
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564
บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารส านักงาน บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน)



พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 98 

พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 98 และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วัน
สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 



บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุ
เป็นวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
ฯ และส่งค าถามเกี่ยวกับกิจการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 
2564 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 - 15 มกราคม 2564

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระและส่ง
ค าถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564

การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระ



วาระที่ 1 เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563
วาระที่ 3 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้น 

ผลการด าเนินงานปี 2563
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564
วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระการประชุม



พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ก าหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจ ากดั มาตรา 103 



พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 104 ก าหนดว่า 
ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธาน
กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ 
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคน
หนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม

พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจ ากดั มาตรา 104 



 พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 102 ก าหนดว่า ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้
 ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 ก าหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้

หุ้น 1 หุ้น มีเสียง 1 เสียง
 กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง หากไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยกมือขึ้น และส่ง

บัตรให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน

หลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงลงคะแนน



 กรณีผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแทน มีสิทธิพิจารณา และลงมติ
แทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามท่ีเห็นควร การออกเสียงลงคะแนน จะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง
 กรณีได้รับมอบฉันทะให้มาประชุมแทน หากผู้ถือหุ้นได้ก าหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียง

ลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้น
ก าหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น

หลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงลงคะแนน



 ในการลงมติแต่ละวาระ จะท าการถามและนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนน
เสียง ไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยจะน าคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยดังกล่าว ไปหักออกจากจ านวน
เสียงท้ังหมดท่ีเข้าประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ และ
หากไม่มีท่านใดไม่เห็นด้วยใหถ้ือเป็นมติเอกฉันท์
 บัตรลงคะแนนใดที่มิได้ลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติมากกว่า 1 ช่อง หรือมีการขีดฆ่า

บัตรท้ังบัตร จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

หลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงลงคะแนน



 จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ ก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้น ๆ
 ยกเว้นวาระที่ 1 เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และวาระที่ 3 เรื่องรับทราบ

ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ซึ่งเป็นเรื่องแจ้งให้ทราบ และจะไม่มีการลง
มติ
 ส าหรับวาระท่ี 6 การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการจะกระท าเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะ

เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่ลงมติ ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ในการเลือกตั้ง
กรรมการทีละรายจนครบ เพื่อน าไปนับคะแนน

หลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงลงคะแนน



 ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ท าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบลงคะแนนตาม
ความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้น าคะแนนดังกล่าวบันทึกรวมไว้ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระนั้น ๆ แล้ว
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงระบบการลงคะแนนต่าง ๆ บริษัทฯ ได้

มอบหมายให้ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้ด าเนินการ และ
เพื่อให้การนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่
เข้าร่วมประชุมสามารถส่งตัวแทนเข้าร่วมสังเกตการณ์ ณ จุดนับคะแนนได้ โดยขอให้แจ้ง 
ชื่อ-นามสกุล ของตัวแทนดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ด้วย (หยุดรอให้มีผู้เสนอชื่อ)

หลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงลงคะแนน



 อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีลงทะเบียนภายหลังจากที่ได้เริ่มประชุมแล้วได้
ใช้สิทธิในการร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะยังท าการรับลงทะเบียนตลอดเวลา
ที่มีการประชุม ซึ่งอาจท าให้จ านวนเสียงที่ลงมติในแต่ละวาระมีการเปลี่ยนแปลงได้
 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ได้ทวีความรุนแรงขึ้น และเพื่อให้

สอดคล้องกับแนวปฎิบัติตามข้อก าหนดของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส
โคโรนา 2019 บริษัทฯ จึงจ ากัดจ านวนท่ีนั่งผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 30 ที่นั่งนับรวมกรรมการและ
ทีมงาน โดยใช้หลักมาก่อนเข้าก่อน (First Come, First Served) และไม่มีพื้นที่รองรับส าหรับ
ผู้ติดตาม ซึ่งในกรณีที่น่ังเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้าห้องประชุมเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงลงคะแนน



1. พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช ประธานกรรมการ 
2. พลต ารวจเอก สมชาย วาณิชเสนี กรรมการ/ รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (Online)
3. นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา รองประธานกรรมการกรรมการ/ กรรมการก ากับดูแลกิจการ/ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง (Online)
4. นางสุวลัย จันทวานิช กรรมการ/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (Online)
5. นางลีนา เจริญศรี กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

