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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
บริษัท เอ็นเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 

 
สถานทีป่ระชุม ณ  เลขที่  88 ถนนเดอะพารค์แลนด์ (บางนา-ตราด กม.5) แขวงบางนาเหนือ  

เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ไม่มีลงทะเบียนหนา้งาน โดยผ่านระบบ ประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E- meeting)  

วันทีแ่ละเวลาประชุม วนัที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. 

กรรมการผู้เข้าประชุม 
1. พลเอกมนตรี สงัขทรพัย ์  กรรมการ ประธานกรรมการ 
2. คณุณฐัภพ รตันสวุรรณทวี กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร 
     และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
3. คณุวีระศกัดิ์ สตุณัฑวิบลูย ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบประธาน  

กรรมการบรหิารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

4. รศ.ดร.เสรี วงษม์ณฑา  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และก าหนด 
ค่าตอบแทน 

5.  คณุอารีย ์เติมวฒันาภกัดี  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนด 
ค่าตอบแทน 

6. ดร.สนุีย ์ศรไชยธนะสขุ  กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
7. คณุยงยศ ปาละนิติเสนา  กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบรหิารความเสี่ยง 
8. คณุวิบลูย ์รศัมีไพศาล  กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
9. คณุกิจจา สมญัญาหิรญั  กรรมการ กรรมการบริหาร 
10. คณุณฐัพงษ ์รตันสวุรรณทวี กรรมการ กรรมการบริหาร รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
11. คณุบงกช รุง่กรไพศาล  กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

ดา้นกิจการองคก์ร 
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กรรมการลาประชุม 

- ไม่มี   -  
  

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 
1, คณุดจุเดือน บญุซื่อ   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงิน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ เป็น

 ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน หรือ CFO 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1. คณุวรพล วิริยะกลุพงศ ์  ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท กรนิทร ์ออดิท จ ากดั 

 

เร่ิมการประชุม 
 คณุณัฐวตัร สงเคราะห ์ผูไ้ดร้บัมอบหมายจาก พลเอกมนตรี สงัขทรพัย ์ประธานกรรมการบริษัท  
ใหป้ฏิบติัหนา้ที่เป็นผูด้  าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุม”) กล่าวตอ้นรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมเขา้สู่การ
ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ของบริษัท เอ็นเอฟซี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) พรอ้มกับแนะน า
คณะกรรมการบรษิัท ผูบ้รหิารของบรษิัทฯ และที่ปรกึษาของบรษิัทฯ ที่เขา้รว่มประชมุ 
 จากนัน้ ผูด้  าเนินรายการไดช้ีแ้จงต่อที่ถึง วิธีการปฏิบติัในการลงคะแนน ดงันี ้ 
1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุ ผูถื้อหุน้ทกุคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ที่ตนถืออยู่  

โดยใหน้บั 1 หุน้ต่อ 1 เสียง 
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผย ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะตอ้งออกเสียง

ลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ทัง้นี ้ไม่สามารถแบ่ง
การออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัส
โตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ สามารถแยกลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองด
ออกเสียงคราวเดียวกนัในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะท าการลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุน้ที่ตนถือ 

3.    โดยทางบรษิัทจะใหเ้วลาในการลงคะแนนเสียงประมาณ 1 นาท ี
เมื่อผูถื้อหุน้ตอ้งการลงคะแนนเสียง คลิกที่เมนลูงคะแนนเสียง สญัลกัษณเ์ครื่องหมายถกู ทางแถบ

เมนทูี่ปรากฏอยู่ทางซา้ยมือ จะมีปุ่ ม ใหเ้ลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนนเสียงไดท้ า
การเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่ มใดปุ่ มหนึ่ง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง  
จากนัน้ กดสง่  เมื่อท าการสง่การลงคะแนนเสียงเรียบรอ้ยแลว้ ท่านผูถื้อหุน้จะไดร้บัป๊อปอพัขอ้ความแจง้เตือน 
สง่การลงคะแนนเรียบรอ้ย  
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       หากผูถื้อหุน้เขา้มาในระบบ และไม่ไดค้ลิ๊กกดปุ่ มใด ๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียง  ระบบจะเทคะแนนเสียงไป
ที่เห็นดว้ย โดยอตัโนมติั 
       ทัง้นีส้ามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแกไ้ขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้
จนกว่าท่ีประชมุจะประกาศใหปิ้ดการลงคะแนนเสียงของวาระนัน้ ๆ 
       เพื่อเหตผุลดา้นการรกัษาความปลอดภยั ผูใ้ชแ้ต่ละคนสามารถลงชื่อเขา้สูร่ะบบไดบ้นอปุกรณแ์ค่เครื่อง
เดียวเท่านัน้และหากคณุพยายามลงชื่อเขา้สูร่ะบบบนอปุกรณเ์ครื่องอื่นหรือเบราวเ์ซอรอ่ื์นในเครื่อง
คอมพิวเตอรเ์ครื่องเดียวกนั การลงชื่อเขา้สูร่ะบบก่อนหนา้นี ้ จะถกูตดัออกจากระบบโดยอตัโนมติั ทัง้นีห้า้ม
เปิดเผยชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านของคณุกบับุคคลอื่น 
       โดยหากท่านผูถื้อหุน้มีการขอ User Password ส าหรบัการเขา้รว่มประชมุระบบ E-AGM และมีการจดัสง่
แบบฟอรม์มอบอ านาจแบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบรอ้ยแลว้ ระบบจะไม่สามารถใหเ้ปลี่ยนแปลงการ
ลงคะแนนเสียงได ้แต่ท่านผูถื้อหุน้สามารถดกูารถ่ายทอดการประชมุและถามค าถามได ้
หลกัเกณฑก์ารนบัคะแนนเสียง  
1.  ภายใตข้อ้บงัคบัของบริษัทฯ ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียง  
ชีข้าด  

2. การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในที่ประชมุ เฉพาะที่
ออกเสียงไม่เห็นดว้ย และ/หรือ งดออกเสียง แลว้น าไปหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ในที่
ประชมุ โดยสว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย ทัง้นี ้ไดน้บัรวมคะแนนเสียงที่ผูม้อบฉนัทะได้
ลงคะแนนมาในหนงัสือมอบฉนัทะเรียบรอ้ยแลว้ ซึ่งไดบ้นัทกึคะแนนเสียงดงักลา่วไวล้ว่งหนา้ 

3. การแจง้ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง โดยในแต่ละ
ระเบียบวาระจะใชจ้ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชมุลา่สดุ ดงันัน้ จ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุในแต่ละวาระจึงอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากนั 
ก่อนลงมติในแต่ละวาระประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่

เก่ียวข้องกับวาระนั้นๆตามความเหมาะสมโดยขอใหผู้ ้เขา้ร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็นส าหรบัค าถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลงัพิจารณาอยู่  ขอความกรุณาน าไปสอบถาม 
หรือใหค้วามเห็นในวาระอ่ืน ๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม และขอความกรุณาท่านผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็น หรือ
สอบถามอย่างกระชับ และงดเวน้การซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ  า้กนั เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อ
หุน้รายอ่ืนไดใ้ชส้ิทธิดว้ย จึงขอความกรุณาผูถื้อหุน้โปรดให้ความร่วมมือเพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปดว้ยดีและ
เพื่อเป็นการบรหิารการประชมุใหอ้ยู่ในเวลาที่ก าหนด 
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หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถกดปุ่ มเมนูพิมพข์้อความ รูป
หน้าต่างแชท และท าการพิมพข์้อความที่ท่านต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันการส่งข้อความ
ดงักลา่วมายงับรษิัท 

หลงัจากนัน้ประธานฯ จะเป็นผูอ่้านค าถามของท่านตามล าดับ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตอบ
ค าถามที่ตรงกบัวาระในเวลานัน้ ๆ หากค าถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกน าไปสอบถามภายหลงัจากการปิด
ประชุมตามวิธีการที่ไดแ้จง้ไวข้า้งตน้ ทัง้นี ้ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กล่องขอ้ความ” 
ขอใหท้่านแจง้ชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาดว้ยตนเองหรือรบัมอบฉันทะ เพื่อที่จะไดบ้ันทึก
รายงานการประชมุไดอ้ย่างถกูตอ้งและครบถว้น 

ในกรณีที่ค  าถามถูกส่งเขา้มาในระบบเป็นจ านวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือก
ค าถามตามความเหมาะสม และหากมีค าถามใดที่ไม่สามารถตอบไดใ้นระหว่างการประชมุเนื่องจากมีเวลาที่
จ  ากดั บรษิัทจะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทต่อไป 

เพื่อการปฏิบติัตามแนวทางที่ดีในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทจดทะเบียนเก่ียวกบัการนับคะแนน
เสียงในการประชุมในครั้งนี ้ บริษัทจึงขอเชิญตัวแทนจากบริษัท NFC จากบริษัท กรินทร ์ออดิท จ ากัด  
และตัวแทนกฎหมายของ บริษัทฯ ท าหนา้ที่ดูแลการนบัคะแนนเสียงและดูแลการประชุมผูถื้อหุน้ใหถู้กตอ้ง
ตามกฎหมายและขอ้บังคับของบริษัท บริษัทไดก้ าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัที่ 7 เมษายน 2565 (Record Date) การประชุมในวนันีม้ี  ผูถื้อหุน้เขา้
ร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ และโดยการมอบฉันทะจ านวน 35 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 
1,055,275,046  หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 97.0071 % ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายแลว้ทัง้หมด บรษิัทฯ  

 อย่างไรก็ดี เพื่อใหก้ารประชุมด าเนินการไปอย่างกระชับที่สดุ ประธานที่ประชุมอาจพิจารณา
จ ากัดเวลาในการตอบค าถามของผูถื้อหุน้ หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามหรือขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ขอใหผู้ถื้อหุน้
เขียนค าถามหรือขอ้คิดเห็นของท่านลงบนกระดาษที่แจกให ้และมอบใหเ้จา้หนา้ที่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ 
จะตอบค าถามทัง้หมดบนเว็บไซตข์องบริษัทฯ พรอ้มกบัการเผยแพรร่ายงานการประชมุในครัง้นี ้

