
  

  

 

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถอืหุน้ ครั้งที ่1/2563 

วันจันทรท์ี ่19 ตลุาคม 2563 เวลา 09.30 น. 
 

ณ หอ้งประชุม ชัน้ 6 อาคาร เอสซี กรุ๊ป 
 

เลขที ่88 ถนนเดอะพารค์แลนด ์(บางนา-ตราด กม.5)  

แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

ดาวนโ์หลดเอกสารการประชุม     ดาวนโ์หลด IFA Report 

 

หมายเหตุ :  บริษัทของดแจกของชาํร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ

ของสํานักงาน กลต. ที่ขอความร่วมมือบริษัทจดทะเบียนให้ลด/เลิกการแจกของ

ชาํร่วยให้กับผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดของ

ว่างและเคร่ืองดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทีม่าร่วมประชุม 



  

  

ท่ี   NFC   116/2563 

        2 ตลุาคม 2563 

เร่ือง ขอเชิญประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2563 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

บรษิัท เอ็นเอฟซี จาํกดั (มหาชน)  

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย    1.   แบบฟอรม์การลงทะเบียน 

2. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 

3. รายงานความเห็นของท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์ในรูปแบบ

รหสัคิวอาร ์(QR Code) 

4. สารสนเทศรายการไดม้าซึ่งสินทรัพย ์โครงการพัฒนาพืน้ท่ีรองรับการให้บริการผู้ประกอบการ

ประกอบโครงสรา้งและระบบท่อและผูป้ระกอบการรือ้/ตัดแยกชิน้ส่วนท่อลาํเลียง โครงสรา้ง

แท่นขดุเจาะนํา้มนั ณ นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ ของบรษิัท เอ็นเอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

5. ประวตัิกรรมการอิสระ (ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้)  

6. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก., แบบ ข. และ แบบ ค. 

7. เอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือแสดงสิทธิในการเขา้รว่มประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2563 

8. ขอ้บงัคบัของบรษิัท เอ็นเอฟซี จาํกดั (มหาชน) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

9. แผนท่ีของสถานท่ีจดัการประชมุผูถื้อหุน้ 

ดว้ยคณะกรรมการ บริษัท เอ็นเอฟซี จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดม้ีมติใหเ้รียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 

ครัง้ท่ี 1/2563 ของบริษัทฯ ในวันจันทรท่ี์ 19 ตุลาคม 2563  เวลา 9.30 น. ณ หอ้งประชุม ชั้น 6 อาคาร เอสซี กรุ๊ป 

เลขท่ี 88 ถนนเดอะพารค์แลนด ์(บางนา-ตราด กม.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  เพ่ือพิจารณา

เร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 

29 เมษายน 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ไดจ้ัดทาํรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี  

29 เมษายน 2563 และไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายในเวลา

ท่ีกฎหมายกาํหนด พรอ้มทัง้ไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ แลว้ โดยมีรายละเอียด

ปรากฏตามสาํเนารายงานการประชมุท่ีไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 2 

ความเหน็ของคณะกรรมการ: รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2563 

ไดบ้ันทึกไวอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้น และท่ีประชุมมีมติอนุมัติเร่ืองต่างๆ ตามท่ีกฎหมายกาํหนด จึงเห็นควรนาํเสนอ

ต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณารบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 

การลงมติ: มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 



  

  

วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จาํกัด (NFCW) เข้าลงทุนในโครงการพัฒนาพืน้ที่

รองรับการให้บริการผู้ประกอบการประกอบโครงสร้างและระบบท่อและผู้ประกอบการรือ้/ตัดแยกชิน้ส่วน

ท่อลาํเลียง โครงสร้างแท่นขุดเจาะนํ้ามัน 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: เพ่ือสรา้งโอกาสเพ่ิมรายไดใ้หแ้ก่บรษิัทฯ เพ่ือใหบ้รษิทัฯ มีกระแสเงินสดและสภาพคล่องท่ีดีขึน้ 

สรา้งโอกาสในการขยายการลงทุนโดยมุ่งเนน้ไปยังธุรกิจที่สนับสนุนการดาํเนินธุรกิจหลักและส่งเสริมใหเ้กิด

การใช้ประโยชนสิ์นทรพัยห์ลกัของบรษิัทฯ ในปัจจบุนัใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ ต่อยอดธุรกิจปัจจบุนัเพ่ือสรา้งศกัยภาพ