(Online)
6. นายปริญญา  ไววัฒนา กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ (Online)
7. พลเอก สมทัต อัตตะนันทน์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
8. นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการก ากับดูแลกิจการ (Online)
9. นางสาววรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการ (Online)
10. นายสุทธิพร จันทวานิช กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
11. นางพีรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ กรรมการ/ กรรมมการผู้จัดการ/ รองกรรมการผู้จัดการด้านการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารบรษิัท



ผู้บริหารบริษัท
คุณมลฤดี สุขพันธรัชต์ รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงิน 

ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
คุณนารีวรรณ ชัยบันทัด (Online)

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท บางกอกแบริสเตอร์ แอนด์ บิสสิเนส จ ากัด

คุณวรพงษ์ เพชรวราภา (Online)

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คุณนิตยา แก้วเมือง (Online)

ผู้ที่เกี่ยวข้อง



เรื่องที่ท่านประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เรื่องที่ประธานเห็นสมควรจะแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบเกี่ยวกับกิจการอันเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

มติของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบเรื่องที่ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

หมายเหตุ: เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 1



พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 ก าหนดว่า ให้บริษัทจด
ทะเบียนต้องจัดให้มีรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทมหาชน ก าหนดให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นในการประชุมครั้งถัดมา รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 
24 กรกฎาคม 2563 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง 

วาระที่ 2



พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
มติของคณะกรรมการบริษัทฯ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง และได้รับ
การรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ซึ่ งบริษัทฯ ได้ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
www.navanakorn.co.th หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมขอให้แจ้ง
ต่อที่ประชุม 

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 (ต่อ)

http://www.navanakorn.co.th/


รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 109 และ 110 และข้อบังคับของ
บริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี ข้อ 39 (3) ก าหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดท า
รายงานประจ าปี เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดท ารายงานดังกล่าวแล้ว
เสร็จ เพื่อน าส่งแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564
มติของคณะกรรมการบริษัทฯ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 
2563

วาระที่ 3



ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ปี 2563
1. โครงการขายน้ าให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค
จุดประสงค์: เพื่อเพิ่มรายได้ด้านสาธารณูปโภคให้กับบริษัทฯ
• บริษัทฯ ได้ชนะการประกวดราคา “โครงการ งานซื้อน้ าประปาเอกชน เพื่อรองรับชุมชนบริเวณเขต

ส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี” การประปาส่วนภูมิภาคคลองหลวง 
• ลงนามสัญญาซื้อขายน้ าประปาแล้วเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563
• ติดตั้งแล้วเสร็จเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งบริษัทฯ เริ่มจ่ายน้ าให้กับการประปาส่วนภูมิภาคอย่างเป็น

ทางการวันที่ 1 มีนาคม 2564

วาระที่ 3 (ต่อ)



ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ปี 2563
2. โครงข่ายสื่อสารสายใยแก้วใตด้ิน
จุดประสงค์: เพื่อจัดระเบียบสายสื่อสารโดยด าเนินงานติดตั้งโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วน าแสง (Cable 
Fiber Optic) เพื่อรองรับส าหรับผู้ให้บริการสื่อสาร (Operator) ย้ายสายสื่อสารลงโครงข่ายเคเบิ้ลใต้
ดินที่จัดเตรียมไว้ แบ่งเป็น 2 เขต ได้แก่เขตพ้ืนที่โรงงาน เขตพื้นท่ีพาณิชยกรรมและชุมชน 
1. เขตพื้นที่โรงงาน - ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้ย้ายไปใช้ระบบโครงข่ายกลางแล้ว และด าเนินการ

รื้อถอนสายสื่อสารออกจากพ้ืนที่โซนโรงงานเรียบร้อยแล้ว
2. เขตพาณิชยกรรมและชุมชน - อยู่ระหว่างเตรียมการด าเนินการจัดระเบียบในถนนหลัก เพื่อให้

ส่งผลกระทบต่อการใช้งานโทรคมนาคมของผู้อยู่อาศัยในชุมชนให้น้อยที่สุด

วาระที่ 3 (ต่อ)



ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ปี 2563
3. โครงการเสาส่งสัญญาณสื่อสาร 
จุดประสงค์: เพื่อจัดระเบียบเสาส่งสัญญาณสื่อสาร

วาระที่ 3 (ต่อ)

