
  

   

ท่ี   NFC   050/2563 

       7 เมษายน 2563 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

บรษิัท เอ็นเอฟซี จาํกดั (มหาชน)  

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย    1.   แบบฟอรม์การลงทะเบียนดว้ยบารโ์คด้ 

2. สาํเนารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2562 

3. รายงานประจาํปี 2562 และสาํเนางบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบแลว้ของบรษิัท ประจาํปี 2562 

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) 

4. ข้อมูลผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการท่ีออกจาก

ตาํแหน่งตามวาระ 

5. การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิัท ประจาํปี 2563 

6. ขอ้มลูเก่ียวกบัประวตัิและประสบการณก์ารทาํงานของผูส้อบบญัชีของบรษิัท ประจาํปี 2563 

7. ขอ้มลูเก่ียวกบัประวตัิกรรมการอิสระ (ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้) 

8. นิยามกรรมการอิสระ 

9. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 

10. เอกสารและหลกัฐานเพ่ือแสดงสิทธิในการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 

11. ขอ้บงัคบัของบรษิัท เอ็นเอฟซี จาํกดั (มหาชน) ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

12. แผนท่ีของสถานท่ีจดัการประชมุผูถื้อหุน้ 

13. แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจาํปี 2562 ในรูปแบบหนงัสือ 

 

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

บรษิัทฯ ประจาํปี 2563 ในวนัพธุท่ี 29 เมษายน 2563 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 1/2562 ซึ่งประชุมเม่ือวันศุกรท์ี ่21 มิถุนายน 

2562 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: บรษิัทฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2562 ซึ่งประชมุเมื่อวนัศกุรท่ี์ 

21 มิถุนายน 2562 และไดจ้ัดส่งสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหก้ับตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน

เวลาท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้ พรอ้มทั้งไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ แลว้ โดยมี

รายละเอียดปรากฏตามสาํเนารายงานการประชมุท่ีไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้ตามสิ่งทีส่่ง

มาด้วย 2 



  

   

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 

1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัศกุรท่ี์ 21 มิถุนายน 2562 ไดม้ีการบนัทึกไวอ้ย่างถกูตอ้งครบถว้นตามความเป็นจริง จึงเห็น

ควรนาํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณารบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 

การลงมติ: มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที ่2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจ้ัดทาํสรุปรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ และการ

เปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี 2562 ซึ่งอยู่ในรูป 

QR Code ท่ีไดส่้งมาพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันีแ้ลว้ ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 3  

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรนาํเสนอรายงานประจาํปี 2562 ซึ่งสรุปผลการ

ดาํเนินงานของบรษิัทฯ และการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2562 ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบ 

การลงมติ: วาระนีเ้ป็นเร่ืองเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมติ 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจาํปี 2562

สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ข

เพ่ิมเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 ท่ีกาํหนดให้คณะกรรมการบริษัทตอ้งจัดให้มีการทาํงบการเงิน

ประจาํปี 2562 ณ วนัสิน้สุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เพ่ือนาํเสนอใหท่ี้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุม

สามญัประจาํปี 

 งบการเงินสาํหรบัรอบบญัชสิีน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ ไดจ้ดัทาํขึน้โดยถูกตอ้งตามท่ีควร

ในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต 

และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏใน

รายงานประจาํปี 2562 ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 3 ซึ่งสรุปสาระคาํสญัดงันี ้

รายการ 
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สินทรพัยร์วม 1,202.47 1,450.02 

หนีสิ้นรวม 268.72 287.21 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 933.75 1,162.81 

รายไดร้วม 1,208.96 1,507.77 

กาํไร(ขาดทนุ)สทุธิ (34.95) 263.94 

กาํไร(ขาดทนุ)ต่อหุน้ ขัน้พืน้ฐาน (0.0317) 

(บาท/หุน้) 

0.2426 

(บาท/หุน้) 

 



  

   

ความเหน็ของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรนาํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ

งบการเงินของบริษัทฯ ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สาํหรบัปี 2562 

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชี และไดร้บัความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทแลว้ 

การลงมติ: มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2562 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และงด

จ่ายเงนิปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2562 

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) และขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 51 กาํหนดใหก้ารจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงิน

