
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาํปี 2564 

วันพุธที ่28 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. 

ณ หอ้งประชุม ชัน้ 6 อาคาร เอสซี กรุ๊ป 

เลขที ่88 ถนนเดอะพารค์แลนด ์(บางนา-ตราด กม.5) 

แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

ดาวนโ์หลดเอกสารการประชุม 

หมายเหตุ :  บริษัทของดแจกของชาํร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ

ของสํานักงาน กลต. ที่ขอความร่วมมือบริษัทจดทะเบียนให้ลด/เลิกการแจกของ

ชาํร่วยให้กับผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดของ

ว่างและเคร่ืองดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทีม่าร่วมประชุม 



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 
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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) 
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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 
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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
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2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีตนมีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได้

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
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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 ้
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 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  
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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
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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) 
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รายงานประจาํปี 2563 และสาํเนางบการเงนิทีผ่่านการตรวจสอบแล้วของบริษทั ประจาํปี 2563  

สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร ์(QR Code) 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 3 

ข้อมูลผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพือ่เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการทีอ่อกจากตาํแหน่งตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที ่5) 

 
1. นายวีระศักดิ ์สุตัณฑวิบูลย ์  

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการบรหิารความเส่ียง 

วันเกิด 11 พฤศจิกายน 2500 

อายุ 63 ปี 

การศึกษา :   ปรญิญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

:  ปรญิญาโท M.E., Texas A&M University, Texas, U.S.A. 

: ปรญิญาหลกัสตูรป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน 

    (ปรอ.รุน่ท่ี 18/2548) 

: ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่

ท่ี 10/2553 

:   ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุน่

ท่ี 1/2555 

:   วฒุิบตัรและเข็มวิทยฐานะ หลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู

(บยส.) รุน่ท่ี 17/2555-2556 

:  วฒุิบตัรและเข็มวิทยฐานะ หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู ดา้นการพฒันาธุรกจิ

อตุสาหกรรมและการลงทนุ (วธอ.) รุน่ท่ี 2/2558 

: เกียรติบตัร หลกัสตูรการปฎิรูปและสรา้งเครือขา่ยนวตักรรม (BRAIN) รุน่ท่ี 

2/2561 

: Certificate, Harvard University, Advanced Management Program, U.S.A. 

:  Certificate, Harvard University, Financial Institution for Private Enterprise 

Development, U.S.A.  

การอบรมของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

: หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 21/2546  

ตาํแหน่งในบริษัท (ปัจจุบนั) : กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิาร 

   ความเส่ียง 

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 พฤษภาคม 2562 

จาํนวนปีทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

(ขอ้มลู ณ 5 มีนาคม 2564) 

: 1 ปี 9 เดือน (ซึ่งหากไดร้บัการเลือกตัง้ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึงจะ

ดาํรงตาํแหน่งจนครบวาระนีร้วมเป็นระยะเวลา 4 ปี 9 เดอืน) 

ตาํแหน่งในบริษัทย่อย : ไม่ม ี

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2 แห่ง คือ 

 : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 

บรษิัท พลาสตคิและหีบห่อไทย จาํกดั (มหาชน) 

: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บรษิัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จาํกดั 

(มหาชน) 
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 3 

ข้อมูลผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพือ่เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการทีอ่อกจากตาํแหน่งตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที ่5) 

 
ตาํแหน่งในบริษัทจาํกดั/กิจการอื่น 3 แห่ง คือ 

 : กรรมการ บรษิัท บวัหลวงเวนเจอรส์ จาํกดั 

:  กรรมการ บรษิัท เอเซยีอตุสาหกรรมหลอดไฟ จาํกดั 

:   กรรมการ บรษิัท ไทย อินโด คอรด์ซ่า จาํกดั 

ตาํแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน/กจิการ

ทีเ่กี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษทัที่

อาจทาํให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน ์

: ไม่ม ี

ประสบการณก์ารทาํงาน : 2555 – 2563 รองผูจ้ดัการใหญ่ สายลกูคา้ธรุกจิรายกลาง ธนาคารกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) 

: 2558 – 2563 กรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา บรษิัท กรุงเทพ

ประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

: 2554 – 2563 ประธานกรรมการธรรมาภิบาล บรษิัท กรุงเทพประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน) 

: 2548 – 2563 กรรมการอิสระ บรษิัท กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

: 2557 - 2561 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท บี จิ

สติกส ์จาํกดั (มหาชน) (เดิมชื่อ บรษิัท บางปะกง เทอรม์ินอล 

จาํกดั (มหาชน)) 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมายใน

ระยะ 10 ปี ทีผ่่านมา   

: ไม่ม ี

การเข้าประชุมในรอบปี 2563 : การประชมุคณะกรรมการ  8/8 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00) 

: การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  5/5 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00) 

ข้อมูลการถือหุน้ใน บริษทั 

เอ็นเอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

: จาํนวน 1,000,000 หุน้ (ขอ้มลู ณ 5 มีนาคม 2564) คิดเป็นรอ้ยละ 0.09 ของหุน้

ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุน้

รายใหญ่/ ผู้มีอานาจควบคุมหรือ

บุคคลทีจ่ะได้รับการเสนอชื่อให้

เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุม

ของบริษทั/บริษัทย่อย  

: ไม่เป็น 

การมีส่วนได้เสียกับบริษทั / บริษัท

ใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม 

หรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความขดัแย้ง

ในปัจจุบนัหรือในชว่ง 2 ปีทีผ่่านมา 

 

: เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรกึษาท่ี

ไดร้บัเงินเดือนประจาํ :  ไม่เป็น  

: เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชพี (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย)  :   ไม่เป็น  

: มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีได้

อย่างเป็นอิสระ  :   ไม่ม ี 
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 3 

ข้อมูลผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพือ่เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการทีอ่อกจากตาํแหน่งตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที ่5) 

 
2. นางอารีย ์เติมวัฒนาภักด ี  

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

วันเกิด 10 กมุภาพนัธ ์2506 

อายุ 58 ปี 

การศึกษา :   ปรญิญาโท / บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

:   ปรญิญาตรี / บรหิารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี  

    มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  

: หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) ของสถาบนั

วิทยาการตลาดทนุ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รุน่ท่ี 1 

:   หลกัสตูร Training the Trainer from Anti-Money Laundering office ของ

สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLO) 

การอบรมของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

: หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุน่ท่ี 26/2008 

: หลกัสตูร Audit committee Program (ACP) รุน่ท่ี 22/2008 

: หลกัสตูร Effective Minute Taking (EMT)  รุน่ท่ี 18/2010 

: หลกัสตูร Board Reporting Program (BRP) รุน่ท่ี 4/2010 

: หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุน่ท่ี 2/2010 

: หลกัสตูร Monitoring the system of Internal Control and Risk Management 

(MIR) รุน่ท่ี 8/2010 

: หลกัสตูร Anti Corruption : The practical Guide (ACPG) รุน่ท่ี 1/2012 

: หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 112/2014 

ตาํแหน่งในบริษัท (ปัจจุบนั) : กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 21 ธันวาคม 2558 

จาํนวนปีทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

(ขอ้มลู ณ 5 มีนาคม 2564) 

: 5 ปี 2 เดือน (ซึ่งหากไดร้บัการเลือกตัง้ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึงจะ

ดาํรงตาํแหน่งจนครบวาระนีร้วมเป็นระยะเวลา 8 ปี 2 เดอืน) 

ตาํแหน่งในบริษัทย่อย : ไม่ม ี

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่ม ี

ตาํแหน่งในบริษัทจาํกดั/กิจการอื่น 2 แห่ง คือ 

 : รองกรรมการผูจ้ดัการ  ฝ่ายกาํกบัและตรวจสอบภายใน และ เลขานกุาร

คณะกรรมการตรวจสอบ บรษิัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จาํกดั 

: รองประธานกรรมการชมรมผูด้แูลการปฏิบตัิงานดา้นหลกัทรพัย ์สมาคมบรษิัท

หลกัทรพัยไ์ทย 

ตาํแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน/กจิการ

ทีเ่กี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษทัที่

อาจทาํให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน ์

 

: ไม่ม ี
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 3 

ข้อมูลผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพือ่เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการทีอ่อกจากตาํแหน่งตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที ่5) 

 
ประสบการณก์ารทาํงาน : 2557 - 2561 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท บี จิ

สติกส ์จาํกดั (มหาชน) (เดิมชื่อ บรษิัท บางปะกง เทอรม์ินอล 

จาํกดั (มหาชน)) 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมายใน

ระยะ 10 ปี ทีผ่่านมา   

: ไม่ม ี

การเข้าประชุมในรอบปี 2563 : การประชมุคณะกรรมการ  8/8 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00) 

: การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  5/5 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00) 

ข้อมูลการถือหุน้ใน บริษทั 

เอ็นเอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

: ไม่ม ี

เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุน้

รายใหญ่/ ผู้มีอานาจควบคุมหรือ

บุคคลทีจ่ะได้รับการเสนอชื่อให้

เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุม

ของบริษทั/บริษัทย่อย  

: ไม่เป็น 

การมีส่วนได้เสียกับบริษทั / บริษัท

ใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม 

หรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความขดัแย้ง

ในปัจจุบนัหรือในชว่ง 2 ปีทีผ่่านมา 

 

: เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรกึษาท่ี

ไดร้บัเงินเดือนประจาํ :  ไม่เป็น  

: เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชพี (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย)  :   ไม่เป็น  

: มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีได้

อย่างเป็นอิสระ  :   ไม่ม ี 
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 3 

ข้อมูลผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพือ่เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการทีอ่อกจากตาํแหน่งตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที ่5) 

 
3. ดร.สุนีย ์ศรไชยธนะสุข  

ประเภทกรรมการ กรรมการ และกรรมการบรหิารความเส่ียง 

วันเกิด 22 มกราคม 2505 

อายุ 59 ปี 

การศึกษา : ปรญิญาเอก สาขาการจดัการการส่ือสาร หลกัสตูรการจดัการ 

    ดษุฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดสิุต 

: ปรญิญาโท สาขาวชิาธุรกิจอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 

    พระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

: ปรญิญาตรี สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

: ประกาศนียบตัรขัน้สงูทางการสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

: ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต และมสิีทธิ์ประกอบวิชาชีพสอบบญัชี เลขท่ี 3733 

: หลกัสตูรธรรมาภิบาลทางการแพทย ์สาํหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู (ปธพ.รุน่ท่ี 3) 

: หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.รุน่ท่ี 4) 

: หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TEPCoT รุน่ท่ี 7) 

: หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน วิทยาลยัป้องกนั

ราชอาณาจกัร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ (วปอ. 2554) 

: หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.รุน่ท่ี 11) 

: การเมอืงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สาํหรบันกับรหิารระดบัสงู สถาบนั

พระปกเกลา้ (ปปร.รุน่ท่ี 10) 

การอบรมของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

: หลกัสตูร Strategic Board Master รุน่ท่ี 8/2020 (SBM) 

: หลกัสตูร Ethical Leadership Program รุน่ท่ี 16/2019 (ELP) 

: หลกัสตูร Strategic Board Master รุน่ท่ี 1/2017 (SBM) 

: หลกัสตูร Successful Formulation and Execution of Strategy รุน่ท่ี 17/2013 

(SFE) 

: หลกัสตูร Role of the Chairman Program รุน่ท่ี 18/2008 (RCP) 

: หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function รุน่ท่ี 2/2008 (MIA) 

: หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 

รุน่ท่ี 3/2008 (MIR) 

: หลกัสตูร Chartered Director Program รุน่ท่ี 3/2008 (CDC) 

: หลกัสตูร Quality of Financial Reporting รุน่ท่ี 5/2007 (QFR) 

: หลกัสตูร Director Diploma Examination รุน่ท่ี 18/2005 (Fellow member) 

: หลกัสตูร Audit Committee Program รุน่ท่ี 5/2005 (ACP) 

: หลกัสตูร Director Certification Program รุน่ท่ี 53/2005 (DCP) 

: หลกัสตูรDirector Accreditation Program รุน่ท่ี 28/2004 (DAP) 

ตาํแหน่งในบริษัท (ปัจจุบนั) : กรรมการ และกรรมการบรหิารความเส่ียง 
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 3 

ข้อมูลผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพือ่เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการทีอ่อกจากตาํแหน่งตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที ่5) 

 
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 8 กนัยายน 2547 

จาํนวนปีทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

(ขอ้มลู ณ 5 มีนาคม 2564) 

: 16 ปี 5 เดือน (ซึง่หากไดร้บัการเลือกตัง้ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึงจะ

ดาํรงตาํแหน่งจนครบวาระนีร้วมเป็นระยะเวลา 19 ปี 5 เดอืน) 

ตาํแหน่งในบริษัทย่อย : ไม่ม ี

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 3 แห่ง คือ 

 : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระบรษิัท บีกรมิ เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

: ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บรษิัท   นามยง เทอรม์ินลั จาํกดั 

(มหาชน) 

: ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บรษิัท ปนูซเีมนตน์ครหลวง 

จาํกดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในบริษัทจาํกดั/กิจการอื่น 3 แห่ง คือ 

 : ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร บรษิัท เอเอ็มซี เมดิคอลเซน็เตอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

: กรรมการ บรษิัท ซีพีเอ แอสโซซเิอทส ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั 

: กรรมการ บรษิัท เบลลคัค ์กรุ๊ป จาํกดั 

ตาํแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน/กจิการ

ทีเ่กี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษทัที่

อาจทาํให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน ์

: ไม่ม ี

ประสบการณก์ารทาํงาน : 2558-2560 ท่ีปรกึษาคณะอนกุรรมาธิการวิสามญั ดา้นกายภาพ การใช้

พืน้ท่ีและส่ิงแวดลอ้ม สภานิติบญัญัติแห่งชาต ิ

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมายใน

ระยะ 10 ปี ทีผ่่านมา   

: ไม่ม ี

การเข้าประชุมในรอบปี 2563 : การประชมุคณะกรรมการ        6/8 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 75.00) 

: การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 5/5 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00) 

ข้อมูลการถือหุน้ใน บริษทั 

เอ็นเอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

: ไม่ม ี
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 3 

ข้อมูลผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพือ่เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการทีอ่อกจากตาํแหน่งตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที ่5) 

 
4. นายณัฐพงษ ์รัตนสุวรรณทว ี  

ประเภทกรรมการ กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

วันเกิด 24 พฤษภาคม 2525 

อายุ 39 ปี 

การศึกษา : ปรญิญาตรี การบรหิารการปกครอง  

   มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

การอบรมของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

:  หลกัสตูรDirector Accreditation Program(DAP) รุน่ท่ี 132/2016 

ตาํแหน่งในบริษัท (ปัจจุบนั) : กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 21 ธันวาคม 2558 

จาํนวนปีทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

(ขอ้มลู ณ 5 มีนาคม 2564) 

: 5 ปี 2 เดือน (ซึ่งหากไดร้บัการเลือกตัง้ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึงจะ

ดาํรงตาํแหน่งจนครบวาระนีร้วมเป็นระยะเวลา 8 ปี 2 เดอืน) 

ตาํแหน่งในบริษัทย่อย : กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท เอ็นเอฟซีที จาํกดั 

: กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท เอ็นเอฟซดีบับลิว จาํกดั 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่ม ี

ตาํแหน่งในบริษัทจาํกดั/กิจการอื่น 22 แห่ง คือ 

 : กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท เอ็น โฮลดิง้ จาํกดั 

: กรรมการ บรษิัท คอสตอล พอรต์ ลิง้ค ์จาํกดั 

: กรรมการ บรษิัท พอรท์ โอเปอเรชั่น แอนด ์เซอรว์ิส จาํกดั 

: กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ กลุ่บรษิัท เอส ซี กรุ๊ป 

- บรษิัท เคมคีลัสแ์อนด ์อาโรเมติก (ประเทศไทย) จาํกดั 

- บรษิัท เอส ซี แครเิออรจ์าํกดั 

- บรษิัท เอส ซี จี โลจิสติกส ์จาํกดั 

- บรษิัท เอส ซี แมนเนจเมนท ์จาํกดั 

- บรษิทั เอส ซี ออฟชอร ์เซอรว์สิ จาํกดั 

- บรษิัท เอ็นพี มารีนโลจิสติกส ์จาํกดั 

- บรษิัท สตราทีจิค พอรท์ ลิงค ์จาํกดั 

- บรษิัท เอส ซี กรุ๊ป โฮลดิง้ จาํกดั 

- บรษิัท พีเคอาร ์โลจิสติคส ์จาํกดั 

- บรษิัท เอส ซี ออโต โลจิสติกส ์จาํกดั 

- บรษิัท ซีนา ออฟชอร ์ จาํกดั 

- บรษิัท ไทยอินเตอรเ์นชั่นแนล ดอ๊คยารด์ จาํกดั 

- บรษิัท เอส ซี กรุ๊ป จาํกดั 

- บรษิัท ลิควิดแก๊ส ซพัพลาย จาํกดั 

- บรษิัท อีสเทอร่ี มอลล ์จาํกดั 

(เดมิ:บรษิัท เอส ซี ออยล ์แอนด ์แก๊ส ซพัพลายจาํกดั) 
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 3 

ข้อมูลผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพือ่เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการทีอ่อกจากตาํแหน่งตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที ่5) 

 
- บรษิัท เอส ซี คอรป์อเรชั่น จาํกดั 

- บรษิัท เอส ซี สิรภทัรจาํกดั 

- บรษิัท เอ็นพี สงขลาพอรต์ จาํกดั 

- บรษิัท เอ็นพี สมยุพอรต์ จาํกดั 

ตาํแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน/กจิการ

ทีเ่กี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษทัที่

อาจทาํให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน ์

: ไม่ม ี

ประสบการณก์ารทาํงาน : 2558-ก.ค.2561 กรรมการ บรษิัท ไทย ไปป์ไลน ์เน็ตเวิรค์ จาํกดั 

: 2557-2560 กรรมการ บรษิัท เอ็น พี มารีน จาํกดั 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมายใน

ระยะ 10 ปี ทีผ่่านมา   

: ไม่ม ี

การเข้าประชุมในรอบปี 2563 : การประชมุคณะกรรมการ  8/8 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00) 

: การประชมุคณะกรรมการบรหิาร  5/5 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00) 

ข้อมูลการถือหุน้ในบริษทั 

เอ็นเอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

: จาํนวน 4,741,302 หุน้ (ขอ้มลู ณ 5 มีนาคม 2564) คิดเป็นรอ้ยละ 0.44 ของหุน้

ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 
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การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สาํหรับปี 2564 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที ่6)  

หลักเกณฑแ์ละขัน้ตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 

 คณะกรรมการบริษัท ไดก้าํหนดนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคาํนึงถึงความเหมาะสม

ประการต่าง ๆ ไดแ้ก่ ภารกิจ ความรบัผิดชอบ และการปฏิบัติหนา้ท่ีของคณะกรรมการท่ีก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่บริษัทฯ 

และพิจารณาเปรียบเทียบกบัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นบรษิัทท่ี

มีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ รวมถึงความเหมาะสมเพียงพอท่ีจะจูงใจและ

รกัษากรรมการท่ีมีคุณภาพใหอ้ยู่กบับริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทจะนาํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ

กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑใ์นการจ่ายใหอ้ยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ

บรษิัท 

องคป์ระกอบค่าตอบแทน ประกอบด้วย 

ค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ และกรรมการชดุย่อย ประจาํปี 2564 

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 

2. โบนสัพิเศษ 

(จากผลการดาํเนินงาน)  

ไม่ม ี ไม่ม ี

3. สิทธิประโยชนอ่ื์นๆ  ไม่ม ี ไม่ม ี

 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 4 
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ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณก์ารทาํงานของผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2564  

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที ่7)  

สิ่งทีส่่งมาด้วย 5 

ประวัติบริษัท กรินทร ์ออดิท จาํกัด 

กรินทร ์ออดิท จดัตัง้ขึน้ดว้ยความตัง้ใจจริงท่ีจกัใหบ้ริการเพ่ือสรา้งความเชื่อมั่นต่อบุคคลหรือ หน่วยงานต่าง ๆ 

จากประสบการณ์ในการทาํงานวิชาชีพสอบบัญชีของคณะผู้บริหารทั้งจากในสาํนักงานสอบบัญชีระหว่างประเทศ 

(International Auditing Firm) และสาํนกังานสอบบญัชีภายในประเทศ (Local Auditing Firm) ดว้ยความเป็นมืออาชีพใน

การใหบ้ริการตรวจสอบ และคาํแนะนาํของเราไม่เพียงช่วยใหลู้กคา้ปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ ในการจดัทาํงบการเงิน 

แต่ยงัมีส่วนช่วยลกูคา้ในการเป็นผูใ้หค้าํแนะนาํท่ีมีคณุค่าเชิงธุรกิจ 

ทีต่ั้งสาํนักงาน:  

สาํนกังานแห่งใหญ่ตัง้อยู่เลขท่ี  

72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชัน้ 24 ถนนเจรญิกรุง แขวงบางรกั เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500  

โทรศพัท ์0-2105-4661 โทรสาร 0-2026-3760 E-mail address: audit@karinaudit.co.th  

Website: www.karinaudit.co.th 

วิสัยทัศน:์  “To be The Cosmos Assurance Service Company”   