ด าเนินการภายใต้ “บรษิัทร่วมทุน บริษัท ไทธนันต์
จ ากัด” ระหวา่ง บริษัท นวนคร จ ากดั (มหาชน) กับ
บริษัท เอแอลทีเทเลคอม จ ากัด (มหาชน) โดยให้บริการ
เสาโครงเหล็กแก่ผู้ให้บริการโทรคมนาคม (Operator)
ปัจจุบันด าเนินการก่อสรา้งแล้วเสร็จจ านวน 8 เสา และ
ให้บริการเรียบร้อยแล้ว



ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ปี 2563
4. โรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากัด
จุดประสงค์: เพื่อรองรับความต้องการทั้งทางด้านกระแสไฟฟ้าและไอน้ าจากลูกค้าภายในเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ที่เพิ่มขึ้น

วาระที่ 3 (ต่อ)

• โรงไฟฟ้า NNEG เฟสที่ 2 ก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยเมื่อวันที่ 31 
ตุลาคม 2563 ได้เดินเครื่องเชิงพาณิชย์และเริ่มรับรู้รายได้
ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว

• มีขนาดก าลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ รวมประมาณ 185 เมกะวัตต์ 
และไอน้ ารวมประมาณ 40 ตันต่อชั่วโมง

• ท าให้ระบบการผลิตไฟฟ้าและไอน้ ามีประสิทธิภาพและความ
เช่ือถือได้มากยิ่งขึ้น



ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ปี 2563
5. การลงทุนทางด้านพลังงาน (โครงการโครงข่ายอัจฉริยะจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell))
จุดประสงค์: เพื่อลดค่าไฟฟ้า ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนในการด าเนินงาน น าไปสู่การเป็น Smart City
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี 3 จุด
1. โรงผลิตน้ าเพื่ออุตสาหกรรม ปทุมธานี 

Solar Rooftop 719 KW
2. บ่อน้ า อาคารส านักงาน บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) 

Solar Floating 61.56 KW 
3. บนอาคารฝ่ายโยธา บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) 

Solar Rooftop 45.60 KW

วาระที่ 3 (ต่อ)



ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ปี 2563
เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 3 จุด
1. บ่อน้ า โรงผลิตน้ าเพื่ออุตสาหกรรม

Solar Floating 61.56 KW
2. บ่อน้ า โรงบ าบัดน้ าเสีย

Solar Floating 61.56 KW 
3. หลังคาอาคารส านักงาน บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) 

Solar Rooftop 22.80 KW

สามารถรวมจ านวนกิโลวัตต์ได้ 972.08 กิโลวัตต์จาก 6 จุด 
ซึ่งท าให้สามารถลดต้นทุนค่าไฟฟ้าได้อย่างเป็นนัยส าคัญมากถึง 20-25% 

วาระที่ 3 (ต่อ)



ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ปี 2563
6. การร่วมทุนโครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น
จุดประสงค์: เพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
• โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น มีขนาดประมาณ 30 เมกะวัตต์ 

• จดทะเบียนจั้งตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563

• จัดตั้ง “บริษัท อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี่ จ ากัด” “REN” (กิจการร่วมค้า) โดยมีโครงสร้าง การเข้าถือครองหุ้น 
ดังนี้

- บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)       ถือหุ้นร้อยละ 40
- บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน)         ถือหุ้นร้อยละ 35
- บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ถือหุ้นร้อยละ 25

วาระที่ 3 (ต่อ)



พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ประจ าปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 
5 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี ข้อ 38 ก าหนดว่า ให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบแสดง
ฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อนน าเสนอ
ต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

วาระที่ 4



พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ประจ าปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อพิจารณา

งบการเงินประจ าปี 2563 รอบระยะเวลา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีความเห็นร่วมกันว่างบ
การเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังนั้น คณะกรรมการ
ตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารับรองงบการเงินดังกล่าวเพื่อ
น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ต่อไป

วาระที่ 4 (ต่อ)



Financial Performance

AGM 2021

บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน)



Key Financial Performance

ท่ีมา  รายงานประจ าปี 2563 หน้า 5

บริษัทฯ ยังคงรักษาสถานะ
ทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง 

บริษัทมีความเสี่ยงด้านโครงสร้างเงินทุน
ธุรกิจค่อนข้างต่ า เน่ืองจากใช้สัดส่วน
เงินทุนจากการกู้ยืมน้อยกว่าสัดส่วนทุน