กาํไรจะกระทาํมิได ้ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล อน่ึง บริษัทฯ มีนโยบายการ

จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้สิบ (50) ของกาํไรสทุธิภายหลงัจากการหกัภาษีและทนุสาํรองต่างๆ 

ตามท่ีกฎหมายและบริษัทฯ กาํหนด โดยอา้งอิงจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผล

ดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ โดยขึน้อยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจาํเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ 

ในอนาคต ตามท่ีคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เห็นสมควร  

 ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2562 บริษัทฯ มีกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 

263.94 ลา้นบาท ตัง้เงินสาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่า 5% เป็นเงิน 13.20 ลา้นบาท คงเหลือกาํไรสทุธิท่ีสามารถ

จ่ายเงินปันผลได ้250.74 ลา้นบาท  

 ทัง้นี ้เน่ืองจากบรษิทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งสาํรองไวเ้ป็นทนุหมนุเวียนในกิจการของบรษิัทฯ และมีแผนลงทนุใน

การพฒันาสินทรพัยข์องบรษิัทฯ เพ่ือก่อใหเ้กิดรายไดท่ี้ยั่งยืนต่อผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควร

เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2562 จาํนวน 13.20 ลา้นบาท เป็นทุนสาํรองตาม

กฎหมาย และเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สาํหรบัผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 

2562  

ความเหน็ของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรนาํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ

การจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2562 จาํนวน 13.20 ลา้นบาท เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

สาํหรบัผลการดาํเนินงานของบรษิัทฯ ประจาํปี 2562 

การลงมติ: มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที ่5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงครบกําหนดต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ 

จาํนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) พลเอกมนตรี สังขทรัพย ์(2) นายยงยศ ปาละนิติเสนา (3) นายศุภกิจ 

ดุลยพิชช ์ และ (4) นายกิจจา สมัญญาหรัิญ  



  

   

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ข

เพ่ิมเติม) และตามขอ้บงัคบับริษัทฯ ขอ้ 19 ซึ่งกาํหนดว่า “ในการประชมุสามญัประจาํปีทุกครัง้ใหก้รรมการออกจาก

ตาํแหน่งเป็นจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อก

โดยจาํนวนใกลท่ี้สดุกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจด

ทะเบียนบรษิัทฯ นัน้ใหจ้บัฉลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็น

ผูอ้อกจากตาํแหน่ง ทัง้นี ้กรรมการซึ่งพน้จากตาํแหน่งแลว้อาจไดร้บัเลือกตัง้ใหม่ได”้ 

 โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 4 ท่าน 

ไดแ้ก ่

1. พลเอกมนตรี สงัขทรพัย ์ กรรมการ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

2. นายยงยศ ปาละนิติเสนา กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิารความเส่ียง 

3. นายศภุกิจ ดลุยพิชช ์ กรรมการ และกรรมการบรหิารความเส่ียง 

4. นายกิจจา สมญัญาหิรญั กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียในวาระนี ้ไดพิ้จารณา

โดยผ่านกระบวนการกลั่นรองอย่างรอบคอบและระมดัระวงั ตามหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยได้

พิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบดว้ยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญใน

วิชาชีพ รวมถึงองคป์ระกอบของจาํนวนกรรมการทัง้หมดของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพ และผลการปฏิบตัิงาน

ในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงท่ีผ่านมา แลว้เห็นว่ากรรมการผูท่ี้จะตอ้งออกจากตาํแหน่งทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติ

ตามท่ีกฎหมายบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกาศของตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน

กาํหนด และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม รวมถึงมีคณุสมบตัิประสบการณแ์ละความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น ท่ีเหมาะสมกบั

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการท่ีออกจาก

ตาํแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน ดงัต่อไปนี ้กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง โดยใหก้รรมการแต่ละท่านมีตาํแหน่ง

หนา้ท่ีตามท่ีเคยดาํรงตาํแหน่งอยู่ก่อนแลว้ทกุประการ 

1. พลเอกมนตรี สงัขทรพัย ์ กรรมการ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

2. นายยงยศ ปาละนิติเสนา กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิารความเส่ียง 