 “มุ่งสู่บริษัททีส่ร้างความเชื่อม่ันในระดับสากล” 

ค่านิยมร่วม: 

 K Knowledge มีความรู ้และมีการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

 A Accountability มีความรบัผิดชอบต่อหนา้ท่ีของตนเองและต่อลกูคา้ 

 R Reliability สรา้งความน่าเชื่อถือ และเป็นเหตเุป็นผล (Rationality) 

 I Integrity  ปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ และเป็นอิสระ (Independence) 

 N Neutral  มีความเป็นกลาง ปราศจากความลาํเอียงในการทาํงาน 

 

Motto : Happy in job, Quality in work 

 

คณะผู้บริหาร: 

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1. นายเจษฎา หงัสพฤกษ ์ ผูก้่อตัง้ 

2. นางสาวกรรณิการ ์วิภาณรุตัน ์ กรรมการผูจ้ดัการ 

3. นายโกมินทร ์ลิน้ปราชญา กรรมการ 

4. นายจิโรจ ศิรโิรโรจน ์ กรรมการ 

5. นายพจน ์อศัวสนัติชยั  กรรมการ 

6. นางสาวนงลกัษณ ์พฒันบณัฑิต ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

7. นางสมุนา เสนีวงศ ์ณ อยธุยา ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

8. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

9. นายวเิชยีร ปรุงพาณิช ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
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ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณก์ารทาํงานของผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2564  

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที ่7)  

สิ่งทีส่่งมาด้วย 5 

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

10. นางสาวกญัจนว์ารทั ศกัดิ์ศรีบวร ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

11. นางสาวกชมน ซุ่นหว้น ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

12. นายวรพล วิรยิะกลุพงศ ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

13. นายสมชาย เลิศยงยทุธ ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

14. นางสาวบงกชรฐั สรวมศิร ิ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

 
ขอบเขตการให้บริการ: 

1. การตรวจสอบและ/หรือการสอบทานงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรบัรองทั่วไป 

2. การตรวจสอบภายใน ตามแนวทางท่ีกาํหนดโดยสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

3. การตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ ตามวิธีการท่ีตกลงรว่มกนั 

4. จดัอบรมสมัมนาทางวชิาการ 

  
รายชื่อลูกค้าทีส่าํคัญ: 

- งานสอบบัญช ี

บรษิัทจดทะเบียน 

1. บรษิัท บางกอกแลนด ์จาํกดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย 

2. บรษิัท ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จาํกดั (มหาชน)   และบรษิัทย่อย 

3. บรษิัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

4. บรษิัท สหโมเสคอตุสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

5. บรษิัท เบตเตอร ์เวิลด ์กรีน จาํกดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย 

6. บรษิัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จาํกดั (มหาชน)  

7. บรษิัท เสนา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย 

8. บรษิัท ธนาสิร ิกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย 

บรษิัทอ่ืน ๆ 

1. บรษิัท เมืองใหม่ กตัทรี จาํกดั (มหาชน) 

2. บรษิัท ซีพีพีซี จาํกดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย 

- งานตรวจสอบภายในและประเมินระบบการควบคุมภายใน 

1. บรษิัท แฟนซีวู๊ด อินดสัตรีส จาํกดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย 

2. บรษิัท เซาทเ์ทิรน์ สตีล จาํกดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย 

3. บรษิัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน)  

4. บรษิัท แอปโซลทู อิมแพค จาํกดั (มหาชน) 

5. บรษิัท เอเซยีไฟเบอร ์จาํกดั (มหาชน) 
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ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณก์ารทาํงานของผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2563  

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที ่7) 

 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 5 

 

ข้อมูลประวตัิและประสบการณก์ารทาํงานของผู้สอบบัญช ี

บริษัท กรินทร ์ ออดทิ  จาํกดั 

ชื่อ – นามสกุล    :   นายจิโรจ ศิรโิรโรจน ์

ตาํแหน่ง     :   กรรมการ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที ่ :   5113 

ประสบการณด์้านการสอบบญัชี  :   32  ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา    

:   ปรญิญาโท บญัชีมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

:   ปรญิญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  

ประวัติการทาํงาน    

2553 - ปัจจบุนั  :   กรรมการ บรษิัท กรนิทร ์ออดิท จาํกดั 

2536 - 2552  :   ท่ีปรกึษาทางดา้นบญัชี บรษิัท รอแยลเฮา้ส ์จาํกดั 

2531 - 2536  :   ผูช้ว่ยผูส้อบบญัชี บรษิัท สาํนกังาน เอสจีว-ี ณ ถลาง จาํกดั 

จาํนวนหุ้นทีถื่อ ณ วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง :   ไม่มี 

หมายเลขติดต่อและอีเมล   :   72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชัน้ 24 ถนนเจรญิกรุง แขวงบางรกั  

                                                                            เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500  

    โทรศพัท ์0-2105-4661 โทรสาร 0-2026-3760 

       :   jirote@karinaudit.co.th 
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ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณก์ารทาํงานของผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2564  

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที ่7) 

 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 5 

 

ข้อมูลประวตัิและประสบการณก์ารทาํงานของผู้สอบบัญช ี

บริษัท กรินทร ์ ออดทิ  จาํกดั 

ชื่อ – นามสกุล    :   นายโกมินทร ์ลิน้ปราชญา 

ตาํแหน่ง     :   กรรมการ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที ่ :   3675 

ประสบการณด์้านการสอบบญัชี  :   32  ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา    

:   ปรญิญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  

:   ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงูทางการสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  

ประวัติการทาํงาน    

ส.ค. 2552 - ปัจจบุนั :   กรรมการ บรษิัท กรนิทร ์ออดิท จาํกดั 

2549 - 2561  :   Chief Finance Office บรษิัท ล็อกซเล่ย ์จเีท็ค เทคโนโลยี จาํกดั 

2542 - 2548  :   Finance Director บรษิัท ไมโครซอฟท ์ประเทศไทย จาํกดั 

2541 - 2542  :   Finance Controller บรษิัท เอส เอ พี ประเทศไทย จาํกดั 

2538 - 2540  :   Business Operation Manager บรษิัท แทนเดม็ คอมพิวเตอร ์ประเทศไทย จาํกดั 

2531 - 2534  :   ผูจ้ดัการอาวโุส กลุ่มธุรกจิตรวจสอบบญัช,ี ควบคมุภายในและวางระบบบญัชีบรษิัท  

    สาํนกังาน เอสจีว-ีณ ถลาง จาํกดั 

2553 - 2558  :   อาจารยพิ์เศษหลกัสตูรปรญิญาโท สาํหรบัเจา้ของกจิการ   

    มหาวิทยาลยัพระจอมเกลา้ ธนบรีุ 

2535 - 2544  :   อาจารยพิ์เศษวิชาสอบบญัชี คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

จาํนวนหุ้นทีถื่อ ณ วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง :   ไม่มี 

หมายเลขติดต่อและอีเมล   :   72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชัน้ 24 ถนนเจรญิกรุง แขวงบางรกั  

                                                                            เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500  

    โทรศพัท ์0-2105-4661 โทรสาร 0-2026-3760 

       :   komin@karinaudit.co.th 
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ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณก์ารทาํงานของผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2564  

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที ่7) 

 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 5 

 

ข้อมูลประวตัิและประสบการณก์ารทาํงานของผู้สอบบัญช ี

บริษัท กรินทร ์ ออดทิ  จาํกดั 

ชื่อ – นามสกุล    :   นางสมุนา เสนีวงศ ์ณ อยธุยา 

ตาํแหน่ง     :   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที ่ :   5897 

ประสบการณด์้านการสอบบญัชี  :   32 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา    

:   ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการบรหิารการเงิน  

    สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์

:   ปรญิญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  

ประวัติการทาํงาน    

มิ.ย. 2561 - ปัจจบุนั :   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั กรนิทร ์ออดิท จาํกดั 

2554 - 2550  :   ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี กองทนุการออมแห่งชาติ/ภาครฐั กระทรวงการคลงั 

   :   ผูจ้ดัการส่วนบญัชีและการเงิน บรษิัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จาํกดั/รฐัวิสาหกจิ กระทรวงคมนาคม 

2540 - 2553  :   ผูบ้รหิารส่วนงานบญัชีและการเงิน/Controller บรษิัท เพยเ์มนทโ์ซลชูั่น จาํกดั 

:   ผูจ้ดัการส่วนงานบญัชี MBW (Thailand) Co.,Ltd. 

:   ผูจ้ดัการส่วนงานบญัชีตน้ทนุ MBW Manufacturing Co.,Ltd. 

:   Finance Executive บรษิัท สตารปิ์โตรเลียม รีไฟน่ิง จาํกดั 

:   ผูจ้ดัการส่วนบญัชแีละการเงิน บรษิัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จาํกดั 

:   ผูจ้ดัการส่วนงานบญัชี บรษิัท บางกอกอินดสัเตรียลแก๊ส จาํกดั 

:   ผูจ้ดัการส่วนงานบญัชีการเงิน บรษิัท ฟอรต์ุม้ โอแอนดเ์อ็ม (ประเทศไทย) จาํกดั 

:   Finance Executive บรษิัท อิตาเลียนไทย จาํกดั (มหาชน) 

2538 - 2539  :   Compliance Executive บรษิทั จารด์ีน เฟรมมิ่ง ธนาคม เซเคียวรติี ้จาํกดั 

2531 - 2534  :   ผูต้รวจสอบบญัชีอาวโุส บรษิทั สาํนกังาน เอสจีว-ีณ ถลาง จาํกดั 

จาํนวนหุ้นทีถื่อ ณ วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง :   ไม่มี 

หมายเลขติดตอ่และอีเมล   :   72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชัน้ 24 ถนนเจรญิกรุง แขวงบางรกั  

                                                                            เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500  

    โทรศพัท ์0-2105-4661 โทรสาร 0-2026-3760 

       :   sumana@karinaudit.co.th 
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ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณก์ารทาํงานของผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2564  

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที ่7) 

 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 5 

 

ข้อมูลประวตัิและประสบการณก์ารทาํงานของผู้สอบบัญช ี

บริษัท กรินทร ์ ออดทิ  จาํกดั 

ชื่อ – นามสกุล    :   นางสาวกชมน ซุ่นหว้น 

ตาํแหน่ง     :   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที ่ :   11536 

ประสบการณด์้านการสอบบญัชี  :   10 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา    

:   ปรญิญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์  

ประวัติการทาํงาน    

2562 - ปัจจบุนั  :   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั กรนิทร ์ออดิท จาํกดั 

