธิประโยชนอ่ื์นๆ  ไม่ม ี ไม่ม ี

การลงมติ: มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทัง้หมด

ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

วาระที ่7. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2564 และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ข

เพิ่มเติม) มาตรา 120 และตามขอ้บังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กาํหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู ้ถือหุน้สามัญประจาํปี

แต่งตัง้ผูส้อบบัญชี และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีจะแต่งตัง้

ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได”้  

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจาํปี 2564 โดยไดป้ระเมนิจาก

ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณใ์นงานสอบบัญชี รวมถึงมีความเขา้ใจ

ในการตรวจสอบบัญชีและทราบข้อมูลของบริษัทฯ เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการท่ีดี สามารถให้

คาํปรกึษาแนะนาํท่ีมปีระโยชน ์มีผลงานดา้นการตรวจสอบท่ีมีคณุภาพน่าพอใจ และส่งมอบงานไดร้วดเร็วตรงเวลา 

ทัง้ยงัเป็นบริษัทท่ีใหบ้ริการท่ีมีชื่อเสียง มีมาตรฐานการตรวจสอบ เป็นท่ียอมรบัอย่างกวา้งขวาง จึงเห็นสมควรเสนอ

ต่อคณะกรรมการบรษิัทเพ่ือพิจารณาเสนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท กรนิทร ์ออดิท จาํกดั 

เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ประจาํปี 2564 โดยบรษิัท กรนิทร ์ออดิท จาํกดั ไดน้าํเสนอผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต จาํนวน 

4 ท่าน เป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความเห็นเก่ียวกบังบการเงินของบรษิัทฯ ตามรายนามผูส้อบบญัชีต่อไปนี ้

1. นายจิโรจ ศิรโิรโรจน ์   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 5113 หรือ 

(เป็นผูล้งลายมือชือ่ในงบการเงนิของบริษัทฯ ในปี 2563) 

2. นายโกมินทร ์ลิน้ปราชญา   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 3675 หรือ 

(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชือ่ในงบการเงนิของบริษัทฯ) 

3. นางสมุนา เสนีวงศ ์ณ อยธุยา  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 5897 หรือ 

                 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ) 

4. นางสาวกชมน ซุ่นหว้น    ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 11536  

   (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ) 

ทัง้นี ้หากมีเหตุทาํใหผู้ส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้บริษัท กรินทร ์ออดิท จาํกดั 

สามารถจดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอ่ืนของบรษิัท กรนิทร ์ออดิท จาํกดั เพ่ือทาํหนา้ท่ีดงักล่าวได ้

 

 

 



  

   

 ผูส้อบบญัชีตามรายชื่อท่ีเสนอมานัน้ ไม่มีความสมัพนัธ ์หรือส่วนไดเ้สียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผูบ้ริหาร / 

ผูถ้ือหุ ้นรายใหญ่ หรือผู ้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ

แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และไม่เป็นผูส้อบบญัชีรายเดิมท่ีปฏิบตัิหนา้ท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและ

แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแลว้ 7 รอบบัญชี ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อท่ีเสนอมานี ้จึงมี

คุณสมบตัิถูกตอ้งตามประกาศของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้สาํหรบัขอ้มลูเก่ียวกบัประวตัิและ

ประสบการณก์ารทาํงานของผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ประจาํปี 2564 มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 5 

 นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาค่าสอบบัญชีสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2564 ของบริษัท กรินทร ์ออดิท จาํกัด แลว้ มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีท่ีเสนอเหมาะสมกับขอบเขต

การสอบบญัชี จึงไดน้าํเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท เพ่ือพิจารณานาํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณากาํหนด

ค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาํปี 2564 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 

1,100,000 บาท ดงันี ้

ตารางค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทยีบระหว่างปี 2563 และ 2564 

รายละเอียด 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี อัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึน้/

(ลดลง)เม่ือเทยีบกับปีก่อน 
2563 2564 บาท ร้อยละ 

1. ค่าตรวจสอบงบการเงนิสาํหรบัปี 650,000 590,000 (60,000) (9) 

2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 600,000 510,000 (90,000) (15) 

3. ค่าจดัทาํงบการเงินและค่าใชจ้่ายในการตรวจสอบ  

   (ตามท่ีเกิดขึน้จรงิ) 
เกิดขึน้จรงิ เกิดขึน้จรงิ เกิดขึน้จรงิ เกิดขึน้จรงิ 

รวมคา่ตอบแทนผู้สอบบัญช ี 1,250,000 1,100,000 (150,000) (12) 

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าว ไม่รวมค่าบริการอ่ืน อาทิ ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก ค่าเบีย้เลีย้ง และค่าใชจ้่าย

เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ  เป็นตน้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยเห็นควร

เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตัง้บริษัท กรินทร ์ออดิท จาํกัด โดย (1) นายจิโรจ ศิริโรโรจน ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 

ทะเบียนเลขที่ 5113 หรือ (2) นายโกมินทร ์ลิน้ปราชญา ผู ้สอบบัญชีร ับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 หรือ 

(3) นางสุมนา เสนีวงศ ์ณ อยุธยา ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5897 หรือ (4) นางสาวกชมน ซุ่นหว้น 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 11536 เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2564 ของบรษิัท ทัง้นี ้หากมีเหตทุาํใหผู้ส้อบบญัชี

รับอนุญาตดังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได ้บริษัท กรินทร ์ออดิท จาํกัด สามารถจัดหาผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร ์ออดิท จาํกัด เพื่อทาํหนา้ที่ดังกล่าวได  ้โดยกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบัญชี 