3. นายศภุกิจ ดลุยพิชช ์ กรรมการ และกรรมการบรหิารความเส่ียง 

4. นายกิจจา สมญัญาหิรญั กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดส้รุปประวตัิกรรมการและผลงานของบคุคลทัง้ 4 ท่านปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งไดส่้ง

มาพรอ้มกบัหนงัสือเชญิประชมุฉบบันีแ้ลว้  

การลงมติ: มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิโดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้

1. ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุน้ต่อ 1 เสียง 

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีตนมีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้



  

   

3. บุคคลซึ่งไดร้ับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับลงมาเป็นผูไ้ดร้ับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจาํนวน

กรรมการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในลาํดบัถัดลง

มามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานเป็นผู้

ออกเสียงขีข้าด  

ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการปฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีด ีในการเลือกตัง้กรรมการในครัง้นี ้บริษัทฯ จะเสนอ

ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ข

เพ่ิมเติม) มาตรา 90 ซึ่งกําหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง

ประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ”  

ความเหน็ของคณะกรรมการ: คณะกรรมการไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมต่าง ๆ

โดยรอบคอบแลว้ แลว้เห็นควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการสาํหรบัปี 

2563 โดยมีรายละเอียดนโยบายและหลักเกณฑเ์ก่ียวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 

ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 5 ซึ่งสามารถสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี ้

องคป์ระกอบค่าตอบแทน 
ค่าเบีย้ประชุม 

ปี 2562 ปี 2563 (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 

(จากผลการดาํเนินงานในปี 2563)  

ไม่ม ี ไม่ม ี

3. สิทธิประโยชนอ่ื์นๆ  ไม่ม ี ไม่ม ี

ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย  

1. ค่าเบีย้ประชมุ 

- ประธานกรรมการบรหิาร 

- กรรมการบรหิาร 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 

- กรรมการบรหิารความเส่ียง 

 

 

16,000 บาท/เดือน 

10,000 บาท/เดือน 

12,000 บาท/ครัง้การประชมุ 

10,000 บาท/ครัง้การประชมุ 

12,000 บาท/ครัง้การประชมุ 

10,000 บาท/ครัง้การประชมุ 

คงเดิม 

 

16,000 บาท/เดือน 

10,000 บาท/เดือน 

12,000 บาท/ครัง้การประชมุ 

10,000 บาท/ครัง้การประชมุ 

12,000 บาท/ครัง้การประชมุ 

10,000 บาท/ครัง้การประชมุ 

2. โบนสัพิเศษ 

(จากผลการดาํเนินงานในปี 2563)  

ไม่ม ี ไม่ม ี

3. สิทธิประโยชนอ่ื์นๆ  ไม่ม ี ไม่ม ี



  

   

การลงมติ: มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทัง้หมด

ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

วาระที ่7. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2563 และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ข

เพ่ิมเติม) มาตรา 120 และตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 47 กาํหนดว่า “ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีแต่งตัง้

ผูส้อบบญัชี และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี โดยการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคน

เดิมอีกก็ได”้  

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจาํปี 2563 โดยไดป้ระเมนิจาก

ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณใ์นงานสอบบญัชี รวมถึงมีความเขา้ใจใน

การตรวจสอบบญัชีและทราบขอ้มลูของบริษัทฯ เป็นอย่างดี นอกจากนี ้ยงัมีการใหบ้ริการท่ีดี สามารถใหค้าํปรกึษา

แนะนาํท่ีมีประโยชน ์มีผลงานดา้นการตรวจสอบท่ีมีคุณภาพน่าพอใจ และส่งมอบงานไดร้วดเร็วตรงเวลา ทัง้ยงัเป็น

บริษัทท่ีให้บริการท่ีมีชื่อเสียง มีมาตรฐานการตรวจสอบ เป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวาง จึงเห็นสมควรเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท กรินทร ์ออดิท จาํกัด 

เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ประจาํปี 2563 โดยบรษิัท กรนิทร ์ออดิท จาํกดั ไดน้าํเสนอ นายเจษฎา หงัสพฤกษ์ ผูส้อบ

บญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 3759 (เป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2560-2562) เป็นผูส้อบบญัชีและ