2558 - 2562  :   ผูจ้ดัการ บรษิัท เอเชยี สมารท์ คอนซลัติง้ จาํกดั 

2553 - 2558  :   ผูช้่วยผูจ้ดัการบญัชีอาวโุส บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั 

2552 - 2553  :   พนกังานบญัชี บรษิัท สยามคโูบตา้ ลีสซิ่ง จาํกดั 

จาํนวนหุ้นทีถื่อ ณ วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง :   ไม่มี 

หมายเลขติดตอ่และอีเมล   :   72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชัน้ 24 ถนนเจรญิกรุง แขวงบางรกั  

                                                                            เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500  

    โทรศพัท ์0-2105-4661 โทรสาร 0-2026-3760 

       :   kojchamon@karinaudit.co.th 
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 6 

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัตกิรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) 

 
1. นายวีระศักดิ ์สุตัณฑวิบูลย ์  

อายุ 63 ปี 

ตาํแหน่งในบริษัท  : กรรมการตรวจสอบ 

: ประธานกรรมการตรวจสอบ 

: กรรมการบรหิารความเส่ียง 

วาระทีมี่ส่วนไดเ้สียในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นในคร้ังนี ้  

: วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการ 

 ซึ่งครบกาํหนดตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

: วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 ประจาํปี 2564 

การมีส่วนได้เสียกับบริษทั / บริษัท

ใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม 

หรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความขดัแย้ง

ในปัจจุบนัหรือในชว่ง 2 ปีทีผ่่านมา 

 

: เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรกึษาท่ี

ไดร้บัเงินเดือนประจาํ :  ไม่เป็น  

: เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชพี (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย)  :   ไม่เป็น  

: มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีได้

อย่างเป็นอิสระ  :   ไม่มี 

ข้อมูลการถือหุน้ใน บริษทั เอน็

เอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

: จาํนวน 1,000,000 หุน้ (ขอ้มลู ณ 5 มีนาคม 2564) คิดเป็นรอ้ยละ 0.09 ของหุน้

ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

 

 

 

2. ดร.เสรี วงษม์ณฑา  

อายุ 72 ปี 

ตาํแหน่งในบริษัท  : กรรมการอิสระ 

: กรรมการตรวจสอบ 

วาระทีมี่ส่วนไดเ้สียในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นในคร้ังนี ้  

: วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 ประจาํปี 2564 

การมีส่วนได้เสียกับบริษทั / บริษัท

ใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม 

หรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความขดัแย้ง

ในปัจจุบนัหรือในชว่ง 2 ปีทีผ่่านมา 

: เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรกึษาท่ี

ไดร้บัเงินเดือนประจาํ :  ไม่เป็น  

: เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชพี (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย)  :   ไม่เป็น  

: มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีได้

อย่างเป็นอิสระ  :   ไม่มี 

ข้อมูลการถือหุน้ใน บริษทั เอน็

เอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

: จาํนวน 63 หุน้ (ขอ้มลู ณ 5 มีนาคม 2564) คิดเป็นรอ้ยละ 0.01 ของหุน้ท่ีมีสิทธิ

ออกเสียงทัง้หมด 
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 6 

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัตกิรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) 

 
3. นางอารีย ์เติมวัฒนาภกัด ี  

อายุ 58 ปี 

ตาํแหน่งในบริษัท  : กรรมการอิสระ 

: กรรมการตรวจสอบ 

วาระทีมี่ส่วนไดเ้สียในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นในคร้ังนี ้  

: วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการ 

 ซึ่งครบกาํหนดตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

: วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 ประจาํปี 2564 

การมีส่วนได้เสียกับบริษทั / บริษัท

ใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม 

หรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความขดัแย้ง

ในปัจจุบนัหรือในชว่ง 2 ปีทีผ่่านมา 

 

: เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรกึษาท่ี

ไดร้บัเงินเดือนประจาํ :  ไม่เป็น  

: เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชพี (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย)  :   ไม่เป็น  

: มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีได้

อย่างเป็นอิสระ  :   ไม่มี 

ข้อมูลการถือหุน้ใน บริษทั เอน็

เอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

: ไม่ม ี

 

ทีอ่ยู่ในการจัดส่งหนังสอืมอบ

ฉันทะ 

:  เลขานกุารบรษิัท, สาํนกักรรมการ 

 บรษิัท เอ็นเอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

 เลขท่ี 88 อาคาร เอส ซี กรุ๊ป ชัน้ 3 ถนนเดอะพารค์แลนด ์แขวงบางนาเหนือ  

 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

 (หนงัสือมอบฉนัทะสาํหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564) 

 

 

หมายเหต ุ: รายละเอียดประวตักิรรมการอิสระปรากฎในรายงานประจาํปี 2563 ในหวัขอ้คณะกรรมการบรษิัท 
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นิยามกรรมการอิสระ  

บรษิัทฯ ไดก้าํหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” เท่ากบัขอ้กาํหนดตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ดงันี ้

 
1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผู้

ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้นีใ้หน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ

รายนัน้ ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูม้ี

อาํนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ

ของผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะไดพ้้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ทั้งนี ้

ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรกึษา ของส่วนราชการซึ่ง

เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัทฯ 

3. ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา 

คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร  ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจ

ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบรษิัท

ย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธท์างธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี

อาํนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่

เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่  

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ

ดงักล่าวมาแลว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจดงักล่าวรวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกตเิพ่ือประกอบกิจการ การเช่า

หรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน 

ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม คํา้ประกัน การใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีสิ้น รวมถึงพฤติการณอ่ื์นทาํนองเดียวกนั 

ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทฯหรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่รอ้ยละสามของสินทรพัยท่ี์มีตวัตน

สทุธิของบริษัทฯหรือตัง้แตย่ี่สิบลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้นีก้ารคาํนวณภาระหนีด้งักล่าวให้

เป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าดว้ย

หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าวใหน้บัรวมภาระหนีท่ี้

เกิดขึน้ในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุของบรษิัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชีซึ่งมีผูส้อบ

บญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯสงักดั

อยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้

สิ่งทีส่่งมาด้วย 7 
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รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูม้ีอาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผู้

ใหบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่ง

เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัทฯหรือบรษิัทย่อย หรือไม่

เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรบั

เงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบ

กิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัทฯหรือบรษิัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบรษิัทฯ 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

Proxy Form A 
  

 เขียนที่                                        
 Written at 
 

                           วนัที่            เดือน                              พ.ศ.     
                            Date            Month                            Year 

 
(1)  ขา้พเจา้                           

  I/We                                                                                                                               สญัชาติ              
  อยู่บา้นเลขที่    Nationality  

  Address                  
 

(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของ     บริษัท เอ็นเอฟซี จาํกัด (มหาชน)   
 As a shareholder of   NFC Public Company Limited 

 โดยถือหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม                                                     หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                      เสียง  ดงันี ้
 Holding a total amount of      shares and having total voting right of votes as follows: 
 � หุน้สามญั                                                                         หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                        เสียง  
       Ordinary share shares and having total voting right of  votes  
 � หุน้บริุมสิทธิ หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 
  Preferred share shares and having total voting right of  votes 

 
(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ (ผูถ้ือหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัท โปรดใชข้อ้มลูตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 6) 
 Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director of the company to be the proxy, please use  
  details in Enclosure No. 6)  

 1. ช่ือ                                                อาย ุ                 ปี  อยู่บา้นเลขที่                                                   
  Name age years,  residing at 
 ถนน                           ตาํบล/แขวง                                             อาํเภอ/เขต                                                  
 Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
 จงัหวดั                                                                                รหสัไปรษณีย ์                                                          หรือ 
 Province Postal Code or 

 2. ช่ือ  อาย ุ ปี อยู่บา้นเลขที ่           
  Name age years,  residing at 
 ถนน ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต   
 Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
 จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์                                                          หรือ 
 Province Postal Code or 

 3. ช่ือ  อาย ุ ปี อยู่บา้นเลขที ่           
  Name age years,  residing at 
 ถนน ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต   
 Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
 จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์                                                           
 Province Postal Code  

 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ 
ประจาํปี 2564 ของบริษัทฯ ในวนัพธุที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 6 อาคาร เอสซี กรุ๊ป เลขที่ 88 ถนนเดอะพารค์แลนด ์(บางนา-ตราด 
กม.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 
 Anyone of the aboves as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders’ Annual General Meeting 2021 
to be held on Wednesday 28 April 2021, at 9.30 hours, at Meeting Room 6th Floor, SC Group Building, No. 88 The Park Land Road (Bangna-
Trad KM.5), Bangna Nuea Sub-District, Bangna District, Bangkok, or at any adjournment thereof to any other day, time and venue. 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 8 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
Stamp Duty THB 20 
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 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถ้ือ 
เสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 
 All acts undertaken by the Proxy at this meeting, except the case that the Proxy did not vote as instructed herein, shall be 
deemed as my/our own act (s) in every respect. 

        ลงนาม/Signed 
 

ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

 (                                                                                                   )  

        ลงนาม/Signed  ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

 (                                                                                                   )  

        ลงนาม/Signed  ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

 (                                                                                                   )  

        ลงนาม/Signed  ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

 (                                                                                                   )  

หมายเหตุ / Remarks 

1.    ผูถ้ือหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะ
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

  The voting right has to be assigned to only one Proxy, therefore, this voting right cannot be divided and separately assigned to more than one 
Proxy. 

   -  โปรดติดอากรแสตมป์ 20.-บาท 
   -  กรุณาแนบสาํเนาบตัรประชาชน (ลงนามรบัรองความถกูตอ้ง) ของผูร้บัมอบฉันทะพรอ้มใบมอบฉันทะฉบบันี ้
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

Proxy Form B 
  

 เขียนที่                                        
 Written at 
 

                           วนัที่            เดือน                              พ.ศ.     
                            Date            Month                            Year 

 
(1)  ขา้พเจา้                           

  I/We                                                                                                                               สญัชาติ              
  อยู่บา้นเลขที่    Nationality  

  Address                  
 

(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของ     บริษัท เอ็นเอฟซี จาํกัด (มหาชน)   
 As a shareholder of   NFC Public Company Limited 

 โดยถือหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม                                                     หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                      เสียง  ดงันี ้
 Holding a total amount of      shares and having total voting right of votes as follows: 
 � หุน้สามญั                                                                         หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                        เสียง  
       Ordinary share shares and having total voting right of  votes  
 � หุน้บริุมสิทธิ หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 
  Preferred share shares and having total voting right of  votes 

 
(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ (ผูถ้ือหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัท โปรดใชข้อ้มลูตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 6) 
 Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director of the company to be the proxy, please use  
  details in Enclosure No. 6)  

 1. ช่ือ                                                อาย ุ                 ปี  อยู่บา้นเลขที่                                                   
  Name age years,  residing at 
 ถนน                           ตาํบล/แขวง                                             อาํเภอ/เขต                                                  
 Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
 จงัหวดั                                                                                รหสัไปรษณีย ์                                                          หรือ 
 Province Postal Code or 

 2. ช่ือ  อาย ุ ปี อยู่บา้นเลขที ่           
  Name age years,  residing at 
 ถนน ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต   
 Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
 จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์                                                          หรือ 
 Province Postal Code or 

 3. ช่ือ  อาย ุ ปี อยู่บา้นเลขที ่           
  Name age years,  residing at 
 ถนน ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต   
 Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
 จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์                                                           
 Province Postal Code  

 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ 
ประจาํปี 2564 ของบริษัทฯ ในวนัพธุที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 6 อาคาร เอสซี กรุ๊ป เลขที่ 88 ถนนเดอะพารค์แลนด ์(บางนา-ตราด 
กม.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 
 Anyone of the aboves as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders’ Annual General Meeting 2021 
to be held on Wednesday 28 April 2021, at 9.30 hours, at Meeting Room 6th Floor, SC Group Building, No. 88 The Park Land Road (Bangna-
Trad KM.5), Bangna Nuea Sub-District, Bangna District, Bangkok, or at any adjournment thereof to any other day, time and venue. 