ในการแข่งขนั สรา้งโอกาสในการเติบโตของบริษัทฯ และสรา้งความมั่นคงในการดาํเนินธุรกิจในระยะยาว เสริมความแข็งแกรง่

ในดา้นการเงินของกิจการ รวมถึงกระจายความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบรษิัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ 

จึงเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัใิหบ้ริษัท เอ็นเอฟซดีบับลิว จาํกัด (“NFCW”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบรษิัทฯ 

ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 เขา้ลงทนุในโครงการพฒันาพืน้ท่ีรองรบัการใหบ้ริการผูป้ระกอบการประกอบโครงสรา้ง

และระบบท่อและผูป้ระกอบการรือ้/ตดัแยกชิน้ส่วนท่อลาํเลียง โครงสรา้งแท่นขดุเจาะนํา้มนั (“โครงการฯ”) ซึ่งตัง้อยู่บรเิวณ

เขตอุตสาหกรรมทั่วไป เลขท่ี 2 ถนนไอ-สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตาํบลมาบตาพุด อาํเภอเมืองระยอง 

จงัหวดัระยอง โดยเป็นการทาํรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์เพ่ือให ้NFCW ใหบ้ริการกับลกูคา้ท่ีตอ้งการใชบ้ริการพืน้ท่ีหลงัท่า

เทียบเรือและผูป้ระกอบการโครงสรา้งและระบบท่อและผูป้ระกอบการลานประกอบและติดตัง้/ลานรือ้/ตดัแยก ชิน้ส่วน

ท่อลาํเลียง โครงสรา้งแท่นขดุเจาะนํา้มนั พรอ้มส่ิงอาํนวยความสะดวก 

ในการดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีมีนยัสาํคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไป

ซึ่งทรพัยสิ์น ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไป

ซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ซึ่งบริษัทฯ มีหนา้ท่ีเปิดเผยขอ้มลู

ตามสารสนเทศท่ีกาํหนด แต่งตัง้ท่ีปรกึษาทางการเงนิอิสระเพ่ือใหค้วามเห็นต่อการทาํรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์และ

จัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมัติการเขา้ทาํรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์โดยตอ้งไดร้บัมติเห็นชอบจาก

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย เน่ืองจากเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์ประเภทท่ี 4 

โดยมีขนาดรายการสงูสดุเท่ากับรอ้ยละ 238.70  ซึ่งคาํนวณตามเกณฑม์ลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน เปรียบเทียบกับ

สินทรพัยร์วมของบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

ทัง้นี ้ในการดาํเนินการดงักล่าว บรษิัทฯ ไดแ้ต่งตัง้ใหบ้รษิัทหลกัทรพัย ์ไอวี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) ซึ่งเป็นท่ีปรกึษา

ทางการเงินท่ีอยู่ในบญัชีท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์

เป็นท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ เพ่ือใหค้วามเห็นต่อการทาํรายการให ้NFCW เขา้ลงทุนในโครงการฯ ซึ่งเป็นการทาํ

รายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์รายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการไดม้า

ซึ่งสินทรพัย ์เอกสารสิ่งทีส่่งมาด้วย 3 

รายละเอียดของการทาํรายการให ้NFCW เขา้ลงทนุในโครงการฯ ซึ่งเป็นการทาํรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์ปรากฏตาม

สารสนเทศรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์โครงการพฒันาพืน้ท่ีรองรบัการใหบ้รกิารผูป้ระกอบการประกอบโครงสรา้งและ

ระบบท่อและผูป้ระกอบการรือ้/ตดัแยกชิน้ส่วนท่อลาํเลียง โครงสรา้งแท่นขุดเจาะนํา้มนั ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ 

ของบรษิัท เอ็นเอฟซี จาํกดั (มหาชน) เอกสารสิ่งทีส่่งมาด้วย 4 



  

  

ความเหน็ของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบรษิัทฯ มีความเห็นว่าการทาํรายการดงักล่าวจะทาํใหบ้รษิัทฯ ไดร้บั

ประโยชนด์งันี ้

(1) เป็นการใชป้ระโยชนบ์นทรัพยสิ์นท่ีท่ีบริษัทฯ มีอยู่ เพ่ือให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายไดเ้พ่ิมขึน้ รวมถึง