 ส าหรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านใดที่มีความจ าเป็นตอ้งการออกจากระบบก่อน หรือไม่อยู่ประชุมในวาระใด 
ท่านสามารถใชส้ิทธิของท่านได ้โดยกดผลลงคะแนนล่วงหน้าในระบบ ก่อนออกจากระบบการประชุม 

 จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชุมจึงไดเ้รียนเชิญ พลเอกมนตรี สงัขทรพัย ์ประธานกรรมการบริษัท  
ท าหนา้ที่เป็นประธานที่ประชมุ และด าเนินการเปิดประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ของบรษิัทฯ 
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 พลเอกมนตรี สังขทรพัย ์ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) 
กลา่วตอ้นรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุเขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 พรอ้มกบัเรียนใหท้ี่ประชมุทราบถึง
ขอ้มลูทนุจดทะเบียนและทนุช าระแลว้ของบรษิัทฯ ในเบือ้งตน้ ดงันี ้

• จ านวนหุน้สามญั 1,087,833,099 หุน้  
• ทนุช าระแลว้ 815,874,824.25 บาท  
• ทนุจดทะเบียน  897,462,271.50 บาท  
• มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละจ านวน 0.75 บาท 
• จ านวนผูถื้อหุน้รวม 3,802 ราย 

 การประชุมในวันนีม้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทัง้ดว้ยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E- meeting)  และ
โดยการมอบฉนัทะจ านวน 35 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้1,055,275,046  หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 97.0071% ของจ านวน
หุน้ที่จ  าหน่ายแลว้ทัง้หมด  ทัง้นี ้ประธานฯ ไดเ้รียนใหท้ี่ประชุมทราบถึงขอ้บงัคับบริษัทฯ ขอ้ที่ 34 ซึ่งระบุว่า  
“ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ 
(25) คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถ้ือหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งใน
สาม (1/3) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม” ดังนั้น ประธานฯ จึงแถลงว่าในการ
ประชุมครัง้นีม้ีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะแทนผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดใน
ขอ้บังคับบริษัทฯ แลว้ จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565   

 
วาระที ่1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  

28 เมษายน 2564 
 ประธานฯ มอบหมายใหคุ้ณณัฐวัตร สงเคราะห ์ผูด้  าเนินการประชุม เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้
ต่อที่ประชมุ 

 คุณณัฐวัตร สงเคราะห์ ผูด้  าเนินการประชุม ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า วาระนีเ้ป็นการพิจารณารบัรอง
รายงานการประชุมสามญัผูถ้ ือหุน้ ครัง้ที ่ 1/2564 ซึ ่งประชุมเมื ่อวนัที ่ 28 เมษายน 2564 ซึ ่งบร ิษัทฯ  
ไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหก้ับตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายในเวลาที่ก าหนดแลว้ 
พรอ้มทัง้ไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ แลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
ส าเนารายงานการประชมุที่ไดส้ง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดศ้กึษารายละเอียด
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ของรายงานการประชุมแลว้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการ
ประชมุดงักลา่ว  

 ประธานฯ สอบถามว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามเก่ียวกบัเรื่องใดหรือไม่ เมื่อปรากฏ
ว่าไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชุม
สามัญผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งไดป้ระชุมเมื่อที่ 28 เมษายน 2564 ทั้งนี ้การลงมติในวาระนีต้อ้งไดร้บั
การรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
มติทีป่ระชุม: ที่ประชุมนีม้ีมติเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน รบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งประชมุเมื่อ
วนัที่ 28 เมษายน 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มต ิ จ านวนเสียงที่ลงมติ (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ (%)  

เห็นดว้ย 1,055,275,046 100.000000 
ไม่เห็นดว้ย - 0.000000 
งดออกเสียง - 0.000000 

บตัรเสีย - 0.000000 
รวม 1,055,275,046 100.000000 

  
วาระที ่2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 
 ประธานฯ มอบหมายใหคุ้ณณัฐวตัร สงเคราะห ์ผูด้  าเนินการประชุม และคุณดุจเดือน บุญซื่อ  
รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ ดา้นการเงิน เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต่้อที่ประชุม 

 คุณณัฐวัตร สงเคราะห์ ผูด้  าเนินการประชุม ชีแ้จงต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ว่า ผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ประจ าปี 2564 และการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคัญซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2563 มีรายละเอียดปรากฏตามฯ 
แบบ 56-1 One Report 2564 ซึ่งอยู่ในรูป QR Code ที่บริษัทฯ ไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้พรอ้มกับหนังสือ
เชิญประชมุแลว้ โดยสามารถสรุปรายละเอียด เหตกุารณส์ าคญัในรอบปี 2564 ไดด้งันี ้

 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมกรรมการบริษัท มีมติ อนุมัติจัดตัง้ บริษัท เอ็นเอฟซีที สงขลา 
จ ากดั ประกอบกิจการบริการคลงัสินคา้เหลวและบริการขนส่ง โดยบริษัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) เขา้ถือ
หุน้สดัสว่นรอ้ยละ 100 และมีทนุจดทะเบียนจ านวน 1 ลา้นบาท 
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วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 บริษัท (NFC) ไดช้ าระเงินค่าหุน้เพิ่มทุนใน NFCW งวดที่ 4 จ านวน 9.75 
ลา้นบาท มลูค่าหุน้ละ 5 บาท รวมเป็นทนุจดทะเบียนช าระแลว้ทัง้สิน้ 133,600,000 บาท  