 

 
 
 
 
 
 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 8 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
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(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2563 ซึ่งประชุมเม่ือวันจันทรท์ี ่19 ตุลาคม 2563 
Agenda No. 1 To consider and approve the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders no. 1/2020 held on 19 

October 2020 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นดว้ย Approve                ไม่เห็นดว้ย Disapprove               งดออกเสียง Abstain                           

วาระที่ 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 
Agenda No. 2 To acknowledge the operational result of the Company for the year 2020 

(ระเบียบวาระนี ้เป็นเร่ืองเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง) 
(This agenda is for acknowledgement, voting is not required)  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจาํปี 2563 สิน้สุด ณ วันที ่ 

31 ธันวาคม 2563 
Agenda No. 3 To consider and approve the statement of financial position and statement of comprehensive income of the 

Company for the year 2020 ending on 31 December 2020 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นดว้ย Approve                ไม่เห็นดว้ย Disapprove               งดออกเสียง Abstain                           

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจาํปี 2563 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สําหรับผล

การดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2563 

Agenda No. 4 To consider and approve the reservation of the net profit for the year 2020 as legal reserve, and the omission of 
dividend for the operation result of the Company for the year 2020 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
    เห็นดว้ย Approve              ไม่เห็นดว้ย Disapprove            งดออกเสียง Abstain   

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกําหนดต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ จาํนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) 

นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย ์(2) นางอารีย ์เติมวัฒนาภักดี (3) ดร.สุนีย ์ศรีไชยธนะสุข และ (4) นายณัฐพงษ ์รัตน

สุวรรณวทวี   

Agenda No. 5 To consider and appoint the directors in replacement of 4 retiring directors by rotation, who are ( 1 )  Mr. Virasak 
Suthanthavibul, (2 )  Mrs. Aree Termwattanapakdee, (3 )  Dr. Sunee Sornchaitanasuk, and (4 )  Mr. Nataphong 
Ratanasuwanthawee  

วาระที่ 5.1 อนุมัติการเลือกตั้ง นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย ์ กลับเข้ามาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง 

Agenda No. 5.1 To reappoint Mr. Virasak Suthanthavibul as an independent director and chairman of audit committee of the 
Company for another term    

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นดว้ย Approve      ไม่เห็นดว้ย Disapprove     งดออกเสียง Abstain   

วาระที่ 5.2 อนุมัติการเลือกตั้ง นางอารีย ์เติมวัฒนาภักดี กลับเข้ามาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทฯ อีกวาระหน่ึง 

Agenda No. 5.2 To reappoint Mrs. Aree Termwattanapakdee as an independent director and audit committee of the Company for 
another term 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นดว้ย Approve      ไม่เห็นดว้ย Disapprove     งดออกเสียง Abstain   
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วาระที่ 5.3 อนุมัติการเลือกตั้ง ดร. สุนีย ์ศรไชยธนะสุข กลับเข้ามาดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียงของ

บริษัทฯ อีกวาระหน่ึง 

Agenda No. 5.3 To reappoint Dr. Sunee Sornchaitanasuk as a director and risk management committee of the Company for another 
term 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นดว้ย Approve      ไม่เห็นดว้ย Disapprove     งดออกเสียง Abstain   

วาระที่ 5.4 อนุมัติการเลือกตั้ง นายณัฐพงษ ์รัตนสุวรรณทวี กลับเข้ามาดาํรงตาํแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทฯ 

อีกวาระหน่ึง 

Agenda No. 5.4 To reappoint Mr. Nataphong Ratanasuwanthawee as a director and executive committee of the Company for another 
term 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นดว้ย Approve      ไม่เห็นดว้ย Disapprove     งดออกเสียง Abstain 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2564 

Agenda No. 6 To consider and approve the remuneration for directors for the year 2021 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นดว้ย Approve      ไม่เห็นดว้ย Disapprove     งดออกเสียง Abstain   

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2564 และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

Agenda No. 7 To consider and approve the appointment of auditors for the year 2021 and the remuneration for the auditors 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นดว้ย Approve      ไม่เห็นดว้ย Disapprove     งดออกเสียง Abstain   

วาระที่ 8 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

Agenda No. 8 Other business (if any) 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นดว้ย Approve      ไม่เห็นดว้ย Disapprove     งดออกเสียง Abstain    
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(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนังสือมอบฉนัทะนี ้  ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่
 เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 
 Voting of the Proxy on any agenda that is not in accordance with my/our instruction stated herein will be regarded as incorrect voting 
 and will not be regarded as a vote of shareholder. 

(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้ หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน  หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณา  หรือ
 ลงมตใินเรืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิ
 พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 In case I/We have not stated my/our instruction of how to vote, or such instruction is ambiguous, or in cases this meeting has to consider 
 or approve any other matter other than the items stated herein, as well as there is any change of any fact, the Proxy shall be entitled to 
 freely vote at his/her own discretion. 
 

 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถ้ือ 
เสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 
 All acts undertaken by the Proxy at this meeting, except the case that the Proxy did not vote as instructed herein, shall be 
deemed as my/our own act (s) in every respect. 

        ลงนาม/Signed 
 

ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

 (                                                                                                   )  

        ลงนาม/Signed  ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

 (                                                                                                   )  

        ลงนาม/Signed  ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

 (                                                                                                   )  

        ลงนาม/Signed  ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

 (                                                                                                   )  

หมายเหตุ / Remarks 

1.    ผูถ้ือหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะ
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

  The voting right has to be assigned to only one Proxy, therefore, this voting right cannot be divided and separately assigned to more than one 
Proxy. 

2.  วาระเลือกตัง้กรรมการ เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
  In the agenda regarding election of directors, the entire individual nominated directors, can be elected  

3.   ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะตามแนบ 
  In the case where there are agenda other than those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B   
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ใบประจาํต่อแบบพิมพห์นังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to the Proxy Form B. 

 
 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท เอ็นเอฟซี จาํกัด (มหาชน) ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2564 ของบริษัทฯ 
ในวนัพธุที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ หอ้งประชุม ชัน้ 6 อาคาร เอสซี กรุ๊ป เลขที่ 88 ถนนเดอะพารค์แลนด ์(บางนา-ตราด กม.5) แขวงบางนาเหนือ 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 
 The appointment of proxy by a shareholder of NFC Public Company Limited , for the Shareholders’ Annual General Meeting  
2021 to be held on Wednesday 28 April 2021, at 9.30 hours, at Meeting Room 6th Floor, SC Group Building, No. 88 The Park Land Road 
(Bangna-Trad KM.5), Bangna Nuea Sub-District, Bangna District, Bangkok, or at any adjournment thereof to any other day, time and venue 

--------------------------------------------------------- 
 
  วาระที ่     เร่ือง                                              

Agenda Subject  
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
 Approve  Disapprove       Abstain 
 
 
  วาระที ่     เร่ือง                                              

Agenda  Subject  
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
 Approve  Disapprove       Abstain 

 
  วาระที ่     เร่ือง                                              

Agenda  Subject 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
 Approve  Disapprove       Abstain 

 
  วาระที ่     เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 

Agenda   Subject Flection of directors (continue). 

 
                            ช่ือกรรมการ (Director’s Name):___________________________________________________ 

   เห็นดว้ย Approve      ไม่เห็นดว้ย Disapprove     งดออกเสียง Abstain   
 

                            ช่ือกรรมการ (Director’s Name):___________________________________________________ 

   เห็นดว้ย Approve      ไม่เห็นดว้ย Disapprove     งดออกเสียง Abstain   
 

                            ช่ือกรรมการ (Director’s Name):___________________________________________________ 

   เห็นดว้ย Approve      ไม่เห็นดว้ย Disapprove     งดออกเสียง Abstain   
 

                            ช่ือกรรมการ (Director’s Name):___________________________________________________ 

   เห็นดว้ย Approve      ไม่เห็นดว้ย Disapprove     งดออกเสียง Abstain  
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

Proxy Form C 

(แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุน้เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้) 
  

 เขียนที่                                        
 Written at 
 

                           วนัที่            เดือน                              พ.ศ.     
                            Date            Month                            Year 

 
(1)  ขา้พเจา้                           

  I/We                                                                                                                               สญัชาติ              
 ในฐานะผูป้ระกอบการธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) 
 ใหก้บั _________________________________________________________________________ 
 As the Custodian for    
             
 

(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของ     บริษัท เอ็นเอฟซี จาํกัด (มหาชน)   
 As a shareholder of   NFC Public Company Limited 

 โดยถือหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม                                                     หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                      เสียง  ดงันี ้
 Holding a total amount of      shares and having total voting right of votes as follows: 
 � หุน้สามญั                                                                         หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                        เสียง  
       Ordinary share shares and having total voting right of  votes  
 � หุน้บริุมสิทธิ หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 
  Preferred share shares and having total voting right of  votes 

 
(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ (ผูถ้ือหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัท โปรดใชข้อ้มลูตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 6) 
 Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director of the company to be the proxy, please use  
  details in Enclosure No. 6)  

 1. ช่ือ                                                อาย ุ                 ปี  อยู่บา้นเลขที่                                                   
  Name age years,  residing at 
 ถนน                           ตาํบล/แขวง                                             อาํเภอ/เขต                                                  
 Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
 จงัหวดั                                                                                รหสัไปรษณีย ์                                                          หรือ 
 Province Postal Code or 

 2. ช่ือ  อาย ุ ปี อยู่บา้นเลขที ่           
  Name age years,  residing at 
 ถนน ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต   
 Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
 จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์                                                          หรือ 
 Province Postal Code or 

 3. ช่ือ  อาย ุ ปี อยู่บา้นเลขที ่           
  Name age years,  residing at 
 ถนน ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต   
 Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
 จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์                                                           
 Province Postal Code  

 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ 
ประจาํปี 2564 ของบริษัทฯ ในวนัพธุที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 6 อาคาร เอสซี กรุ๊ป เลขที่ 88 ถนนเดอะพารค์แลนด ์(บางนา-ตราด 
กม.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 
 Anyone of the aboves as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders’ Annual General Meeting 2021 
to be held on Wednesday 28 April 2021, at 9.30 hours, at Meeting Room 6th Floor, SC Group Building, No. 88 The Park Land Road (Bangna-
Trad KM.5), Bangna Nuea Sub-District, Bangna District, Bangkok, or at any adjournment thereof to any other day, time and venue. 
 