ตามรายละเอียดขา้งตน้ เป็นเงินรวมทัง้สิน้ 1,100,000 บาท 

 อน่ึง บริษัท กรินทร ์ออดิท จาํกัด ไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จาํนวน 3 

บรษิัท ไดแ้ก่ (1) บรษิัท ท่าเรือระยอง จาํกดั (2) บรษิัท เอ็นเอฟซีที จาํกดั และ (3) บรษิัท เอ็นเอฟซีดบับลิว จาํกดั  

 

 



  

   

ตารางค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทยีบระหว่างปี 2563 และ 2564 

บริษัทย่อย 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี อัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึน้/

(ลดลง)เม่ือเทยีบกับปีก่อน 
2563 2564 บาท ร้อยละ 

บรษิัท ท่าเรือระยอง จาํกดั 75,000 50,000 (25,000) (33) 

บรษิัท เอ็นเอฟซีที จาํกดั 105,000 150,000 45,000 43 

บรษิัท เอ็นเอฟซีดบับลิว จาํกดั 35,000 35,000 - - 

รวมคา่ตอบแทนผู้สอบบัญช ี 215,000 235,000 20,000 9 

หมายเหต ุ: ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าว ไม่รวมค่าบริการอ่ืน อาทิ ค่าจดัทาํงบการเงินและค่าใชจ้่ายในการตรวจสอบ

(ตามท่ีเกิดขึน้จรงิ) ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั ค่าเบีย้เลีย้ง และค่าใชจ้่ายเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ  เป็นตน้ 

 

การลงมติ: มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที ่8. เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 อน่ึง บรษิัทฯ ไดก้าํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 (Record Date) 

ในวนัท่ี 22 มีนาคม 2564   

 บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ โดยท่านผูถื้อหุน้

จะตอ้งแสดงเอกสารแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมตามท่ีระบุไวใ้นเอกสาร

ท่ีแนบทา้ยนีก้่อนเขา้รว่มประชุมดว้ย ซึ่งบรษิัทฯ จะเปิดใหล้งทะเบียนตัง้แต่เวลา 8.30 น. ของวนัพธุท่ี 28 เมษายน 2564 

ณ หอ้งประชุม ชัน้ 6 อาคาร เอสซี กรุ๊ป เลขท่ี 88 ถนนเดอะพารค์แลนด ์(บางนา-ตราด กม.5) แขวงบางนาเหนือ 

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

 หากผูถื้อหุน้ท่านใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้หรือไม่ประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว ท่านสามารถ

มอบฉนัทะใหบ้คุคลอ่ืน หรือมอบฉนัทะแก่กรรมการอิสระของบรษิัทฯ ซึ่งมีคณุสมบตัิเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระ 

ดงัมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 6 และ 7 โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะ

ท่ีแนบมาพรอ้มนี ้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เป็นการล่วงหนา้แทนการเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง และส่งหนงัสือมอบฉันทะ

และสาํเนาเอกสารหรือหลกัฐานประกอบการมอบฉันทะมายงัสํานักกรรมการ บริษัท เอ็นเอฟซี จาํกัด (มหาชน) 

เลขที ่88 อาคาร เอส ซี กรุ๊ป ชั้น 3 ถนนเดอะพารค์แลนด ์แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

ภายในวนัท่ี 23 เมษายน 2564 โดยท่านสามารถติดตามการแจง้มติผูถื้อหุน้ไดภ้ายหลงัจบการประชมุผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 

28 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 

 ทั้งนี ้เพ่ือใหก้ารลงทะเบียนเข้าประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ บริษัทฯ ใคร่ขอให ้

ผูถื้อหุน้ และ/หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่ีจะเขา้รว่มประชมุ โปรดนาํเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทน

ของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุ โดยมรีายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 9 มาแสดงต่อพนกังานลงทะเบียน

ในวนัประชมุดว้ย และเพ่ือเป็นการรกัษาสิทธิและผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ กรุณาศึกษาหลกัเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัของ

บรษิัทฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 10 โดยหากผูถื้อหุน้มีคาํถามหรือ



  

   

มีขอ้สงสัยเก่ียวกับวาระการประชุมท่ีตอ้งการใหค้ณะกรรมการชีแ้จงในวนัประชุม ท่านสามารถส่งคาํถามล่วงหนา้

มายงับรษิัทฯ ไดท่ี้ secretaryoffice@nfc.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02-348 0579 

 อน่ึง ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บรษิัทขอความกรุณา

ผูถื้อหุน้ใหป้ฏิบตัติามมาตรการและแนวปฏิบตัิสาํหรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุ ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้

ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือลดความเส่ียงจากการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 

2019 (COVID-19) ปรากฎรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 และเพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวก บริษัทฯ 

ไดจ้ัดทาํแผนท่ีสถานท่ีจัดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 นอกจากนี ้หากท่านผูถื้อหุน้ท่านใด

ประสงคจ์ะขอรับรายงานประจาํปี 2563 ฉบับภาษาไทย ในรูปแบบหนังสือ กรุณากรอกรายละเอียดตาม

แบบฟอรม์ขอรับรายงานประจาํปี 2563 ในรูปแบบหนังสือและนาํส่งมายังบริษัทฯ ดังรายละเอียดที่ปรากฎ

ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 13 

 

  ขอแสดงความนบัถือ 

 พลเอก 

 (มนตรี สงัขทรพัย)์ 

                                                                                       ประธานคณะกรรมการ 

 บรษิัท เอ็นเอฟซี จาํกดั (มหาชน) 