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 บริษัท (NFC)ไดช้ าระเงินค่าหุน้เพิ่มทุนใน NFCW งวดที่ 5 จ านวน 
25.35 ลา้นบาท มลูค่าหุน้ละ 13 บาทรวมเป็นทนุจดทะเบียนช าระแลว้ทัง้สิน้ 158,950,000 บาท  

วนัที่ 7 ธันวาคม 2564  ศาลมีค าสั่งใหย้กเลิกการลม้ละลายของบริษัท ท่าเรือระยอง จ ากดั โดยไดม้ี
ประกาศเลิกการลม้ละลาย ในราชกิจจานเุบกษา เมื่อวนัที่ 15 กมุภาพนัธ ์2565  

 ประธานฯ สอบถามเติมว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
ผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัเพิ่มเติม  

 เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง  ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุม
รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ในรอบปี 2564   
 
วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ 

ประจ าปี 2564 สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 
  
 ประธานฯ มอบหมายใหคุ้ณดุจเดือน บุญซื่อ รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ ดา้นการเงิน เป็นผูช้ีแ้จง
รายละเอียดในวาระนีต่้อที่ประชมุ 

 คุณดุจเดือน บุญซื่อ รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ ดา้นการเงิน เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบ
แสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2564 ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และตาม
ขอ้บงัคับของบริษัทฯ ขอ้ 44 ที่ก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ ตอ้งจัดใหม้ีการจัดท างบการเงิน ณ วันสิน้สุด
รอบบญัชีของบรษิัทฯ เพื่อน าเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุติัในการประชมุสามญัประจ าปี 

 งบการเงินส าหรบัรอบบญัชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ ไดจ้ัดท าขึน้โดยถูกตอ้ง
ตามควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบ
บญัชีรบัอนุญาต และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว้ โดยมี
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 ที่บริษัทฯ ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 
ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งัต่อไปนี ้
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หน่วย: ล้านบาท 

งบการเงิน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรพัยร์วม 3,696.94 2,179.43 

หนีส้ินรวม 2,420.06 529.11 

สว่นของผูถื้อหุน้ 1,276.88 1,650.32 

มลูค่าหุน้ที่เรียกช าระแลว้ 815.87 815.87 

รายไดร้วม 1,364.15 1,372.77 

ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของบรษิัทฯ 352.89 450.55 

ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.3244 0.4142 

จ านวนหุน้ (หุน้) 1,087,833,056 1,087,833,056 

มลูค่าหุน้สทุธิ (บาท) 1.18 1.52 

 
 ประธานฯ กลา่วขอบคณุคณุดจุเดือน บญุซื่อ และกลา่วเพิ่มเติมว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้คิดเห็นหรือ
ขอ้ซักถามเก่ียวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอ
ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจ าปี 
2564 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่น าเสนอ ทั้งนี ้การลงมติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมติั
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
มติทีป่ระชุม: ที่ประชุมนีม้ีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดที่
เสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
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มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(เสียง) 
คิดเป็นร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 1,055,275,046 100.000000 
ไม่เห็นดว้ย - 0.000000 
งดออกเสียง - 0.000000 
บตัรเสีย - 0.000000 
รวม 1,055,275,046 100.000000 

 
วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2564 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

และงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 
 
ประธานฯ มอบหมายให้คุณดุจเดือน บุญซื่อ รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ ดา้นการเงิน เป็นผูช้ีแ้จง

รายละเอียดในวาระนีต่้อที่ประชมุ 

 คุณดุจเดือน บุญซื่อ รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ ดา้นการเงิน  ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 
แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และตามขอ้บงัคบัของบริษัท
ฯ ขอ้ 53 ก าหนดใหต้อ้งจดัสรรเงินก าไรสทุธิประจ าปีไวเ้ป็นทุนส ารองอย่างนอ้ยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของก าไร
สทุธิประจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนส ารองจะมีจ านวนถึงรอ้ยละสิบ (10) ของจ านวนทุน
จดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 51 ก าหนดใหก้ารจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไรจะ
กระท ามิได ้ในกรณีที่บริษัทฯ ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้สิบ (50) ของก าไรสุทธิภายหลงัจากการหักภาษีและทุน
ส ารองต่างๆ ตามที่กฎหมายและบริษัทฯ ก าหนด โดยอา้งอิงจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม  
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ โดยขึน้อยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจ าเป็น 
และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบรษิัท และ/หรือผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เห็นสมควร 

 ส าหรบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 
จ านวน 450.55 ลา้นบาท ตัง้เงินส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่า 5%เป็นเงิน 22.76 ลา้นบาท (รวมเป็นส ารองตาม
กฎหมาย ณ สิน้สุด 31 ธันวาคม 2564 จ านวนเงิน 47.14 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 5.77 ของทุนจดทะเบียน) 
คงเหลือก าไรสทุธิที่สามารถจ่ายเงินปันผลได ้427.79 ลา้นบาท 
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 ประธานฯ กล่าวขอบคณุคณุดจุเดือน บุญซื่อ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ดา้นการเงิน และสอบถาม
เติมว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามเก่ียวกบัเรื่องดงักลา่วหรือไม่ 

