ที่ NFC 042 /2562
20 มีนาคม 2562
เรื่ อง กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ของบริ ษทั เอ็นเอฟซี จากัด (มหาชน) ประจาปี 2562, การจ่ายเงิ นปั นผล และแก้ไข
ข้อบังคับของบริ ษทั
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เอ็นเอฟซี จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ครั้ งที่ 3/2562 ได้มีการประชุ มเมื่ อวันที่
20 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม NFC BOARD ROOM ชั้น 3 อาคาร เอส ซี กรุ๊ ป เลขที่ 88 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ (ถนนบางนาตราด กม.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร นั้น บริ ษทั ฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการที่สาคัญ ดังนี้
1. อนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2561
2. อนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2561 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
และจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2561 จานวน 0.043 บาทต่อหุ ้น คิด เป็ นเงินจานวน
ประมาณ 46,776,821 บาท โดยกาหนดรายชื่ อ ผูถ้ ือ หุ ้น ที่ มีสิ ท ธิ ไ ด้รับ เงิ น ปั น ผล (Record Date) ในวัน ที่ 5 เมษายน
2562 และกาหนดจ่ายเงิ นปั นผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โดยจะจ่ายเงิ นปั นผลเมื่อได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2562 แล้ว
ทั้งนี้ ในการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว บริ ษทั ฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10
3. อนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกาหนดต้องออกจากตาแหน่ง
ตามวาระ จานวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) ดร.เสรี วงศ์วงษ์มณฑา (2) นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี (3) นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล และ
(4) นางบงกช รุ่ งกรไพศาล โดยเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง
4. อนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562 รายละเอียด ดังนี้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
▪ ประธานกรรมการ
16, 000 บาท ต่อเดือน
▪ รองประธานกรรมการ
13,000 บาท ต่อเดือน
▪ กรรมการ
10,000 บาท ต่อเดือน
คณะกรรมการชุดย่อย (นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะกรรมการบริ ษทั ฯ)
▪ ประธานกรรมการบริ หาร
16,000 บาทต่อเดือน
▪ กรรมการบริ หาร
10,000 บาทต่อเดือน
▪ ประธานกรรมการตรวจสอบ
▪ กรรมการตรวจสอบ

12,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าร่ วมประชุม
10,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าร่ วมประชุม

▪ ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง 12,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่ วมประชุม
▪ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
10,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่ วมประชุม
ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนกรรมการข้างต้น เป็ นอัตราเดิมเท่ากับอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561
5.

อนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีประจาปี 2562 และค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีโดยมีมติเห็นชอบให้
นายเจษฏา หังสพฤกษ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3759 และ/หรื อ นางสาวกรรณิ การ์ วิภาณุรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 7305 และ/หรื อ นายจิ โรธ ศิ ริโรโรจน์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลขที่ 5113 ผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั กริ นทร์ ออดิ ท
จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2562 ของบริ ษทั ฯ และมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 1,250,000 บาท

6.

อนุ ม ัติ ใ ห้น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ ม ัติ แ ก้ไ ขข้อ บัง คับ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 12 เรื่ อ ง การซื้ อ หุ ้น คื น
(Treasury stock) ดังนี้
ข้ อ 12.
ข้ อความเดิม:

“ข้อ 12 ห้ามมิให้บริ ษทั เป็ นเจ้าของหุน้ หรื อรับจานาหุน้ ของบริ ษทั เอง”

ข้ อความใหม่ :

“ข้อ 12 ห้ามมิให้บริ ษทั เป็ นเจ้าของหุน้ หรื อรับจานาหุน้ ของบริ ษทั เอง ยกเว้นในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) บริ ษทั จะเป็ นเจ้าของหุน้ ของบริ ษทั เองได้ ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1.1) บริ ษทั อาจซื้ อหุ ้นคืนจากผูถ้ ือหุ ้นที่ออกเสี ยงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ ง
อนุ มตั ิการแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ในส่ วนที่เกี่ ยวกับสิ ทธิ ในการออกเสี ยงลงคะแนน
และสิ ทธิในการรับเงินปั นผล เนื่ องจากผูถ้ ือหุน้ ที่ออกเสี ยงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับ
ความเป็ นธรรม
(1.2) บริ ษทั อาจซื้ อหุ ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารทางการเงิน ในกรณี ที่บริ ษทั มีกาไร
สะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุน้ คืนนั้นไม่เป็ นเหตุให้บริ ษทั ประสบปั ญหา
ทางการเงิน
ทั้งนี้ หุ ้นที่บริ ษทั ถืออยูน่ ้ นั จะไม่นบั เป็ นองค์ประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิ ใน
การออกเสี ยงลงคะแนนและสิ ทธิในการรับเงินปั นผล
บริ ษทั จะต้องจาหน่ายหุน้ ที่ซ้ือคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กาหนดในกฎกระทรวง ในกรณี ที่
บริ ษทั ไม่จาหน่ายหรื อจาหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่ กาหนด บริ ษทั จะดาเนิ นการลดทุนที่
ชาระแล้ว โดยวิธีตดั หุน้ จดทะเบียนส่วนที่จาหน่ายไม่ได้
การซื้ อหุ ้นคืน การจาหน่ ายหุ ้น และการตัดหุ ้นที่ซ้ื อคืน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กาหนดในกฎกระทรวง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(2) การซื้ อหุ ้นของบริ ษทั คืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เว้นแต่กรณี ที่บริ ษทั มี
สถานะเป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยและการซื้ อหุ ้นดังกล่าวมี
จานวนไม่เกินกว่าร้อยละสิ บ (10) ของทุนชาระแล้ว ให้เป็ นอานาจของคณะกรรมการของบริ ษทั
ในการอนุมตั ิการซื้อหุน้ คืนดังกล่าว”
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7.

กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 5 เมษายน
2562

8.

กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2562 ในวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์
โรงแรม บางนา ไพรด์ โฮเทล แอนด์ เรสิ เดนซ์ (บางนา ทาวเวอร์) เลขที่ 2/4 หมู่ที่ 14 ถ.บางนา-ตราด กม. ที่ 6.5 ตาบลบาง
แก้ว อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 เรื่ องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2561
วาระที่ 3 พิจารณาอนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงิ นและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2561 สิ้ นสุ ด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2561 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปั นผล สาหรับ
ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2561
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกาหนดต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 4 ท่าน ได้แก่
- ดร.เสรี วงศ์วงษ์มณฑา
กรรมการ กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
- นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี
กรรมการ รองประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริ หาร
- นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล
กรรมการ และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
- นางบงกช รุ่ งกรไพศาล
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2562 และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 12 เรื่ อง การซื้อหุน้ คืน (Treasury stock)
วาระที่ 9 เรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ ต่อประชาชนและนักลงทุนต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางบงกช รุ่ งกรไพศาล)
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ด้านการเงินและบริ หาร
บริ ษทั เอ็นเอฟซี จากัด (มหาชน)
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