ในภาพรวมของก าไรสุทธ,ิ อัตราก าไรขั้นต้น-รายได้
ค่าบริการและรายได้ค่าเชา่, อัตราก าไรสุทธิ และ
EBITDA มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการ
ปรับลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในภาพรวมทั้งหมด
อย่างต่อเนื่อง

63
063
3
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Key Financial Performance



Dividends
Dividends Payment History

Policy : Not less than 50% of net income

Our dividend commitment to shareholders

Subject to AGM 2021 resolution, 
will be paid on 25 May 2021



Accounting and Finance Department 

Website: https://www.navanakorn.com 
Tel: (66) 2529-0031-5 ext. 201, 202



พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ประจ าปี 2563 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

มติของคณะกรรมการบริษัทฯ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดท าแล้วเสร็จ
โดยได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 
จ ากัด) รวมทั้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เรียบร้อย
แล้ว 

วาระที่ 4 (ต่อ)



พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย
และจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้น ผลการด าเนินงานปี 2563

(ส่วนที่ 1) จัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของ บริษัทฯ หมวดที่ 5 
การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี ข้อ 43 ก าหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุน
ส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมี
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ในปี 2563 บริษัทฯ มีผลก าไรสุทธิประจ าปี 352,405,064.- บาท ซึ่งเป็นยอดก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม
และต้องกันทุนส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิเป็นจ านวนเงิน 17,620,253.- บาทรวมทุน
ส ารองตามกฎหมาย ณ สิ้นปี 2563 จ านวน 182,845,291.- บาท

วาระที่ 5



พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย
และจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้น ผลการด าเนินงานปี 2563

(ส่วนที่ 1) จัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย
มติของคณะกรรมการบริษัทฯ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรเพื่อทุนส ารองตาม
กฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ ประจ าปี เป็นจ านวนเงิน 17,620,253.- บาท

วาระที่ 5 (ต่อ)



พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย
และจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้น ผลการด าเนินงานปี 2563

(ส่วนที่ 2) จ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้น ผลการด าเนินงานปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี ข้อ 42 ก าหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทฯ 
จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้ประกาศ
จ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีผลก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่าย
ปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่งเดือน
นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันที่คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้
โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลน้ันในหนังสือพิมพ์ด้วย โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 50 ของผลก าไรประจ าปี

วาระที่ 5 (ต่อ)



พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย
และจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้น ผลการด าเนินงานปี 2563

(ส่วนที่ 2) จ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้น ผลการด าเนินงานปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล (ต่อ)

ในปี 2563 บริษัทฯ มีผลก าไรสุทธิประจ าปี 352,405,064 บาท ซึ่งเป็นยอดสุทธิตามงบการเงินรวม และ
ต้องกันทุนส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ เป็นจ านวนเงิน 17,620,253.- บาท จะเหลือก าไร
สุทธิเท่ากับ 334,784,811.- บาท และจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท
ต่อหุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 217,532,036.- บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65.00 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งสูงกว่า
นโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ ก าหนดไว้

โดยในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท (BOI ในอัตราหุ้นละ 0.0649 บาท (BOI คือ ไม่ได้เครดิตภาษีเงินปันผล) และ 
Non - BOI ในอัตราหุ้นละ 0.0451 บาท (Non - BOI คือ ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผล))

วาระที่ 5 (ต่อ)



พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย
และจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้น ผลการด าเนินงานปี 2563

(ส่วนที่ 2) จ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้น ผลการด าเนินงานปี 2563
มติของคณะกรรมการบริษัทฯ

เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี เป็นจ านวนเงิน 17,620,253.- บาท ดังนั้นจะเหลือก าไรสุทธิหลังหักทุนส ารองตามกฎหมาย
เท่ากับ 334,784,811.-บาท และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 
0.11 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 217,532,036.- บาท (ไม่นับรวมหุ้นซื้อคืน) หรือคิดเป็นร้อยละ 65.00 ของก าไรสุทธิตามงบ
การเงินรวม ประจ าปี 2563 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงิน
ปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารท่ี 25 พฤษภาคม 2564

ท้ังนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว มีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 (ต่อ)



พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 3 
คณะกรรมการ ข้อ 19 ก าหนดว่า ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามเป็น
อัตรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม 

ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้น ๆ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้โดยปัจจุบันมีผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท จ านวน 
11 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่

รายชื่อกรรมการ ประเภทกรรมการ

1) นางสุวลัย จันทวานิช กรรมการ

2) นางพีรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ กรรมการ

3) นางลีนา เจริญศรี กรรมการอิสระ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน

วาระที่ 6



พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกรรมการ
กลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้รับทราบ และพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
นวนคร จ ากัด (มหาชน) อีกวาระหนึ่ง ดังรายนามต่อไปน้ี

รายชื่อกรรมการ ประเภทกรรมการ
1) นางสุวลัย จันทวานิช กรรมการ

2) นางพีรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ กรรมการ
3) นางลีนา เจริญศรี กรรมการอิสระ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน

วาระที่ 6 (ต่อ)



พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (ต่อ)

เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม มี
ประวัติการท างานที่ดี และปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี นางลีนา เจริญศรี 
กรรมการอิสระซึ่งได้เป็นกรรมการอิสระติดต่อกันเกิน 3 วาระแล้ว ซึ่งตามกฎบัตรของคณะกรรมการ วาระ
การด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ก าหนดว่า “กรรมการอิสระสามารถด ารงต าแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 
วาระ เว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ว่ากรรมการ
ดังกล่าวได้กระท าคุณประโยชน์ต่อบริษัทฯ และการด ารงต าแหน่งเกินวาระที่ก าหนด โดยมิได้ท าให้ความเป็น
อิสระขาดหายไป” 

วาระที่ 6 (ต่อ)



พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (ต่อ)

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (ยกเว้น นางลีนา เจริญศรี) ได้พิจารณาเห็นว่า 
ถึงแม้การด ารงต าแหน่งเกินวาระที่ก าหนด ก็มิได้ท าให้ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ของนางลีนา เจริญ
ศรี ขาดหายไปแต่อย่างใด

จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง
กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 
ต้ังแต่วันท่ี 23 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 22 มกราคม 2564 เมื่อพ้นระยะเวลาก าหนดแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือ
หุ้นเสนอชื่อดังกล่าว

วาระที่ 6 (ต่อ)



พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
มติของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบรอบออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ ได้พิจารณากลั่นกรองตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทฯ ตามที่
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่าทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่
มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะ
ได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อคือ นางลีนา เจริญศรี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 6 (ต่อ)



พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
มติของคณะกรรมการบริษัทฯ

จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบก าหนดออก
จากต าแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) อีกวาระหนึ่ง ดัง
รายนามต่อไปนี้ 

รายชื่อกรรมการ ประเภทกรรมการ

1) นางสุวลัย จันทวานิช กรรมการ

2) นางพีรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ กรรมการ

3) นางลีนา เจริญศรี กรรมการอิสระ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน

หมายเหต:ุ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
และให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 (ต่อ)



วาระที่ 6 (ต่อ)
1. นางสุวลัย จันทวานิช

(เสนอให้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

อาย:ุ 74 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านบัญชีและการเงิน
• ด้านการก ากับดูแลกิจการ
สัดส่วนการถือหุ้นสามัญบริษัท 
• ของตนเอง: 7,925,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.3869)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 2,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0976)



วาระที่ 6 (ต่อ)
1. นางสุวลัย จันทวานิช

(เสนอให้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:
ภรรยา พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช มารดา นางพีรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ 
นายสุทธิพร จันทวานิช และ นายภพพร จันทวานิช
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจบุัน (จ านวน 1 บริษัท)
15 ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน)
ปี 2544 – ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน)
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจบุัน
• ไม่มี



วาระที่ 6 (ต่อ)
1. นางสุวลัย จันทวานิช

(เสนอให้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ
• ไม่มี
ข้อมูลอื่น ๆ 
• ไม่มีประวัติการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระท าโดยทุจริต
• ไม่มีประวัติการท ารายการท่ีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา
คณะกรรมการบริษัท 9/11  ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 6/6    ครั้ง



วาระที่ 6 (ต่อ)
1. นางสุวลัย จันทวานิช

(เสนอให้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา
• ไม่มี
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท 
• ไม่มี



วาระที่ 6 (ต่อ)
2. นางพีรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ 

(เสนอให้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

อาย:ุ 47 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
New Hampshire College ประเทศสหรัฐอเมริกา
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านการก ากับดูแลกิจการ
สัดส่วนการถือหุ้นสามัญบริษัท 
• ของตนเอง: 22,553,805 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.1011)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:   ไม่มี



