
  

  

 

 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2565 

วันพฤหสับดทีี ่28 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. 
 

ในรูปแบบการ 
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ที่   NFC 029/2565 

       11 เมษายน 2565 

เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บรษิัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน)  

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย    1.   ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 
2. รหสัคิวอาร ์QR Code เพื่อ Scan แบบ 56-1 One Report  ประจ าปี 2564 
3. ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกจาก

ต าแหน่งตามวาระ 
4. การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิัท ประจ าปี 2565 
5. ขอ้มลูเก่ียวกบัประวตัิและประสบการณก์ารท างานของผูส้อบบญัชีของบรษิัท ประจ าปี 2565 
6. ขอ้มลูเก่ียวกบัประวตัิกรรมการอิสระ (ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้) 
7. นิยามกรรมการอิสระ 
8. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 
9. เอกสารและหลกัฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 
10. ขอ้บงัคบัของบรษิัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) ในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
11. มาตรการและแนวปฏิบตัิส าหรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุ ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติด

เชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
12. แบบฟอรม์เขา้รบัแบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564  
13. ขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุออนไลน ์
14. แบบฟอรม์เขา้รว่มประชมุออนไลน ์

ดว้ยคณะกรรมการ บรษิัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดม้ีมติใหเ้รียกประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของ
บริษัทฯ ประจ าปี 2565 ในวนัที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น. ณ  เลขที่ 88 ถนนเดอะพารค์แลนด ์(บางนา-ตราด 
กม.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ไม่มีลงทะเบียนหน้างาน โดยผ่านระบบ ประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์(E- meeting) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที ่28 เมษายน 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 28 
เมษายน 2564 และไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหก้ับตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน
เวลาที่กฎหมายก าหนดแลว้ พรอ้มทัง้ไดเ้ผยแพร่รายงานการประชมุดงักล่าวทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ แลว้ โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมที ่ไดส้ ่งใหผู้ถ้ ือหุน้พรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมฉบบันี  ้ 
ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 1 

 

 

 



  

   

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่ารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 
ซึ่งประชุมเมื่อวนัพุธที่ 28 เมษายน 2564 ไดม้ีการบนัทึกไวอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้นตามความเป็นจริง จึงเห็นควรน าเสนอ
ต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณารบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 

การลงมติ:  มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสีย
ลงคะแนน 

วาระที ่2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และ
การเปล่ียนแปลงที่ส  าคัญซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงิน 2564 ซึ่งอยู่ในรูปแบบ
รหัสคิวอาร ์(QR Code) ที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ซึ่งไดแ้นบมาพรอ้มกับ หนังสือเชิญประชุมฉบับนีแ้ลว้ 
ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 2 

ความเหน็ของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรน าเสนอรายงานประจ าปี 2564 ซึ่งสรุปผล
การด าเนินงานของบรษิัทฯ และการเปล่ียนแปลงที่ส  าคญัซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2564 ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบ 

การลงมติ: วาระนีเ้ป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจ าปี 2564
สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 ที่ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทตอ้งจัดให้มีการท างบการเงิน
ประจ าปี 2563 ณ วันสิน้สุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อน าเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุม
สามญัประจ าปี 

 งบการเงินส าหรบัรอบบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ ไดจ้ดัท าขึน้โดยถูกตอ้งตามที่ควร
ในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่ง ผ่านการตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต 
โดยไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ในแบบ 56-1 One Report 2564 ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 2  

ความเหน็ของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ
งบการเงินของบริษัทฯ ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรบัปี 2564
สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชี และไดร้บัความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทแลว้ 

การลงมติ: มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสีย
ลงคะแนน 

 



  

   

 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2564 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ
งดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) และตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 53 ก าหนดใหต้อ้งจดัสรรเงินก าไรสทุธิประจ าปีไวเ้ป็นทนุส ารองอย่างนอ้ย
หนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนส ารองจะมีจ านวนถึงรอ้ยละสิบ 
(10) ของจ านวนทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มี
การแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 51 ก าหนดใหก้ารจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร
จะกระท ามิได ้ในกรณีที่บรษิัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล อนึ่ง บรษิัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ารอ้ยละห้าสิบ (50) ของก าไรสุทธิภายหลังจากการหักภาษีและทุนส ารองต่างๆ ตามที่
กฎหมายและบรษิัทฯ ก าหนด โดยอา้งอิงจากงบการเงินเฉพาะของบรษิัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าว
อาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ โดยขึน้อยู่กบัแผนการลงทนุ สภาพคล่อง ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 
ตามที่คณะกรรมการบรษิัท และ/หรือผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เห็นสมควร  

 ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 
450.55 ลา้นบาท ตัง้เงินส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่า 5% เป็นเงิน 22.76 ลา้นบาท (รวมเป็นส ารองตามกฎหมาย 
ณ สิน้สดุ 31 ธันวาคม 2564 จ านวนเงิน 47.14 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 5.77 ของทนุจดทะเบียน) คงเหลือก าไร
สทุธิที่สามารถจ่ายเงินปันผลได ้427.79 ลา้นบาท    

 ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งส ารองไวเ้ป็นทุนหมนุเวียนในกิจการของบริษัทฯ และ การรองรบั
ค่าใชจ้่ายเงินประกันในการต่อสญัญาเช่าที่ดิน กับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมถึงมีแผนลงทุนใน
การพฒันาสินทรพัยข์องบริษัทฯ เพื่อก่อใหเ้กิดรายไดท้ี่ยั่งยืนต่อผูถ้ือหุน้ของบรษิัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็น
ควร เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2564 จ  านวน 22.76 ลา้นบาท เป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมาย และเสนอใหท้ี่ประชมุฯ พิจารณาอนุมตัิงดจ่ายเงินปันผล ส  าหรบัผลการด  าเนินงานของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2564 

ความเหน็ของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ  
การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2564 จ านวน 22.76 ลา้นบาท เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล
ส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ประจ าปี 2564 

การลงมติ:  มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง  
ลงคะแนน 

วาระที ่5 เพื่อทราบเร่ืองศาลล้มละลายกลางมีค าสั่ง ยกเลิกการล้มละลายของบริษัท ท่าเรือระยอง 
จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ศาลลม้ละลายกลางไดม้ีค  าสั่งพิทักษ์ทรพัยเ์ด็ดขาดบริษัท ท่าเรือระยอง จ ากัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุน้รอ้ยละ 83.25 บริษัทในฐานะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท ท่าเรือระยอง 
จ ากดั และในฐานะเจา้หนี ้ไดย้ื่นค าขอรบัช าระหนีต้่อเจา้พนกังานพิทกัษ์ทรพัย ์เป็นเงินจ านวน 673.25 ลา้นบาท 



  

   

 

 เนื่องดว้ยในปี 2564 เจา้หนีท้ั้งหมดของบริษัท ท่าเรือระยอง จ ากัด ไดถ้อนการขอรบัช าระหนีเ้ป็นที่เรียบรอ้ยแลว้  
เจา้พนกังานพิทกัษ์ทรพัยจ์ึงเห็นว่าการด าเนินคดีลม้ละลายไม่เป็นประโยชนอ์ีกต่อไป จึงขอใหศ้าลมีค าสั่งยกเลิกการ
ลม้ละลายและยกเลิกค าสั่งพิทักษ์ทรพัย์ ศาลลม้ละลายกลางจึงไดม้ีค  าสั่งยกเลิกการลม้ละลายของบริษัท ท่าเรือ
ระยอง จ ากัด ตามความเห็นของเจา้พนักงานพิทักษ์ทรพัย์ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2564  และไดม้ีการประกาศในราช
กิจจานเุบกษาในวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ ์2565 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อทราบศาล
ล้มละลายกลางมีค าสั่ งยกเลิกการล้มละลายของบริษัท ท่าเรือระยอง จ ากัด  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท  
ตามความเห็นของเจา้พนกังานพิทกัษ์ทรพัยใ์นวนัที่ 7 ธันวาคม 2565  และไดม้ีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาใน
วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ ์2565 

การลงมติ: วาระนีเ้ป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ  

วาระที ่6  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
จ านวน 4 ท่าน ได้แก่  (1)  นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี   (2)  รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา   
(3) นายวิบูลย ์รัศมีไพศาล และ (4) นางบงกช รุ่งกรไพศาล’   

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) และตามขอ้บังคับบริษัทฯ ขอ้ 19 ซึ่งก าหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ใหก้รรมการออก
จากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อก
โดยจ านวนใกลท้ี่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงั
จดทะเบียนบรษิัทฯ นัน้ใหจ้บัฉลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนัน้
เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ทัง้นี ้กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดร้บัเลือกตัง้ใหม่ได”้ 

 โดยในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 มีกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายณฐัภพ รตันสวุรรณทวี ประธานกรรมการบรหิาร 
2. รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. นายวิบลูย ์รศัมีไพศาล       กรรมการ/กรรมการบรหิารความเส่ียง 
4. นางบงกช  รุง่กรไพศาล กรรมการ/กรรมการบรหิาร 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียในวาระนี ้ไดพ้ิจารณา
โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ตามหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการของบริษัทฯ 
โดยไดพ้ิจารณาจากความเหมาะสม อนัประกอบดว้ยคุณสมบตัิ คุณวุฒิ ประสบการณ ์ทกัษะ และความเชี่ยวชาญ
ในวิชาชีพ รวมถึงองคป์ระกอบของจ านวนกรรมการทัง้หมดของบรษิัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพ และผลการปฏิบตัิงาน
ในฐานะกรรมการบรษิัทในช่วงที่ผ่านมา แลว้เห็นว่ากรรมการผูท้ี่จะตอ้งออกจากต าแหน่งทัง้ 4 ท่าน มีคณุสมบตัิ 

ตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 



  

   

 

ก าหนด และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม รวมถึงมีคุณสมบตัิประสบการณแ์ละความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น ที่เหมาะสมกบั
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไดพ้ิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตัิหนา้ที่ สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง จึงเห็นสมควรเสนอ
ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้  4 ท่าน ดงัต่อไปนี ้กลบัเขา้มา
เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยใหก้รรมการแต่ละท่านมีต าแหน่งหนา้ที่ตามที่เคยด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนแลว้ทกุประการ 

1. นายณฐัภพ รตันสวุรรณทวี ประธานกรรมการบรหิาร 
2. รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. นายวิบลูย ์รศัมีไพศาล       กรรมการ/กรรมการบรหิารความเส่ียง 
4. นางบงกช  รุง่กรไพศาล กรรมการ/กรรมการบรหิาร 

 

การลงมติ: มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิโดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้
1. ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุน้ต่อ 1 เสียง 
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลเดียว  หรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
3. บุคคลซึ่งไดร้ับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ไดร้ับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่ที่ประชุมผูถ้ือหุน้ตอ้งเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานเป็น
ผูอ้อกเสียงขีข้าด  

ทัง้นี ้เพื่อเป็นการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ในการเลือกตัง้กรรมการในครัง้นี ้บรษิัทฯ จะเสนอให้
ที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล รายละเอียดประวตัิกรรมการเป็นไปตาม
เอกสาร ตามสิ่งทีแ่นบมาด้วย 3 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) มาตรา 90 ซึ่งก าหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู ้ถือหุ้น 
ซึ่งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ”  

ความเหน็ของคณะกรรมการ: คณะกรรมการไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยค านึงถึงความเหมาะสมต่าง ๆ
โดยรอบคอบแลว้ แลว้เห็นควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ส าหรับปี 2565 โดยมีรายละเอียดนโยบายและหลกัเกณฑเ์ก่ียวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชดุย่อย ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 4 ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้

 

 

 

 



  

   

 

องค์ประกอบค่าตอบแทน 
ค่าเบีย้ประชุม 

ปี 2564 ปี 2565 (ปีที่เสนอ) 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
1. ค่าเบ้ียประชุม 
- 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. โบนสัพิเศษ (จากผลการด าเนินงาน)  ไม่มี ไม่มี 
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ  ไม่มี ไม่มี 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย * 
1. ค่าเบ้ียประชุม 
- ประธานกรรมการบริหาร 
- กรรมการบริหาร 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
- กรรมการบริหารความเส่ียง 
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและ 
   พิจารณาค่าตอบแทน 
- กรรมการสรรหาและพิจารณา 
   ค่าตอบแทน 

 
 

16,000 บาท/คร้ังการประชุม 
10,000 บาท/คร้ังการประชุม 
12,000 บาท/คร้ังการประชุม 
10,000 บาท/คร้ังการประชุม 
12,000 บาท/คร้ังการประชุม 
10,000 บาท/คร้ังการประชุม  

 
-ไม่มี- 

 
-ไม่มี- 

 
 

16,000 บาท/คร้ังการประชุม 
10,000 บาท/คร้ังการประชุม 
12,000 บาท/คร้ังการประชุม 
10,000 บาท/คร้ังการประชุม 
12,000 บาท/คร้ังการประชุม 
10,000 บาท/คร้ังการประชุม 

 
12,000 บาท/คร้ังการประชุม 

 
10,000 บาท/คร้ังการประชุม 

2. โบนสัพิเศษ (จากผลการด าเนินงาน)  -ไม่มี- -ไม่มี- 
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ  -ไม่มี- -ไม่มี- 

 

การลงมติ: มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ  

วาระที ่8. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) มาตรา 120 และตามขอ้บังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 ก าหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู ้ถือหุน้สามัญประจ าปี
แต่งตัง้ผูส้อบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีจะแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได”้  

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 โดยไดป้ระเมินจาก
ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณใ์นงานสอบบัญชี รวมถึงมีความเขา้ใจ
ในการตรวจสอบบัญชีและทราบข้อมูลของบริษัทฯ เป็นอย่างดี นอกจากนี ้ ยังมีการให้บริการที่ดี สามารถให ้