 
 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 8 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
Stamp Duty THB 20 
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(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2563 ซึ่งประชุมเม่ือวันจันทรท์ี ่19 ตุลาคม 2563 
Agenda No. 1 To consider and approve the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders no. 1/2020 held on 19 

October 2020 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นดว้ย_____________เสียง          ไม่เห็นดว้ย_____________เสียง          งดออกเสียง_____________เสียง  

 Approve                      votes Approve                         votes Approve                           votes 

วาระที่ 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 
Agenda No. 2 To acknowledge the operational result of the Company for the year 2020 

(ระเบียบวาระนี ้เป็นเร่ืองเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง) 
(This agenda is for acknowledgement, voting is not required) 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจาํปี 2563 สิน้สุด ณ วันที ่ 

31 ธันวาคม 2563 
Agenda No. 3 To consider and approve the statement of financial position and statement of comprehensive income of the 

Company for the year 2020 ending on 31 December 2020 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นดว้ย_____________เสียง          ไม่เห็นดว้ย_____________เสียง          งดออกเสียง_____________เสียง  

 Approve                      votes Approve                         votes Approve                           votes 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจาํปี 2563 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สําหรับผล

การดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2563 

Agenda No. 4 To consider and approve the reservation of the net profit for the year 2020 as legal reserve, and the omission of 
dividend for the operation result of the Company for the year 2020 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย_____________เสียง          ไม่เห็นดว้ย_____________เสียง          งดออกเสียง_____________เสียง 
 Approve                      votes  Approve                         votes Approve                           votes  

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกําหนดต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ จาํนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) 

นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย ์(2) นางอารีย ์เติมวัฒนาภักดี (3) ดร.สุนีย ์ศรีไชยธนะสุข และ (4) นายณัฐพงษ ์รัตน

สุวรรณวทวี   

Agenda No. 5 To consider and appoint the directors in replacement of 4 retiring directors by rotation, who are ( 1 )  Mr. Virasak 
Suthanthavibul, (2 )  Mrs. Aree Termwattanapakdee, (3 )  Dr. Sunee Sornchaitanasuk, and (4 )  Mr. Nataphong 
Ratanasuwanthawee 

วาระที่ 5.1 อนุมัติการเลือกตั้ง นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย ์ กลับเข้ามาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง 

Agenda No. 5.1 To reappoint Mr. Virasak Suthanthavibul as an independent director and chairman of audit committee of the 
Company for another term    

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย_____________เสียง          ไม่เห็นดว้ย_____________เสียง          งดออกเสียง_____________เสียง 
 Approve                      votes  Approve                         votes Approve                           votes  

วาระที่ 5.2 อนุมัติการเลือกตั้ง นางอารีย ์เติมวัฒนาภักดี กลับเข้ามาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทฯ อีกวาระหน่ึง 

Agenda No. 5.2 To reappoint Mrs. Aree Termwattanapakdee as an independent director and audit committee of the Company for 
another term 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
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   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย_____________เสียง          ไม่เห็นดว้ย_____________เสียง          งดออกเสียง_____________เสียง 
 Approve                      votes  Approve                         votes Approve                           votes  

วาระที่ 5.3 อนุมัติการเลือกตั้ง ดร. สุนีย ์ศรไชยธนะสุข กลับเข้ามาดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียงของ

บริษัทฯ อีกวาระหน่ึง 

Agenda No. 5.3 To reappoint Dr. Sunee Sornchaitanasuk as a director and risk management committee of the Company for another 
term 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย_____________เสียง          ไม่เห็นดว้ย_____________เสียง          งดออกเสียง_____________เสียง 
 Approve                      votes  Approve                         votes Approve                           votes  

วาระที่ 5.4 อนุมัติการเลือกตั้ง นายณัฐพงษ ์รัตนสุวรรณทวี กลับเข้ามาดาํรงตาํแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทฯ 

อีกวาระหน่ึง 

Agenda No. 5.4 To reappoint Mr. Nataphong Ratanasuwanthawee as a director and executive committee of the Company for another 
term 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย_____________เสียง          ไม่เห็นดว้ย_____________เสียง          งดออกเสียง_____________เสียง 
 Approve                      votes  Approve                         votes Approve                           votes  

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2564 

Agenda No. 6 To consider and approve the remuneration for directors for the year 2021 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย_____________เสียง          ไม่เห็นดว้ย_____________เสียง          งดออกเสียง_____________เสียง 
 Approve                      votes  Approve                         votes Approve                           votes  

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2564 และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

Agenda No. 7 To consider and approve the appointment of auditors for the year 2021 and the remuneration for the auditors 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย_____________เสียง          ไม่เห็นดว้ย_____________เสียง          งดออกเสียง_____________เสียง 
 Approve                      votes  Approve                         votes Approve                           votes  

วาระที่ 8 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

Agenda No. 8 Other business (if any) 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย_____________เสียง          ไม่เห็นดว้ย_____________เสียง          งดออกเสียง_____________เสียง 
 Approve                      votes  Approve                         votes Approve                           votes  
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(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนังสือมอบฉนัทะนี ้  ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่
 เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 
 Voting of the Proxy on any agenda that is not in accordance with my/our instruction stated herein will be regarded as incorrect voting 
 and will not be regarded as a vote of shareholder. 

(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้ หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน  หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณา  หรือ
 ลงมตใินเรืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิ
 พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 In case I/We have not stated my/our instruction of how to vote, or such instruction is ambiguous, or in cases this meeting has to consider 
 or approve any other matter other than the items stated herein, as well as there is any change of any fact, the Proxy shall be entitled to 
 freely vote at his/her own discretion. 
 

 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถ้ือ 
เสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 
 All acts undertaken by the Proxy at this meeting, except the case that the Proxy did not vote as instructed herein, shall be 
deemed as my/our own act (s) in every respect. 

        ลงนาม/Signed 
 

ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

 (                                                                                                   )  

        ลงนาม/Signed  ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

 (                                                                                                   )  

        ลงนาม/Signed  ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

 (                                                                                                   )  

        ลงนาม/Signed  ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

 (                                                                                                   )  

หมายเหตุ / Remarks 
1.    หนังสือมอบฉันทะแบบค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถ้ือหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น

ผูร้บัฝากและดแูลใหเ้ท่านัน้ 
 The Proxy Form C is only for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be 

the share depository. 
2.  หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 

(1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถ้ือหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
Documents required to be submitted with this proxy form are:  
(1) A power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this proxy form on his/her behalf 
(2) A document confirming that person who signs the proxy form is licensed to operate the custodian business 

3. ผูถ้ือหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบ
 ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 The voting right has to be assigned to only one Proxy, therefore, this voting right cannot be divided and separately assigned to more than one 
 Proxy. 
4. วาระเลือกตัง้กรรมการ เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 In the agenda regarding election of directors, the entire individual nominated directors, can be elected 
5.   ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะตามแนบ 
  In the case where there are agenda other than those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form C 
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ใบประจาํต่อแบบพิมพห์นังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to the Proxy Form C 

 
 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท เอ็นเอฟซี จาํกัด (มหาชน) ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2564 ของบริษัทฯ 
ในวนัพธุที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ หอ้งประชุม ชัน้ 6 อาคาร เอสซี กรุ๊ป เลขที่ 88 ถนนเดอะพารค์แลนด ์(บางนา-ตราด กม.5) แขวงบางนาเหนือ 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 
 The appointment of proxy by a shareholder of NFC Public Company Limited , for the Shareholders’ Annual General Meeting  
2021 to be held on Wednesday 28 April 2021, at 9.30 hours, at Meeting Room 6th Floor, SC Group Building, No. 88 The Park Land Road 
(Bangna-Trad KM.5), Bangna Nuea Sub-District, Bangna District, Bangkok, or at any adjournment thereof to any other day, time and venue 

--------------------------------------------------------- 
 
  วาระที ่     เร่ือง                                              

Agenda Subject  
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย_____________เสียง          ไม่เห็นดว้ย_____________เสียง          งดออกเสียง_____________เสียง 
 Approve                      votes  Approve                         votes Approve                           votes  

 
 
  วาระที ่     เร่ือง                                              

Agenda  Subject  
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย_____________เสียง          ไม่เห็นดว้ย_____________เสียง          งดออกเสียง_____________เสียง 
 Approve                      votes  Approve                         votes Approve                           votes  

 
  วาระที ่     เร่ือง                                              

Agenda  Subject 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย_____________เสียง          ไม่เห็นดว้ย_____________เสียง          งดออกเสียง_____________เสียง 
 Approve                      votes  Approve                         votes Approve                           votes  

 
  วาระที ่     เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 

Agenda   Subject Flection of directors (continue). 