แสดงความเห็นเก่ียวกบังบการเงินของบรษิัทฯ ทัง้นี ้หากมีเหตทุาํใหไ้ม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้บรษิัท กรนิทร ์ออดิท 

จาํกัด สามารถจดัหาผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตรายอ่ืนจากบริษัท กรินทร ์ออดิท จาํกัด เพ่ือทาํหนา้ท่ีดงักล่าวได ้ตาม

รายนามผูส้อบบญัชีต่อไปนี ้

1. นางสาวกรรณิการ ์วิภาณรุตัน ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 7305 หรือ 

(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชือ่ในงบการเงนิของบริษัทฯ) 

2. นายจิโรจ ศิรโิรโรจน ์   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 5113 หรือ 

(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชือ่ในงบการเงนิของบริษัทฯ) 

3. นางสาวนงลกัษณ ์พฒันบณัฑิต  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4713 หรือ 

(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชือ่ในงบการเงนิของบริษัทฯ) 

4. นางสมุนา เสนียวงศ ์ณ อยธุยา  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 5897 

(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชือ่ในงบการเงนิของบริษัทฯ) 

 ทั้งนี ้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อท่ีเสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนไดเ้สียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / 

ผูบ้รหิาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าว แต่อย่างใด จึงมคีวามเป็นอิสระในการตรวจสอบและ

แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และไม่เป็นผูส้อบบญัชีรายเดิมท่ีปฏิบตัิหนา้ท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและ

แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบบัญชี ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อท่ีเสนอมานี ้จึงมี

คุณสมบตัิถูกตอ้งตามประกาศชองคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้สาํหรบัขอ้มลูเก่ียวกับประวตัิและ

ประสบการณก์ารทาํงานของผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ประจาํปี 2563 มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 6 

 อน่ึง บริษัท กรินทร ์ออดิท จาํกัด ไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จาํนวน 3 

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



  

   

 นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาค่าสอบบัญชีสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2563 ของบริษัท กรินทร ์ออดิท จาํกัด แลว้ มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีท่ีเสนอเหมาะสมกับขอบเขตการ

สอบบัญชี จึงไดน้าํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณานาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณากาํหนด

ค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาํปี 2563 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 

1,250,000 บาท ดงันี ้

ตารางค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทยีบระหว่างปี 2562 และ 2563 

รายละเอียด 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี อัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึน้

เม่ือเทยีบกับปีก่อน 
2562 2563 บาท ร้อยละ 

1. ค่าตรวจสอบงบการเงนิสาํหรบัปี 650,000 650,000 - - 

2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสสาํหรบัปี 600,000 600,000 - - 

3. ค่าจดัทาํงบการเงินและค่าใชจ้่ายในการตรวจสอบ  

   (ตามท่ีเกิดขึน้จรงิ) 
เกิดขึน้จรงิ เกิดขึน้จรงิ เกิดขึน้จรงิ เกิดขึน้จรงิ 

รวมคา่ธรรมเนียม 1,250,000 1,250,000 - - 

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าว ไม่รวมค่าบริการอ่ืน อาทิ ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก ค่าเบีย้เลีย้ง และค่าใชจ้่าย

เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ  เป็นตน้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยเห็น

ควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท กรินทร ์ออดิท จาํกัด โดยนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรบั

อนุญาต เลขท่ี 3759 เป็นผูส้อบบัญชีประจาํปี 2563 ของบริษัทฯ ทั้งนี ้หากมีเหตุทาํใหไ้ม่สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีได ้

บริษัท กรินทร ์ออดิท จาํกัด สามารถจัดหาผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตรายอ่ืนจากบริษัท กรินทร ์ออดิท จาํกัด เพ่ือทาํ

หนา้ท่ีดงักล่าวได ้ตามรายนามผูส้อบบญัชีต่อไปนี ้(1) นางสาวกรรณิการ ์วิภาณุรตัน ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 

7305 หรือ (2) นายจิโรจ ศิริโรโรจน ์ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขท่ี 5113 หรือ (3) นางสาวนงลักษณ ์พัฒนบัณฑิต 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4713 หรือ (4) นางสมุนา เสนียวงศ ์ณ อยุธยา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 5897 โดย

กาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี ตามรายละเอียดขา้งตน้ เป็นเงินรวมทัง้สิน้ 1,250,000 บาท 