มีอัตราผลตอบแทนในระยะยาวท่ีคุม้ค่า 

(2) เพ่ิมโอกาสในการใชป้ระโยชนบ์นพืน้ท่ีท่าเทียบเรือ โดยการเจรจาขอทาํสญัญาเชา่ฉบบัใหมก่บั กนอ. จะทาํให ้

NFCW ได้ใช้ท่ีดินบริเวณหลังท่าเทียบเรือเป็นระยะเวลา 30 ปี ซึ่งมีระยะเวลาการใช้ประโยชน์บนพืน้ท่ี

มากกว่าสญัญาเช่าเดิมท่ีจะหมดอายใุนปี 2565  

(3) เป็นโครงการท่ีจะสามารถสรา้งรายไดใ้นระยะยาวใหก้ับบริษัทฯ และ NFCW เน่ืองจากพืน้ท่ีท่าเทียบเรือ

ของบริษัทฯ อยู่ใกลก้ับแท่นขุดเจาะปิโตรเลียมประมาณ 500 แท่น ท่ีจะทยอยหมดอายุสัมปทานลงในช่วง

ระยะเวลา 20 ปีถดัจากนีไ้ป ซึ่งตอ้งดาํเนินการทยอยรือ้ถอน (De-Commissioning) โดยเฉล่ียปีละ 20-25 แท่น 

ซึ่งจะเป็นโอกาสท่ีจะทาํใหบ้รษิัทฯ มีรายไดจ้ากการใหบ้รกิารลกูคา้ในกลุ่มนีอ้ย่างต่อเน่ือง 

ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิัทฯ จึงเห็นควรนาํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิให ้NFCW ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย

ที่บริษัทฯ ถือหุ ้นในสัดส่วนรอ้ยละ 100 เขา้ลงทุนในโครงการฯ ซึ่งเป็นการทาํรายการไดม้าซึ่งสินทรัพยที์่มี

ความสมเหตสุมผล และมีความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ 

การลงมติ: มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้

ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

วาระที ่3 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

อน่ึง บริษัทฯ กาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2563 (Record Date) 

ของบรษิัทฯ ในวนัท่ี 28 สิงหาคม 2563  

 บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ โดยท่านผูถื้อหุน้

จะตอ้งแสดงเอกสารแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมตามท่ีระบุไวใ้นเอกสาร

ท่ีแนบทา้ยนีก้่อนเขา้ร่วมประชุมดว้ย ซึ่งบรษิัทฯ จะเปิดใหล้งทะเบียนตัง้แต่เวลา 8.30 น. ของวนัจนัทรท่ี์ 19 ตลุาคม 2563 

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

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

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

ความสาํคัญเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการจัดประชุมผูถ้ือหุน้ ภายใตส้ถานการณก์ารระบาด

ของโรคเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์

ไดแ้นะนาํแนวทางในการปฏิบตัิท่ีเก่ียวขอ้ง ในการนี ้บรษิัทไดค้าํนึงถึงความปลอดภยัของผูถื้อหุน้ทกุท่านท่ีจะเขา้รว่มประชมุ 

รวมถึงสงัคมโดยรวม ดงันัน้ เพ่ือลดความเส่ียงการแพรร่ะบาดของโรคเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) บริษัทจึงขอแจง้

ใหท่้านทราบถึงแนวทางการปฏิบตัิในการประชมุ ดงันี ้

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตใหผู้ถื้อหุน้ท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียง เช่น ผูท่ี้เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเส่ียง 

(ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสขุ) หรือพืน้ท่ีท่ีมีการระบาดอย่างต่อเน่ือง หรือติดต่อใกลช้ิดกับบคุคล

ท่ีมีประวัติเดินทางมาจากพืน้ท่ีดังกล่าว และยังไม่พน้กาํหนดระยะเวลา 14 วันนับจากวันท่ีเดินทางกลบั 

หรือผู้ท่ีมีอาการท่ีอาจสงสัยว่าได้รับเชื ้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น มีอาการเก่ียวกับระบบ



  

  

ทางเดินหายใจ มีไข ้(มีอุณหภูมิตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป) เป็นตน้ เขา้ร่วมประชุม โดยบริษัทฯ 

ขอความร่วมมือจากผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ โดยเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียงควรมอบฉันทะใหบุ้คคลอ่ืน

หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตามวิธีการท่ีกาํหนดไว้

ในหนังสือเชิญประชุมนี ้ 

2. บริษัทฯ จะจดัตัง้จุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านบริเวณดา้นหนา้หอ้งประชุม 

กรณีท่ีพบผู้มีความเส่ียง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตใหผู้้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่ีมีความเส่ียง

ดังกล่าวเขา้ไปในหอ้งประชุม ในการนี ้ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองสามารถใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียงได ้

โดยการมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้ โดย

เจ้าหน้าท่ีจุดลงทะเบียนจะอาํนวยความสะดวกเร่ืองเอกสารและอากรแสตมป์ให้แก่ท่าน ทั้งนี ้ผู้ถือหุ้น

สามารถส่งคาํถามเก่ียวกบัวาระการประชมุไดต้ามปกติ  

3. ผู้ท่ีผ่านจุดคัดกรองแลว้ และมีความประสงคจ์ะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุน้ บริษัทฯ จะมีการติดสติ๊กเกอร์

สัญลักษณไ์วบ้นเสือ้ของท่านใหช้ดัเจนก่อนเขา้ร่วมประชุม โดยบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการปฏิบตัิตน

ดงันี ้

-  กรุณาลา้งมืออย่างสมํ่าเสมอดว้ยแอลกอฮอลส์าํหรบัลา้งมือ 

- สวมใส่หนา้กากอนามยัตลอดระยะเวลาท่ีเขา้รว่มการประชมุ  

-  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 จดัใหม้ีหนา้กากอนามยัแจกจ่ายใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมประชมุอย่างทั่วถึง รวมถึงใหค้าํแนะนาํแก่ผูเ้ขา้ร่วมประชมุ

ทกุคนใหใ้ส่หนา้กากอนามยัไวต้ลอดเวลาท่ีเขา้รว่มประชมุเพ่ือลดการแพรก่ระจายของเชือ้โรค เป็นตน้ 

            ทัง้นี ้บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิในการประกาศมาตรการท่ีเหมาะสมต่อไป เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์

หากผูถื้อหุน้ท่านใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ท่านสามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระ

ของบริษัทฯ ดงัมีรายชื่อและรายละเอียดในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ใหเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน 

โดยบริษัทฯ ไดจ้ัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ซึ่งเป็นแบบท่ีกาํหนดรายการต่างๆ 

ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวัมายงัท่านดว้ยแลว้ และขอไดโ้ปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ท่ีท่าน

ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน และลงนามผูม้อบฉันทะ ซึ่งสามารถจัดส่ง

เอกสารดงักล่าวมาท่ี สํานักกรรมการ บริษัท เอ็นเอฟซี จาํกัด (มหาชน) เลขที่ 88 อาคาร เอส ซี กรุ๊ป ชั้น 3 

ถนนเดอะพารค์แลนด ์แขวงบางนาเหนือ เขตบางนากรุงเทพมหานคร 10260 ภายในวนัท่ี 12 ตุลาคม 2563 

โดยท่านสามารถติดตามการแจง้มติผูถื้อหุน้ไดภ้ายหลงัจบการประชมุผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 19 ตลุาคม 2563 เป็นตน้ไป 

ทั้งนี ้เพ่ือใหก้ารลงทะเบียนเขา้ประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ บริษัทฯ ใคร่ขอให ้

ผูถื้อหุน้ และ/หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะโปรดนาํเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ

เขา้ร่วมประชมุ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งทีส่่งมาด้วย 7 มาแสดงต่อพนกังานลงทะเบียนในวนัประชมุดว้ย



  

  

และเพ่ือเป็นการรกัษาสิทธิและผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ กรุณาศกึษาหลกัเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หากผู้ถือหุ้นมีคาํถามหรือมีข้อสงสัย

เก่ียวกบัวาระการประชมุท่ีตอ้งการใหค้ณะกรรมการชีแ้จงในวนัประชมุ ท่านสามารถส่งคาํถามล่วงหนา้มายงับริษัทฯ 

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

ไดจ้ดัทาํแผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 9  

 

  ขอแสดงความนบัถือ 

 พลเอก 

 (มนตรี สงัขทรพัย)์ 

                                                                                       ประธานคณะกรรมการ 

 บรษิัท เอ็นเอฟซี จาํกดั (มหาชน) 
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