วาระที่ 6 (ต่อ)
2. นางพีรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ 

(เสนอให้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

บุตรนางสุวลัย จันทวานิช และ พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช 

พี่สาว นายสุทธิพร จันทวานิช และ นายภพพร จันทวานิช

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจบุัน (จ านวน 1 บริษัท)

23 ก.พ. 2564 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท

บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน)

1 ส.ค. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน)



วาระที่ 6 (ต่อ)
2. นางพีรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ 

(เสนอให้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจบุัน (จ านวน 1 บริษัท) (ต่อ)
1 มี.ค. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน)
ปี 2545 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการด้านการบริหาร

บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน)
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจบุัน (จ านวน 2 บริษัท)
13 ธ.ค. 2561 – 3 ต.ค. 2562 กรรมการ

บริษัท นวนคร สมาร์ท เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด
10 ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ 

บริษัท คลองหลวงพัฒนา (ปทุมธานี) จ ากัด



วาระที่ 6 (ต่อ)
2. นางพีรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ 

(เสนอให้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ (จ านวน 1 บริษัท)

ปี 2551 – ปี 2558 กรรมการ 

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม 
จ ากัด (มหาชน)

ข้อมูลอื่น ๆ

• ไม่มีประวัติการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระท าโดยทุจริต

• ไม่มีประวัติการท ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 



วาระที่ 6 (ต่อ)
2. นางพีรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ 

(เสนอให้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีท่ีผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา
• ไม่มี
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท 
• ไม่มี



วาระที่ 6 (ต่อ)
3. นางลีนา เจริญศรี

(เสนอให้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

อาย:ุ 75 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• MINI MBA การพัฒนาผู้บริหารกระทรวงการคลัง รุ่นที่ 1
• นักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 19 ส านักงาน กพ.
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยส าหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า

• ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังต่อไปนี้
1. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2553
2. หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 



วาระที่ 6 (ต่อ)
3. นางลีนา เจริญศรี

(เสนอให้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

ความเชี่ยวชาญ
• ด้านบริหารงานตรวจสอบ
• ด้านการบริหารกิจการภาครัฐและเอกชน
• ด้านการก ากับดูแลกิจการ
• ด้านการเงินการคลัง
สัดส่วนการถือหุ้นสามัญบริษัท 
• ของตนเอง: ไม่มี
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:
• ไมมี่



วาระที่ 6 (ต่อ)
3. นางลีนา เจริญศรี

(เสนอให้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจบุัน (จ านวน 1 บริษัท)
12 พ.ค. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน)
11 ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน)
ปี 2551 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 

บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน)
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจบุัน 
• ไม่มี 



วาระที่ 6 (ต่อ)
3. นางลีนา เจริญศรี

(เสนอให้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ (จ านวน 2 บริษัท)
16 ม.ค. 2561 – 21 ม.ค. 2563 ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน)
22 ธ.ค. 2551 – 30 พ.ย. 2560 ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน)
ปี 2545 – ปี 2551 กรรมการและกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน)
ปี 2556 – ปี 2558 กรรมการตรวจสอบภายใน

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)



วาระที่ 6 (ต่อ)
3. นางลีนา เจริญศรี

(เสนอให้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

ข้อมูลอื่น ๆ
• ไม่มีประวัติการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระท าโดยทุจริต
• ไม่มีประวัติการท ารายการท่ีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา
คณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 6/6 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง



วาระที่ 6 (ต่อ)
3. นางลีนา เจริญศรี

(เสนอให้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา
• ไม่มี
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท 
• ไม่มี



พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 20 ก าหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน 
หรือก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือก าหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่า
จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตาม
ระเบียบบริษัทฯ โดยไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้ง
เป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของ
บริษัทฯ อีกต่างหากด้วย 

วาระที่ 7



พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล (ต่อ)

โดยใช้หลักเกณฑ์การค านึงถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ได้แก่ความส าเร็จและการเติบโต
ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่ม
มากขึ้น 

ทั้งนี้ กระบวนการก าหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาและน าเสนอจ านวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ าทุกปี 

วาระที่ 7 (ต่อ)