 
                            ช่ือกรรมการ (Director’s Name):___________________________________________________ 

  เห็นดว้ย_____________เสียง          ไม่เห็นดว้ย_____________เสียง          งดออกเสียง_____________เสียง 
 Approve                      votes  Approve                         votes Approve                           votes  

 
                            ช่ือกรรมการ (Director’s Name):___________________________________________________ 

  เห็นดว้ย_____________เสียง          ไม่เห็นดว้ย_____________เสียง          งดออกเสียง_____________เสียง 
 Approve                      votes  Approve                         votes Approve                           votes  

 
                            ช่ือกรรมการ (Director’s Name):___________________________________________________ 

  เห็นดว้ย_____________เสียง          ไม่เห็นดว้ย_____________เสียง          งดออกเสียง_____________เสียง 
 Approve                      votes  Approve                         votes Approve                           votes  

 
                            ช่ือกรรมการ (Director’s Name):___________________________________________________ 

  เห็นดว้ย_____________เสียง          ไม่เห็นดว้ย_____________เสียง          งดออกเสียง_____________เสียง 
 Approve                      votes  Approve                         votes Approve                           votes  
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 9 

เอกสาร/หลักฐานเพ่ือแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2564 
 

 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและแสดงเอกสารตามท่ีกาํหนดดา้นล่างเพ่ือเขา้รว่มการประชมุไดต้ัง้แตเ่วลา 

8.30 น. ของวนัพธุท่ี 28 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 

1 กรณีเข้าประชุมดว้ยตนเอง 

• บตัรประจาํตวัฉบับจริงท่ีส่วนราชการออกให ้เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน หนงัสือเดินทาง หรือใบอนญุาตขบัข่ี เป็นตน้ 

2 กรณีเข้าประชุมโดยผู้รับมอบฉันทะ 

2.1 กรณีบุคคลธรรมดา 

• หนงัสือมอบฉนัทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถว้นและลงนามโดยผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

• สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูถื้อหุน้ท่ีส่วนราชการออกให ้เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน หนงัสือเดินทาง หรือใบอนญุาตขบั

ขี่ ซึ่งลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูถื้อหุน้ 

• บตัรประจาํตวัฉบับจริงของผูร้บัมอบฉันทะท่ีส่วนราชการออกให ้เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน หนงัสือเดินทาง หรือ

ใบอนญุาตขบัขี่ เป็นตน้ 

2.2 กรณีนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย 

• หนงัสือมอบฉนัทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถว้นและลงนามโดยผูม้ีอาํนาจลงนามแทนผูถื้อหุน้และผูร้บั 

มอบฉนัทะ พรอ้มประทบัตราสาํคญั (หากมี) (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

• สาํเนาหนังสือรับรองหรือหนังสือรบัรองการจดทะเบียนของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชยห์รือหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุม ซึ่งลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผู้มีอาํนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น พรอ้ม

ประทบัตราสาํคญั (หากมี) 

• สาํเนาบัตรประจาํตัวของผูม้ีอาํนาจลงนามแทนผูถื้อหุน้ท่ีส่วนราชการออกให ้เช่น บัตรประจาํตวัประชาชน  หนังสือ

เดินทาง หรือใบอนญุาตขบัขี่ ซึ่งลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงนามแทนผูถื้อหุน้ 

• บตัรประจาํตวัฉบับจริงของผูร้บัมอบฉันทะท่ีส่วนราชการออกให ้เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน หนงัสือเดินทาง หรือ

ใบอนญุาตขบัขี่ เป็นตน้ 

2.3 กรณีนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ 

• หนงัสือมอบฉนัทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถว้นและลงนามโดยผูม้ีอาํนาจลงนามแทนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ 

พรอ้มประทบัตราสาํคญั (หากม)ี (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

• สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนหรือเอกสารจดัตัง้นิติบุคคลของผูถื้อหุน้ท่ีออกโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งซึ่งระบชุื่อ 

สถานท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ และรายชื่อและอาํนาจลงนามแทนผูถื้อหุน้ ซึ่งผูม้ีอาํนาจลงนามแทนผูถื้อหุน้ลงนามรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้ง พรอ้มประทบัตราสาํคญั (หากมี) 

• สาํเนาบัตรประจาํตัวของผูม้ีอาํนาจลงนามแทนผูถื้อหุน้ท่ีส่วนราชการออกให ้เช่น บัตรประจาํตัวประชาชน หนังสือ

เดินทาง หรือใบอนญุาตขบัขี่ ซึ่งลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงนามแทนผูถื้อหุน้ 

• บตัรประจาํตวัฉบับจริงของผูร้บัมอบฉันทะท่ีส่วนราชการออกให ้เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน หนงัสือเดินทาง หรือ

ใบอนญุาตขบัขี่ เป็นตน้ 

• คาํแปลภาษาองักฤษของเอกสารท่ีมิใช่ภาษาองักฤษซึ่งลงนามรบัรองคาํแปลถกูตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงนามแทนผูถื้อหุน้ 

ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะแต่งตัง้ผูร้บัมอบฉันทะ สามารถแต่งตัง้กรรมการอิสระของบรษิัทเป็นผูร้บัมอบฉันทะ โดยรายละเอียด

ของกรรมการอิสระปรากฏ ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 6 
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เอกสาร/หลักฐานเพ่ือแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2564 
 

 

วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2564  

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน  

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชมุจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชมุซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระ

นั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่ีตอ้งการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจง้ชื่อและ

นามสกลุใหท่ี้ประชมุทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นทกุครัง้  

2. การออกเสียงลงคะแนน ประธานในท่ีประชมุขอใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนโดยวธีิ Against Vote  

3. ผูถื้อหุน้เฉพาะท่ีประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหท้าํเคร่ืองหมายในช่อง ไม่เห็นดว้ย หรืองดออก

เสียง ในบัตรลงคะแนน และประธานฯ จะใหเ้จา้หนา้ท่ีนาํบัตรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ไปตรวจนับคะแนนเสียง และ

ประกาศผลคะแนนเสียงใหท่ี้ประชมุทราบ  

4. ผูถื้อหุน้ท่ีไม่ออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งบตัรลงคะแนนใหเ้จา้หนา้ท่ี จะถือว่ามีมติเห็นดว้ย 

ตามท่ีประธานเสนอต่อท่ีประชุม บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิน้การประชมุเพ่ือใช้

เป็นหลกัฐาน บตัรลงคะแนนท่ีมาถึงเจา้หนา้ท่ีนบัคะแนน ภายหลงัจากท่ีไดป้ระกาศปิดรบับตัรลงคะแนนของระเบียบ

วาระนัน้ๆ แลว้จะถือว่าเป็นบตัรท่ีเห็นดว้ยเท่านัน้  

 

หลักเกณฑก์ารนับคะแนนเสียง  

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาํโดยเปิดเผยโดยใหน้บัหุน้หน่ึงหุน้เป็นเสียงหน่ึง  

2. มติของท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยเสียงดงัต่อไปนี ้

2.1 กรณีปกติ ใหถื้อเอาเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

2.2 กรณีอ่ืนๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือขอ้บังคับบริษัทฯ กาํหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชุมจะเป็นตาม

กฎหมายหรือขอ้บงัคบันัน้กาํหนด ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดร้ะบุไวใ้นแต่ระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุมว่ามติใหแ้ต่

ละวาระจะตอ้งไดรบัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงเท่าใด 

2.3 ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานมีเสียงชีข้าดอีกเสียงหน่ึงต่างหากจากในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ 

2.4 ผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระประชมุวาระใด หา้มมิใหอ้อกเสียงในวาระนัน้ และประธานอาจจะ

เชิญใหอ้อกนอกท่ีประชมุชั่วคราวก็ได ้แต่การออกเสียงเลือกตัง้หรือถอดถอนกรรมการใหอ้อกเสียงลงคะแนนได้

โดยไม่มีขอ้หา้ม 

3. หนงัสือมอบฉนัทะและบตัรลงคะแนน 

3.1 ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข.ตอ้งออกเสียง

ลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนน

เสียงในแต่ละวาระ เฉพาะหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ท่ีสามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได ้

3.2     เจา้หนา้ท่ีจะแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนใหเ้ฉพาะ (1) ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง (2) ผูร้บัมอบ

ฉันทะตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. และ (3) ผูร้บัมอบฉันทะตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค. ใน

กรณีท่ีผู้มอบฉันทะไดร้ะบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนไดทุ้ก

ประการตามท่ีเห็นสมควร โดยไม่ไดร้ะบกุารลงคะแนนเสียงในหนงัสือมอบฉนัทะ  

4. การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในท่ีประชมุ เฉพาะท่ีออกเสียงไม่

เห็นดว้ย และ/หรือ งดออกเสียง แลว้นาํไปหกัออกจากจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ในท่ีประชมุ โดยส่วนท่ีเหลือจะ

ถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย  
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เอกสาร/หลักฐานเพ่ือแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2564 
 

 

5. เมื่อเสร็จจากประมวลผลคะแนนแลว้ ประธานท่ีประชมุหรือผูด้าํเนินการประชมุ จะประกาศผลใหท่ี้ประชมุทราบการ

แจง้ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย โดยในแต่ละระเบียบ

วาระจะใชจ้านวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชมุล่าสดุ  

6. หากผูเ้ขา้รว่มประชมุประสงคจ์ะออกจากหอ้งประชมุโดยออกเสียงลงคะแนนไวล่้วงหนา้ โปรดติดตอ่เจา้หนา้ท่ี เวน้แต่

ประสงคจ์ะใหถื้อวา่ออกเสียงลงคะแนนเห็นดว้ย  
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ข้อบังคับ (เฉพาะข้อทีเ่กี่ยวขอ้งกับการประชุมผู้ถือหุ้น) 

ของ 

บริษัท เอน็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

---------------------------- 

 

บทที ่4 – การประชุมผู้ถือหุน้ 

 

32. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายในส่ีเดือนนับแต่วันสิน้สุดของ

รอบปีบญัชีของบรษิัท 

 

 การประชมุผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวมาแลว้ใหเ้รียกว่าการประชมุวิสามญั 

 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร ผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือ

หลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดจะเขา้ชื่อกันทาํหนังสือ

ขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ี

ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้

ภายในภายใน 45 วนันบัแต่วนัไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 

33. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํหนงัสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วนัและเวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอ

เพ่ือทราบ เพ่ืออนุมตัิ หรือเพ่ือพิจารณาแลว้แต่กรณีรวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่ง

ใหผู้ถื้อหุน้ และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ทั้งนี ้ใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนัดประชุมใน

หนงัสือพิมพต์ิดต่อกนัสามวนั โดยโฆษณาไม่นอ้ยกว่าสามวนัก่อนวนัประชมุดว้ย 

 

สถานท่ีท่ีจะใชป้ระชุมตามวรรคหน่ึงใหอ้ยู่ในทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ของสาํนกังานใหญ่ของบริษัทหรือสาํนกังานสาขา 

หรือสถานท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะกาํหนด 

 

34. ในการประชมุผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้คน หรือไม่

น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหุ้นท่ี

จาํหน่ายทัง้หมดจึงจะเป็นองคป์ระชมุ 

 

35. การประชุมผู้ถือหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้หน่ึงชั่วโมง จาํนวนผู้ถือหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์

ประชมุตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 34 หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้นัน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชมุเป็นอนั

ระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ก็ใหน้ดัประชุมใหม่และส่งหนงัสือ

นัดประชุมไปยังผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้หลังนีไ้ม่บังคับว่าจะตอ้งครบองค์

ประชมุ 
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36. ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถ

ปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือ

มีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชมุ 

 

ประธานในท่ีประชมุผูถื้อหุน้มีหนา้ท่ีควบคมุการประชมุใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิัทว่าดว้ยการประชมุ ในการ

นีต้อ้งดาํเนินการประชมุใหเ้ป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุเวน้แต่ท่ีประชมุจะมีมติ

ใหเ้ปล่ียนลาํดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

 