 เมื่อปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติ
การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2564 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 ตามที่น าเสนอ ทั้งนี ้การลงมติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
มติทีป่ระชุม: ที่ประชุมนีม้ีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2564 จ านวน 
22.76  ลา้นบาท เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงาน
ของบรษิัทฯ ประจ าปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้ 

 
มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(เสียง) 
คิดเป็นร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 1,055,275,046 100.000000 
ไม่เห็นดว้ย - 0.000000 
งดออกเสียง - 0.000000 
บตัรเสีย - 0.000000 
รวม 1,055,275,046 100.000000 

 
วาระที ่5 เพ่ือทราบเร่ืองศาลล้มละลายกลางมีค าส่ัง ยกเลิกการล้มละลายของบริษัท ท่าเรือ

ระยอง จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 
 

ประธานฯ มอบหมายใหค้ณุณัฐวตัร สงเคราะห ์ผูด้  าเนินการประชุม เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระ
นีต่้อที่ประชมุ 
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คณุณัฐวตัร สงเคราะห ์ผูด้  าเนินการประชุม ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า  เมื่อปลายปี 2564 NFC กบั กนอ.
ไดต้กลงกันได ้ให ้NFC ช าระหนีแทน RBT ในส่วนที่ RBT คา้งช าระ และยุติขอ้พิพาททัง้ปวง รวมทัง้ กนอ.
ขอใหม้ีเงื่อนไขหาก RBTไดอ้อกจากลม้ละลายขอใหเ้ลิกกิจการ เพื่อจะไดไ้ม่สามารถมาฟ้องรอ้งกับ กนอ.  
ไดอี้ก โดยมีรายละเอียดตามเหตกุารณด์งันี ้
เมื่อวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2564   กนอ.และเจา้หนีท้ี่เหลือของ RBT ต่างไปย่ืนถอนค าขอรบัช าระหนี ้
เมื่อวนัที่ 7   ธันวาคม      2564 ศาลไดม้ีค  าสั่งยกเลิกการลม้ลายของ RBT 
เมื่อวนัที่ 15 กมุภาพนัธ ์  2565    ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เรื่องยกเลิกการลม้ละลาย ของ RBT  

ประธานฯ กล่าวขอบคณุคณุณัฐวตัร สงเคราะห ์ผูด้  าเนินการประชุม และสอบถามเติมว่า มีผูถื้อหุน้
ท่านใดมีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามเก่ียวกบัเรื่องดงักลา่วหรือไม่ 

ประธานฯ สอบถามเติมว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
ผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัเพิ่มเติม 

เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุม
รบัทราบเรื่องศาลลม้ละลายกลางมีค าสั่ง ยกเลิกการลม้ละลายของบริษัท ท่าเรือระยอง จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อย 
วาระที ่6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตาม

วาระ จ านวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี  (2) รศ.ดร.เสรี 
วงษม์ณฑา (3) นายวิบูลย ์รัศมีไพศาล และ (4) นางบงกช รุ่งกรไพศาล 

 
ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า วาระนีเ้ป็นการพิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่ง

ครบก าหนดตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ ทัง้นี ้เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถแสดงความคิดเห็นและ
ลงคะแนนเสียงไดอ้ย่างเต็มที่ ประธานฯ ไดก้ล่าวเชิญใหก้รรมการซึ่งครบก าหนดตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 และไดร้บัการเสนอชื่อใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการ
บรษิัท อีกวาระหนึ่ง จ านวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ (1) นายณฐัภพ รตันสวุรรณทวี  (2) รศ.ดร.เสรี วงษม์ณฑา (3) นายวิบูลย ์
รศัมีไพศาล และ (4) นางบงกช รุ่งกรไพศาล  ออกจากหอ้งประชุมไปพกัรอก่อน และจะเชิญกรรมการทัง้ 4 ท่าน 
กลบัมาอีกครัง้หนึ่ง เมื่อที่ประชุมไดพ้ิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระนีแ้ลว้ และใหค้ณุณัฐวตัร สงเคราะห์ 
ผูด้  าเนินการประชุม เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดส าหรบัวาระนี ้ 

 คุณณัฐวัตร สงเคราะห ์ผูด้  าเนินการประชุม ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามขอ้บังคับบริษัทฯ ขอ้ที่ 19 ก าหนดว่า “ในการประชุม
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สามญัประจ าปีทุกครัง้ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะตอ้ง
ออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจ้บัฉลากกนัว่าผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงั ๆ 
ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นออกจากต าแหน่ง ทัง้นี ้กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งแลว้
อาจไดร้บัเลือกตัง้ใหม่ก็ได”้  

คุณณัฐวัตร สงเคราะห ์ผูด้  าเนินการประชุม ชีแ้จงต่อที่ประชุมทราบต่อไปว่า ขอเรียนใหท้่านผูถื้อหุน้
ทราบว่า นายณัฐภพ รตันสวุรรณทวี จะเขา้ด ารงแหน่งกรรมการผูจ้ดัการของ  บจ. เอ็น พี มารีน (NPM) ในกลุ่ม
บริษัท SC Group หลงัจากเดือน เมษายน 2565 ซึ่งก่อนที่ท่านจะมาเป็นกรรมการของบริษัท (NFC) ท่านเคย
ด ารงต าแหน่งกรรมการของ NPM มาก่อน  