การลงมติ: มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที ่8. เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 อน่ึง บรษิัทฯ ไดก้าํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 (Record Date) 

ในวนัท่ี 13 มีนาคม 2563   

 บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ โดยท่านผูถื้อ

หุน้จะตอ้งแสดงเอกสารแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชมุตามท่ีระบุไวใ้นเอกสาร

ท่ีแนบทา้ยนีก้่อนเขา้ร่วมประชุมดว้ย ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดใหล้งทะเบียนตัง้แต่เวลา 8.30 น. ของวนัพุธท่ี 29 เมษายน 

2563 ณ หอ้งประชุม ชั้น 6 อาคาร เอสซี กรุ๊ป เลขท่ี 88 ถนนเดอะพารค์แลนด ์(บางนา-ตราด กม.5) แขวงบางนา

เหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 



  

   

 อน่ึง เ น่ืองด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคเชื ้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) และบริษัทฯ ได้ให้

ความสาํคญัเก่ียวกับแนวปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ภายใตส้ถานการณ์

การระบาดของโรคเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยไ์ดแ้นะนาํแนวทางในการปฏิบตัิท่ีเก่ียวขอ้ง ในการนี ้บรษิัทไดค้าํนึงถึงความปลอดภยัของผูถื้อหุน้ทกุท่านท่ี

จะเขา้ร่วมประชุม รวมถึงสงัคมโดยรวม ดงันัน้ เพ่ือลดความเส่ียงการแพร่ระบาดของโรคเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-

19) บรษิัทจึงขอใหท่้านทราบถึงแนวทางการปฏิบตัิในการประชมุ ดงันี ้

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตใหผู้ถื้อหุน้ท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียง เช่น ผูท่ี้เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเส่ียง 

(ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสขุ) หรือพืน้ท่ีท่ีมีการระบาดอย่างต่อเน่ือง หรือติดต่อใกลช้ิดกับบคุคล

ท่ีมีประวัติเดินทางมาจากพืน้ท่ีดังกล่าว และยังไม่พน้กาํหนดระยะเวลา 14 วันนับจากวนัท่ีเดินทางกลบั 

หรือผู้ท่ีมีอาการท่ีอาจสงสัยว่าได้รับเชื ้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น มีอาการเก่ียวกับระบบ

ทางเดินหายใจ มีไข ้(มีอุณหภูมิตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป) เป็นตน้ เขา้ร่วมประชุม โดยบริษัทฯ ขอ

ความร่วมมือจากผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ โดยเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียงควรมอบฉันทะใหบุ้คคลอ่ืนหรือ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตามวิธีการท่ีกาํหนดไวใ้น

หนงัสือเชิญประชมุนี ้ 

2. บริษัทฯ จะจัดตัง้จุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านบริเวณดา้นหนา้หอ้งประชุม 

กรณีท่ีพบผู้มีความเส่ียง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตใหผู้้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่ีมีความเส่ียง

ดังกล่าวเขา้ไปในหอ้งประชุม ในการนี ้ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองสามารถใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียงได ้

โดยการมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได ้โดย

เจ้าหน้าท่ีจุดลงทะเบียนจะอาํนวยความสะดวกเร่ืองเอกสารและอากรแสตมป์ให้แก่ท่าน ทั้งนี ้ผู้ถือหุ้น

สามารถส่งคาํถามเก่ียวกบัวาระการประชมุไดต้ามปกติ  

3. ผู้ท่ีผ่านจุดคัดกรองแลว้ และมีความประสงคจ์ะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะมีการติดสติ๊กเกอร์

สัญลักษณไ์วบ้นเสือ้ของท่านใหช้ดัเจนก่อนเขา้ร่วมประชุม โดยบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการปฏิบตัิตน

ดงันี ้

- สวมใส่หนา้กากอนามยัตลอดระยะเวลาท่ีเขา้รว่มการประชมุ  

-  กรุณาลา้งมืออย่างสมํ่าเสมอดว้ยสบู่หรือแอลกอฮอลส์าํหรบัลา้งมือ  

-  หลีกเล่ียงการสมัผสับรเิวณใบหนา้โดยไม่จาํเป็น  

-  หลีกเล่ียงการใช ้หรือสมัผสัส่ิงของรว่มกบัผูอ่ื้น 

-  หากมีไข ้อาการไอ จาม มีนํา้มกู เจ็บคอ หายใจเหน่ือยหอบ ขอความกรุณาออกจากหอ้งประชมุ 
           