วาระที่ 7 (ต่อ)
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน
ปี 2564

(ปีที่เสนอ)
ปี 2563

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

310,000
160,000
30,000
50,000
40,000

310,000
160,000
30,000
41,350
38,100

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย บาท/ครั้งการประชุม บาท/ครั้งการประชุม
ประธานคณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

20,000

10,000

20,000

10,000

เงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจ าปี) พิจารณาจากผลการด าเนินงานเป็นหลัก



พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร เพื่อพิจารณา
ก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจะใช้หลักเกณฑ์ซึ่ง
ประกอบด้วยการเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน ประสบการณ์ บทบาท และภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น
ว่าควรก าหนดค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และโบนัส ในวงเงิน เป็นจ านวนไม่เกิน 18,000,000.- บาทต่อ
ปี จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้น าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564
เพื่อพิจารณาต่อไป 

วาระที่ 7 (ต่อ)



พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564
มติของคณะกรรมการบริษัทฯ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 
2564 เป็นจ านวนไม่เกิน 18,000,000.- บาทต่อปี 

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 (ต่อ)



พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ 
หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 40 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 
เลือกตั้งผู้สอบบัญชีคนหนึ่ง หรือหลายคนก็ได้ และก าหนดจ านวนเงินสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี สุด
แล้วแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง 
หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จะต้องได้รับการเลือกตั้งทุกคราวที่มี
การประชุมใหญ่สามัญ และผู้สอบบัญชีคนเดิมอาจได้รับเลือกตั้งในคราวต่อไปตามมติของที่ประชุมก็ได้ 
ทั้งนี้ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ท าหน้าที่ได้ไม่เกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และบริษัทฯ จะ
แต่งต้ังผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

วาระที่ 8



พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชยสอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 เนื่องจากเป็นส านักงานสอบบัญชีที่มีรายชื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส านักงาน 
ก.ล.ต.) และมีมาตรฐานการท างานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้
ตามแผนตรวจสอบ และให้ค าปรึกษาแนะน าทางด้านบัญชีโดยอ้างอิงมาตรฐานการบัญชีได้เป็นอย่างดี
คณะกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 8 (ต่อ)



พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (ต่อ)  

จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ โดยมีรายช่ือดังนี้
1. นางสาวนารีวรรณ ชัยบันทัด (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9219) หรือ 
2. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8420) หรือ
3. นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4795) 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับ
บริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว โดยมีประวัติ
เบื้องต้นของผู้สอบบัญชี – ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4

วาระที่ 8 (ต่อ)



พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (ต่อ)  

โดยได้ก าหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจ านวนเงินรวม 2,400,000.- บาท (เท่ากับปี
ที่แล้ว) รวมการตรวจสอบการปฏิบัติตามเง่ือนไขของบัตรส่งเสริมจ านวน 5 บัตร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีกไม่เกินร้อย
ละ 7 ของค่าสอบบัญชีประจ าปี 

ทั้งนี้ บริษัทฯ และมีบริษัทย่อย ชื่อว่า บริษัท ไทธนันต์ จ ากัด และ บริษัท อาร์ อี เอ็น โคราช เอ็นเนอร์ยี่ 
จ ากัด โดยมีผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ซึ่งสังกัด ส านักงานสอบบัญชีเดียวกัน

วาระที่ 8 (ต่อ)

เปรียบเทียบค่าธรรมเนียมสอบบัญชี 2564 (ปีที่เสนอ) 2563 2562

ค่าสอบบัญชี 2,400,000 2,400,000 2,250,000
ค่าบริการอื่น ๆ เช่น ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียา
กร ค่าติดต่อสื่อสารค่าพาหนะ เป็นต้น

ไม่เกินร้อยละ 7
ของค่าสอบบัญชีประจ าปี

ไม่เกินร้อยละ 7
ของค่าสอบบัญชีประจ าปี

ไม่เกินร้อยละ 7
ของค่าสอบบัญชีประจ าปี



พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564
มติของคณะกรรมการบริษัทฯ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 ได้แก่ นางสาวนารีวรรณ ชัยบันทัด ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 9219 หรือ นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 8420 หรือ นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4795
และก าหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจ านวนเงินรวม 2,400,000 บาท (เท่ากับปี
ที่แล้ว) รวมการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมจ านวน 5 บัตร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ไม่เกินร้อยละ 7 ของค่าสอบบัญชีประจ าปี

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 (ต่อ)



พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
วาระที่ 9