ทัง้นี ้ขอเรียนชีแ้จงว่า NFC มีธุรกิจใหบ้ริการท่าเทียบเรือแต่เป็นท่าเทียบเรือเฉพาะกิจในมาบตาพุด
เท่านัน้ และกรณีเรือที่เทียบท่าตอ้งไดร้บัอนุญาตจากการนิคมฯ ส่วน NPM เป็นท่าเทียบเรือคอนเทนเนอรใ์น
ประเทศ ที่ จ.สุราษฎรธ์านี ทัง้ 2 บริษัท จึงไม่มีความขัดแยง้ต่อผลประโยชนแ์ต่อย่างใด อีกทัง้ ท่านไดเ้คยให้
ค ามั่นกบัผูถื้อหุน้ใหพ้ิจารณาโอกาสทางธุรกิจใหก้บั NFC ก่อนเสมอ 

รายนามกรรมการทีต่้องออกตามวาระในคร้ังนี ้ได้แก่ 

# ชื่อ-ชื่อสกลุ รายละเอียด ขอ้มลูการถือหุน้ (หุน้) 

1 นายณฐัภพ รตันสวุรรณทวี   รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

63.46% 

2 รศ.ดร.เสรี วงษม์ณฑา  กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

63 หุน้ คิดเป็น 0.00 % 

3 นายวิบลูย ์รศัมีไพศาล  กรรมการ 

กรรมการบรหิารความเสี่ยง 
2 หุน้ คิดเป็น 0.00 % 
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4  นางบงกช รุง่กรไพศาล กรรมการ 

กรรมการบรหิาร 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ดา้นกิจการองคก์ร 

2 หุน้ คิดเป็น 0.00 % 

 

 ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัท ไดพ้ิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง  
ตามหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการของบรษิัทฯ โดยไดพ้ิจารณาจากความเหมาะสม อนัประกอบดว้ยคณุสมบติั 
คณุวฒุิ ประสบการณ ์ทกัษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองคป์ระกอบของจ านวนกรรมการทัง้หมด
ของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพ และผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ ผ่านมา แลว้เห็น
ว่ากรรมการผูท้ี่จะตอ้งออกจากต าแหน่งทัง้ 4 ท่าน มีคณุสมบติัตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม รวมถึงมี
คุณสมบัติประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุติัเลือกตัง้ใหก้รรมการซึ่งครบก าหนดตอ้ง
ออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยใหก้รรมการแต่
ละท่านมีต าแหน่งหนา้ที่ตามที่เคยด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนแลว้ทกุประการ 

 ประธานฯ กลา่วขอบคณุคณุณฐัวตัร สงเคราะห ์และสอบถามเพิ่มเติมว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้คิดเห็น
หรือขอ้ซกัถามเก่ียวกบัเรื่องดงักล่าวหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้
ที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุติัเลือกตัง้ใหก้รรมการซึ่งครบก าหนดตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน 
กลับเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่น าเสนอ โดยพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบคุคล ทัง้นี ้การลงมติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
มติทีป่ระชุม: ที่ประชุมนีม้ีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตัง้ใหก้รรมการซึ่งครบก าหนดตอ้งออก
จากต าแหน่งตามวาระทั ง้  4 ท่าน  ไดแ้ก ่ ได แ้ก ่ (1) นายณัฐภพ ร ตันส ุวรรณทวี   
(2) รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา (3) นายวิบูลย์ รศัมีไพศาล และ (4) นางบงกช รุ่งกรไพศาล 



 
 

หนา้ที่ 14 
 

โดยใหก้รรมการทัง้ 4 ท่านกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ตาม
รายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

(1) เลือกตั้ง นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่ง  กรรมการ รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร อีกวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 1,055,275,044 100.000000 
ไม่เห็นดว้ย - 0.000000 
งดออกเสียง 2 0.000000 
บตัรเสีย - 0.000000 
รวม 1,055,275,046 100.000000 

 
(2) เลือกตั้ง รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา ให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน อีกวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 1,055,275,046 100.000000 
ไม่เห็นดว้ย - 0.000000 
งดออกเสียง - 0.000000 
บตัรเสีย - 0.000000 
รวม 1,055,275,046 100.000000 
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(3) เลือกตัง้ นายวิบูลย ์รศัมีไพศาล ใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง อีก

วาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 1,055,275,046 100.000000 
ไม่เห็นดว้ย - 0.000000 
งดออกเสียง - 0.000000 
บตัรเสีย - 0.000000 
รวม 1,055,275,046  100.000000 

 
(4) เลือกตั้ง นางบงกช รุ่งกรไพศาล ใหก้ลับเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ ดา้นกิจการองคก์ร อีกวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 1,055,275,046 100.000000 
ไม่เห็นดว้ย - 0.000000 
งดออกเสียง - 0.000000 
บตัรเสีย - 0.000000 
รวม 1,055,275,046  100.000000 