 ในการนี ้บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามคาํแนะนาํของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ เร่ืองการป้องกนัควบคมุ

โรคเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) สาํหรบัการประชุม สมัมนา หรือ กิจกรรมอ่ืนท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั ฉบบัลง

วนัท่ี 11 กุมภาพนัธ ์2563 โดยจดัใหม้ีระบบคดักรองผูเ้ขา้ร่วมประชมุทุกท่าน จดัเตรียมจุดลา้งมือหรือเจลแอลกอฮอล์

อย่างเพียงพอ จัดใหม้ีหนา้กากอนามัยแจกจ่ายใหก้ับผูเ้ขา้ร่วมประชุมอย่างทั่วถึง รวมถึงใหค้าํแนะนาํแก่ผูเ้ขา้ร่วม

ประชมุทกุคนใหใ้ส่หนา้กากอนามยัไวต้ลอดเวลาท่ีเขา้รว่มประชมุเพ่ือลดการแพรก่ระจายของเชือ้โรค เป็นตน้ 

            ทัง้นี ้บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิในการประกาศมาตรการท่ีเหมาะสมต่อไป เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์



  

   

 หากผูถื้อหุน้ท่านใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้หรือไม่ประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว ท่านสามารถ

มอบฉนัทะใหบ้คุคลอ่ืน หรือมอบฉนัทะแก่กรรมการอิสระของบรษิัทฯ ซึ่งมีคณุสมบตัิเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระ 

ดงัมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 7 และ 8 โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบ

ฉันทะท่ีแนบมาพรอ้มนี ้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 เป็นการล่วงหนา้แทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และส่งหนงัสือ

มอบฉันทะและสาํเนาเอกสารหรือหลักฐานประกอบการมอบฉันทะมายังสาํนักกรรมการ บริษัท เอ็นเอฟซี จาํกัด 

(มหาชน) เลขท่ี 88 อาคาร เอส ซี กรุ๊ป ชัน้ 3 ถนนเดอะพารค์แลนด ์แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

ภายในวนัท่ี 24 เมษายน 2563 โดยท่านสามารถติดตามการแจง้มติผูถื้อหุน้ไดภ้ายหลงัจบการประชมุผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 

29 เมษายน 2563 เป็นตน้ไป 

 ทั้งนี ้เพ่ือให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ บริษัทฯ ใคร่ขอให ้

ผูถื้อหุน้ และ/หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่ีจะเขา้รว่มประชมุ โปรดนาํเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทน

ของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 มาแสดงต่อพนักงาน

ลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย และเพ่ือเป็นการรกัษาสิทธิและผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ กรุณาศึกษาหลกัเกณฑแ์ละ

ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 11 โดยหากผูถื้อหุน้

มีคาํถามหรือมีข้อสงสัยเก่ียวกับวาระการประชุมท่ีตอ้งการให้คณะกรรมการชีแ้จงในวันประชุม ท่านสามารถส่ง

คาํถามล่วงหนา้มายงับรษิัทฯ ไดท่ี้ secretaryoffice@nfc.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02-348 0578 

 เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวก บริษัทฯ ไดจ้ดัทาํแผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ตามสิ่งทีส่่ง

มาด้วย 12 นอกจากนี ้หากท่านผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะขอรบัรายงานประจาํปี 2562 ฉบบัภาษาไทย ในรูปแบบ

หนงัสือ กรุณากรอกรายละเอียดตามแบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจาํปี 2562 ในรูปแบบหนงัสือและนาํส่งมายงับริษัทฯ 

ดงัรายละเอียดท่ีปรากฎตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 13 

 

  ขอแสดงความนบัถือ 

 พลเอก 

 (มนตรี สงัขทรพัย)์ 

                                                                                       ประธานคณะกรรมการ 

 บรษิัท เอ็นเอฟซี จาํกดั (มหาชน) 