เมื่อท่ีประชมุพิจารณาเสรจ็ตามวรรคหน่ึงแลว้ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหุน้ท่ี

จาํหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืน นอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได ้

 

ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหน่ึง หรือพิจารณาเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้เสนอไม่เสร็จ

ตามวรรคสองแลว้แต่กรณี และจาํเป็นตอ้งเล่ือนการพิจารณาใหท่ี้ประชุมกาํหนดสถานท่ีวนัและเวลาท่ีจะประชุม

ครัง้ต่อไป และใหค้ณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุมระบุ สถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อ

หุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ  ทัง้นี ้ใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพต์ิดต่อกนัสามวนั โดย

โฆษณาไม่นอ้ยกว่าสามวนัก่อนการประชมุดว้ย 

 

37. ผูถื้อหุน้ทกุคนมีสิทธิจะเขา้รว่มประชมุในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ไม่ว่าจะเป็นการประชมุผูถื้อหุน้ชนิดใดคราวใด 

 

38. ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหบ้คุคลอ่ืนซึ่งบรรลนิุติภาวะแลว้เขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผูถื้อหุน้

แทนตนก็ได้ และผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณ ะกรรมการหรือผู้ท่ีประธาน

คณะกรรมการกาํหนด ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ หนงัสือมอบฉนัทะตอ้งทาํตามแบบท่ีนาย

ทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจาํกดักาํหนด 

 

39. ผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ซึ่งท่ีประชุมจะไดล้งมติ ผูน้ัน้ไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนดว้ยใน

ขอ้นัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

 

40. ในการออกเสียงลงคะแนนใหน้ับหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสียง มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียง

ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหน่ึงเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนีใ้หถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือแต่บางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บคุคลอ่ืน 

ข. การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทมหาชนจาํกดัอ่ืนหรือบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 
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ค. การทาํ  แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนท่ีสาํคญั การ

มอบหมายใหบ้คุคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงค์

จะแบ่งกาํไรขาดทนุกนั 

ง. การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 
จ. การเพ่ิมทนุ หรือลดทนุของบรษิัท 
ฉ. การออกหุน้กูข้องบรษิัท 

ช. การควบหรือเลิกบรษิัท 

 

41. การประชมุสามญัประจาํปีเพ่ือพิจารณากิจการเหล่านี ้คือ 

(1) รายงานกิจการของบรษิัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีกาํไรขาดทนุ 

(3) พิจารณาจดัสรรกาํไร 

(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 

(5) พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีของบรษิัท 

(6) พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 
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มาตรการและแนวปฏิบตัิสาํหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

  

ดว้ย บรษิัท เอ็นเอฟซี จาํกดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ตระหนกัถึงและมีความห่วงใยต่อสขุภาพของผูถื้อหุน้ท่ีจะเขา้รว่ม

ประชุมผูถื้อหุน้ภายใตส้ถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัท ฯ จึงไดก้าํหนดมาตรการ

และแนวปฏิบัติสาํหรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ตามคาํแนะนาํของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุกาํหนด และขอ

ความรว่มมือท่านผูถื้อหุน้ปฏิบตัิตามมาตรการและแนวปฏิบตัิดงักล่าวอยา่งเครง่ครดั ดงันี ้

 

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทีมี่ความเสี่ยงดังต่อไปนี ้บริษัทฯ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นทีไม่มีความ

เสี่ยงหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน ตามวธิีทีแ่สดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 

• ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีเดินทางไปหรือกลบัมาจากต่างประเทศ หรือสมัผสัหรือใกลช้ิดกับผูท่ี้เดินทางไปหรือ

กลบัมาจากต่างประเทศนอ้ยกว่า 14 วนั ก่อนวนัประชุม โดยเฉพาะประเทศท่ีเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 

• ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีอยู่ในพืน้ท่ีเส่ียงท่ีเกิดการแพร่ระบาดภายในประเทศ หรือสมัผัสใกลช้ิดกับผูท่ี้อยู่ใน

พืน้ท่ีเส่ียง 

• ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีมีอาการอย่างใดอย่างหน่ึงของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข ้(อุณหภูมิตัง้แต่ 

37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป) ไอ เจ็บ คอ จาม หรือมีนํา้มกู เป็นตน้ 

2. กรณีผู้ถือหุ้นประสงคจ์ะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

บริษัทฯ ขอความร่วมมือและขอทาํความเขา้ใจมายงัผูถื้อหุน้ถึงแนวทางการจัดประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพ่ือลด

ความเส่ียงในการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ดงันี ้

2.1 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

• ขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะเช็คอินและเช็คเอา้ทผ่์านแอปพลิเคชนั “ไทยชนะ” ท่ีบรษิัทฯ จดัเตรียมไว ้

• บรษิัทฯ ตัง้จุดคดักรองบรเิวณหนา้หอ้งประชมุและจะตรวจวดัอณุหภมูิของผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะทกุท่าน

ก่อนการลงทะเบียนเขา้รว่มการประชุม ทัง้นี ้กรณีตรวจพบผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมีอาการอย่างใดอย่าง

หน่ึงของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข ้(อุณหภูมิตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป) ไอ เจ็บคอ จาม หรือมี

นํา้มกู เป็นตน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใหบุ้คคลดังกล่าวมอบฉันทะใหผู้อ่ื้นท่ีไม่มีความเส่ียงหรือกรรมการอิสระ

ของบรษิัทฯ เขา้รว่มประชมุแทน 

• ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่ีผ่านการคดักรองและลงทะเบียนจะไดร้บัสติก๊เกอร ์ 

• บริษัทฯ ขอใหท่้านสวมใส่หนา้กากอนามยัตลอดเวลาขณะท่ีอยู่บริเวณสถานท่ีประชมุ รวมทัง้ทาํความสะอาด

มือดว้ยแอลกอฮอลต์ามจดุท่ีบรษิัทฯ จดัเตรียมไว ้

2.2 แนวปฏิบัติในห้องประชุม 

• บรษิัทฯ จดัเตรียมท่ีนั่งในหอ้งประชมุใหม้ีระยะห่างระหว่างท่ีนั่งไม่นอ้ยกว่า 1 เมตร 

• บริษัทฯ ขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะสวมใส่หนา้กากอนามัยตลอดเวลาขณะท่ีอยู่ในหอ้งประชุม และงด

การพดูคยุในหอ้งประชมุ 

• บรษิัทฯ ขอความรว่มมือผูเ้ขา้รว่มประชมุไม่รบัประทานอาหารหรือของว่างใด ๆ ตลอดเวลาท่ีอยู่ในสถานท่ีประชมุ 

• การดาํเนินการประชมุจะเป็นไปอย่างกระชบั รกัษาเวลา และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชมุ 
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 11    

 

มาตรการและแนวปฏิบตัิสาํหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

ทัง้นี ้มาตรการและแนวปฏิบตัิดงักล่าวขา้งตน้ อาจทาํใหก้ารเขา้รว่มประชมุของท่านผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะไม่ได้

รบัความสะดวกในการคดักรองและการลงทะเบียนเขา้ประชุมอนัเกิดจากกระบวนการและขัน้ตอนท่ีเขม้งวดและเครง่ครดั

มากขึน้กว่าสถานการณป์กติ นอกจากนี ้บรษิัทฯ ตอ้งดาํเนินการประชมุใหแ้ลว้เสรจ็ในเวลาอนัสัน้ เพ่ือลดเวลาในการท่ีคน

จาํนวนมากรวมอยู่ในสถานท่ีเดียวกนั และตอ้งจดัใหม้ีการเวน้ระยะห่างตามกฎหมายท่ีมีผลบงัคบัในขณะนัน้ ซึ่งจะทาํให้

เกิดขอ้จาํกัดดา้นสถานท่ี ทาํใหไ้ม่สาํมารถรองรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุดงัเช่นสถานการณป์กติ บริษัทฯ จึงขออภยัในความไม่

สะดวกมาล่วงหนา้ ณ โอกาสนี ้

นอกจากนี ้หากสถานการณเ์ปล่ียนแปลงไป หรือมีมาตรการหรือขอ้กาํหนดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจดัประชุมผูถื้อหุน้

จากหน่วยงานรฐัหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง บรษิัทฯ อาจปรบัเปล่ียนการดาํเนินการเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัมาตรการดงักล่าว

โดยบรษิัทฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านช่องทางการแจง้สารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและทางเว็บไซต์

ของบรษิัทฯ ต่อไป 
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แผนทีส่ถานทีจ่ัดประชุม 
 

 

 

สถานที่: ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร เอสซี กรุ๊ป 

ทีต่ั้ง: เลขที ่88 ถนนเดอะพารค์แลนด ์(บางนา-ตราด กม.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท:์ (66) 02-3480580 

     
รถประจาํทาง:  38, 46, 48, 139, 182, 207 

 
ดาวนโ์หลดสถานทีก่ารประชุม 
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แบบฟอรม์ขอรับรายงานประจาํปี 2563 ในรูปแบบหนังสือ 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 

บรษิัท เอ็นเอฟซี จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดจ้ดัทาํรายงานประจาํปี 2563 ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) 

เพ่ือร่วมรณรงคล์ดภาวะโลกรอ้น รวมถึงเป็นไปตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ซึ่งบริษัทฯ ไดน้าํส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้ม

กบัหนงัสือเชิญประชมุนีแ้ลว้ 

อย่างไรก็ตาม หากท่านผูถื้อหุน้มีความประสงคใ์ห้บริษัทฯ จัดส่งรายงานภาษาไทยในรูปแบบหนังสือ กรุณา

กรอกรายละเอียดตามด้านล่างนี้ แล้วส่งกลับมายังบริษัทฯ ทางโทรสารหมายเลข 02-348-0579 หรือ E-mail : 

secretaryoffice@nfc.co.th หรือโทรศพัทห์มายเลข 02-348-0580 เพ่ือท่ีบรษิัทฯ จะไดด้าํเนินการจดัส่งใหต้่อไป 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขา้พเจา้ (ชื่อสกลุ)...................................................................................................................................................... 

E-Mail : ……………………………………………. ขอรบัรายงานประจาํปี 2563 (ภาษาไทย) ในรูปแบบหนงัสือ 

โดยใหจ้ดัส่งไปยงั

ท่ีอยู่ตามทะเบียนผูถื้อหุน้ 

ท่ีอยู่อ่ืน (กรุณาระบรุายละเอียดดา้นล่าง) 

เลขท่ี..........................หมู่.................หมู่บา้น.............................................................................. 

ซอย.......................................................ถนน............................................................................. 

ตาํบล/แขวง.................................................อาํเภอ/เขต.............................................................. 

จงัหวดั..........................................................รหสัไปรษณีย.์....................................................... 

โทรศพัท.์.......................................................โทรสาร................................................................ 
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