 
วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
 
 ประธานฯ มอบหมายใหคุ้ณณัฐวัตร สงเคราะห ์ผูด้  าเนินการประชุม เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้
ต่อที่ประชมุ 

 คณุณัฐวตัร สงเคราะห ์ผูด้  าเนินการประชุม ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 90 ก าหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้
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เป็นไปตามมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ”  

 คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 โดยค านึงถึงความ
เหมาะสมต่าง ๆ โดยรอบคอบแลว้ ซึ่งสามารถสรุปไดด้งันี ้  
ค่าตอบแทนกรรมการบรษิัท ประกอบดว้ย 

องคป์ระกอบค่าตอบแทน 
ค่าเบีย้ประชมุ 

ปี 2564 ปี 2565 (ปีที่เสนอ) 

ค่าตอบแทนกรรมการบรษิัท 

1. ค่าเบีย้ประชมุ 

- ประธานกรรมการ 

- รองประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

 

 

16,000 บาท/เดือน 

13,000 บาท/เดือน 

10,000 บาท/เดือน 

 

 

16,000 บาท/เดือน 

13,000 บาท/เดือน 

10,000 บาท/เดือน 

2. โ บ นั ส พิ เ ศ ษ  ( จ า ก ผ ล ก า ร
ด าเนินงาน)  

ไม่ม ี ไม่ม ี

3. สิทธิประโยชนอ่ื์นๆ  ไม่ม ี ไม่ม ี

ค่าตอบแทนคณะกรรมการชดุย่อย * 

1. ค่าเบีย้ประชมุ 

- ประธานกรรมการบรหิาร 

- กรรมการบรหิาร 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

- กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและ 

 

 

16,000 บาท/ครัง้การประชมุ 

10,000 บาท/ครัง้การประชมุ 

12,000 บาท/ครัง้การประชมุ 

10,000 บาท/ครัง้การประชมุ 

12,000 บาท/ครัง้การประชมุ 

10,000 บาท/ครัง้การประชมุ 

 

 

 

16,000 บาท/ครัง้การ
ประชมุ 

10,000 บาท/ครัง้การ
ประชมุ 

12,000 บาท/ครัง้การ
ประชมุ 
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องคป์ระกอบค่าตอบแทน 
ค่าเบีย้ประชมุ 

ปี 2564 ปี 2565 (ปีที่เสนอ) 

   พิจารณาค่าตอบแทน 

- กรรมการสรรหาและพิจารณา 

   ค่าตอบแทน 

-ไม่มี- 

 

-ไม่มี- 

10,000 บาท/ครัง้การ
ประชมุ 

12,000 บาท/ครัง้การ
ประชมุ 

10,000 บาท/ครัง้การ
ประชมุ 

12,000 บาท/ครัง้การ
ประชมุ 

10,000 บาท/ครัง้การ
ประชมุ 

2. โบนสัพิเศษ  
(จากผลการด าเนินงาน)  

-ไม่มี- -ไม่มี- 

3. สิทธิประโยชนอ่ื์นๆ  -ไม่มี- -ไม่มี- 
 

 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ประจ าปี 2564 ซึ่งเป็นอตัราเดียวกบัค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 2565  

 ประธานฯ กล่าวขอบคณุณัฐวัตร สงเคราะห ์และสอบถามเพิ่มเติมว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้คิดเห็น
หรือขอ้ซักถามเกี่ยวกับเรื ่องดังกล่าวหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผูถ้ือหุน้มีข ้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ  
จึงเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 2565 ตามที่น าเสนอ ทัง้นี ้
การลงมติในวาระนีต้้องไดร้ับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
 



 
 

หนา้ที่ 18 
 

มติทีป่ระชุม: ที่ประชุมนีม้ีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู ้ถ ือ หุ ้น ซึ ่ง ม า ป ร ะ ช ุม  อ น ุม ัต ิค ่า ต อ บ แ ทน คณะก ร ร ม ก า ร  ป ร ะ จ า ปี  2565  
ตามรายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 1,055,275,046 100.000000 
ไม่เห็นดว้ย - 0.000000 

งดออกเสียง - 0.000000 

บตัรเสีย - 0.000000 
รวม 1,055,275,046  100.000000 

  
วาระที ่8     พิจารณาอนุมัติแต่งตั ้งผู ้สอบบัญชี ประจ าปี 2564 และก าหนดค่าตอบแทน

ผู้สอบบัญชี 
 ประธานฯ มอบหมายใหค้ณุณฐัวตัร สงเคราะห ์ผูด้  าเนินการประชุม เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต่้อ
ที่ประชมุ 

 คณุณฐัวตัร สงเคราะห ์ ผูด้  าเนินการประชมุ ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า ตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชน 
จ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 120 ก าหนดว่า “ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบรษิัทฯ ทุกปี ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจะแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได”้ และตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ที่ 47 ระบไุวว้่า “ใหท้ี่ประชมุสามญัประจ าปี
แต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจะ
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได”้ 

 ในการคัดเลือกผูส้อบบัญชีประจ าปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคัดเลือกผูส้อบบัญชี
จากบริษัท กรินทร ์ออดิท จ ากดั ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์
ในงานสอบบญัชี มีความเขา้ใจในการตรวจสอบบญัชีและทราบขอ้มลูของบริษัทฯ เป็นอย่างดี นอกจากนีย้งัมี
การใหบ้ริการที่ดี สามารถใหค้ าปรกึษาแนะน าที่มีประโยชน ์มีผลงานดา้นการตรวจสอบที่มีคณุภาพน่า
พอใจ และส่งมอบงานได้รวดเร็วตรงเวลา รวมทั้งบริษัท กรินทร ์ออดิท จ ากัด  เป็นบริษัทที่ให้บริการที่มี
ชื่อเสียง มีมาตรฐานการตรวจสอบ เป็นที่ยอมรบัอย่างกวา้งขวาง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหท่ี้
ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษัท กรินทร ์ออดิท จ ากัดเป็นผูส้อบบญัชีของ
บรษิัทฯ และบรษิัทฯ ย่อย ประจ าปี 2565   



 
 

หนา้ที่ 19 
 

 ทัง้นี ้บรษิัท กรนิทร ์ออดิท จ ากดั ไดเ้สนอผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ตามรายนามต่อไปนี ้

1. นายโกมินทร ์ลิน้ปราชญา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 3675 
2. นายวรพล วิรยิะกลุพงษ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 11181 
3. นางสาวกชมน ซุ่นหว้น  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 11536 

เป็นผูส้อบบัญชีและแสดงความเห็นเก่ียวกับงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ทั้งนี ้หากมีเหตุท าให้
ผูส้อบบัญชีรบัอนญุาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที่ได ้บรษิัท กรนิทร ์ออดิท จ ากดั สามารถจดัหา
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอ่ืนของบริษัท กรนิทร ์ออดิท จ ากดั เพื่อท าหนา้ที่ดงักลา่วได ้

 โดยรายละเอียดข้อมูลเก่ียวกับประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน 
ปรากฏตามขอ้มลูที่บรษิัทฯ ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 

 นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 ของบริษัท กรินทร ์
ออดิท จ ากัด แลว้ มีความเห็นว่าค่าสอบบญัชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบญัชี จึงไดน้ าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี 
ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,240,000 บาท ซึ่งประกอบดว้ย  

รายละเอียด 
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

อตัราค่าตอบแทนเพิ่มขึน้/(ลดลง)
เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

2564 2565 บาท รอ้ยละ 

1. ค่าตรวจสอบงบการเงินส าหรบัปี 748,500 638,500 -110,000 -15% 

2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 596,500 601,500 5,000 1% 

3. ค่าจดัท างบการเงินและค่าใชจ้่าย 

    ในการตรวจสอบ 
เกิดขึน้จรงิ เกิดขึน้จรงิ เกิดขึน้จรงิ เกิดขึน้จรงิ 

รวมค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 1,345,000 1,240,000 105,000 -8% 
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 โดยค่าตอบแทนดงักล่าว ไม่รวมค่าบริการอ่ืน ไดแ้ก่ ค่าเดินทาง ค่าที่พกั ค่าเบีย้เลีย้ง และค่าใชจ้่าย
เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ เป็นตน้ 

 ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณณัฐวัตร สงเคราะห์ และสอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู ้ถือหุ้นท่านใดมี
ขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซักถามเกี่ยวกับเรื ่องดังกล่าวหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผูถ้ือหุน้มีขอ้สงสัยเพิ่มเติม 
ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท กรินทร ์ออดิท จ ากดั เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2565 ตามที่น าเสนอ 
ทัง้นี ้การลงมติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
 
มติทีป่ระชุม: ที่ประชุมนีม้ีมติเป็นเอกฉันท ์อนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท กรินทร ์ออดิท จ ากดั เป็น

ผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯประจ าปี 2564 โดยอนมุติัให ้

1. นายโกมินทร ์ลิน้ปราชญา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 3675 
2. นายวรพล วิรยิะกลุพงษ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 11181 
3. นางสาวกชมน ซุ่นหว้น  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 11536 

เป็นผูส้อบบญัชีท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทฯ และอนมุติัก าหนดค่าตอบแทน 
ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,240,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนน 
เสียง ดงันี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 1,055,275,046 100.000000 
ไม่เห็นดว้ย - 0.000000 
งดออกเสียง - 0.000000 
บตัรเสีย - 0.000000 
รวม 1,055,275,046 100.000000 
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วาระที ่9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ว่า ขณะนีว้าระต่างๆ ที่ระบุในหนงัสือเชิญประชุมไดร้บัการพิจารณา
จากที่ประชุมผูถื้อหุน้เสร็จสิน้แลว้ ในวาระนีเ้ป็นการเปิดโอกาสใหก้ับผูถื้อหุน้ที่มีค  าถาม หรือตอ้งการแสดง
ความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติม เมื่อปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือตอ้งการแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคณุผูถื้อหุน้ทุกท่านที่สละเวลาเขา้ร่วมประชุม และขอปิดการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565  
 
 ปิดการประชมุเวลา 10.38 น. 

ขอรบัรองว่ามติขา้งตน้ถกูตอ้งตามมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
 
 

พลเอก 
   (มนตรี สงัขทรพัย)์ 
ประธานคณะกรรมการ 

     บรษิัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
           (นายณฐัวตัร สงเคราะห)์ 
      บริษัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
               ผูบ้นัทกึการประชุม 