  

   

 

ค าปรกึษาแนะน าที่มีประโยชน ์มีผลงานดา้นการตรวจสอบที่มีคณุภาพน่าพอใจ และส่งมอบงานไดร้วดเร็วตรงเวลา 
ทัง้ยงัเป็นบริษัทที่ใหบ้ริการที่มีชื่อเสียง มีมาตรฐานการตรวจสอบ เป็นที่ยอมรบัอย่างกวา้งขวาง จึงเห็นสมควร เสนอ
ต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาเสนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท กรนิทร ์ออดิท จ ากดั 
เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ประจ าปี 2565 โดยบรษิัท กรนิทร ์ออดิท จ ากดั ไดน้ าเสนอผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต จ านวน 
3 ท่าน เป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความเห็นเก่ียวกบังบการเงินของบรษิัทฯ ตามรายนามผูส้อบบญัชีต่อไปนี ้

1. นายโกมินทร ์ลิน้ปราชญา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 3675 

2. นายวรพล วิรยิะกลุพงษ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 11181 

3. นางสาวกชมน ซุ่นหว้น ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 11536 

ทัง้นี ้หากมีเหตุท าใหผู้ส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้บริษัท กรินทร ์ออดิท จ ากดั 
สามารถจดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอื่นของบรษิัท กรนิทร ์ออดิท จ ากดั เพื่อท าหนา้ที่ดงักล่าวได้ 

 ผูส้อบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ ไม่มีความสมัพนัธ ์หรือส่วนไดเ้สียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผูบ้ริหาร /  
ผูถ้ือหุ ้นรายใหญ่ หรือผู ้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และไม่เป็นผูส้อบบญัชีรายเดิมที่ปฏิบตัิหนา้ที่สอบทานหรือตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบบัญชี ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี ้จึงมี
คุณสมบตัิถูกตอ้งตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ส าหรบัขอ้มลูเก่ียวกบัประวตัิและ
ประสบการณก์ารท างานของผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ประจ าปี 2565  มีรายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 5 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยเห็นควร
เสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตัง้บริษัท กรินทร ์ออดิท จ ากัด โดย 1. นายโกมินทร ์ลิน้ปราชญา ผูส้อบบัญชีรบั
อนุญาต ทะเบียนเลขที่  3675 2. นายวรพล วิริยะกุลพงษ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่  11181  
3. นางสาวกชมน ซุ่นหว้น ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 11536 เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 ของบรษิัท ทัง้นี ้
หากมีเหตุท าใหผู้ส้อบบัญชีร ับอนุญาตดังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้บริษัท กรินทร ์ออดิท จ ากัด 
สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร ์ออดิท จ ากัด เพื่อท าหนา้ที่ดังกล่าวได้ โดยก าหนด
จ านวนเงินค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดขา้งตน้ โดยมีค่าบรกิารรวมทัง้สิน้ 1,240,000 บาท  

 อนึ่ง บริษัท กรินทร ์ออดิท จ ากัด ไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จ านวน 4
บริษัท ไดแ้ก่ (1) บริษัท ท่าเรือระยอง จ ากัด (2) บริษัท เอ็นเอฟซีที จ ากัด และ (3) บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จ ากัด  
(4) บรษิัท เอ็นเอฟซีที สงขลา จ ากดั 

การลงมติ: มติในวาระนี ้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ     
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่9. เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 อนึ่ง บรษิัทฯ ไดก้ าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 (Record Date) 
ในวนัท่ี 7 เมษายน 2565 

 



  

   

 

 บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมออนไลน ์ตามวัน เวลา ดังกล่าวขา้งตน้ โดยท่านผูถื้อหุน้
จะตอ้งแสดงหลกัฐานความเป็นผูถ้ือหุน้  ตามเอกสารการลงทะเบียนที่ก าหนดไว ้ตามเอกสารแนบ14 หรือ
ผูแ้ทนของผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมตามที่ระบุไวใ้นเอกสาร  ตามเอกสารแนบ 8  ที่แนบทา้ยนีก้่อนเขา้ร่วม
ประชมุดว้ย ซึ่งบรษิัทฯ จะเปิดใหล้งทะเบียนผ่านระบบออนไลน ์ตัง้แต่เวลา 8.30 น. ของวนัที่ 28 เมษายน 2565  

 หากผูถื้อหุน้ท่านใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได้ หรือไม่ประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว ท่านสามารถ
มอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่น หรือมอบฉนัทะแก่กรรมการอิสระของบรษิัทฯ ซึ่งมีคณุสมบตัิเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระ 
ดงัมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 6 และ 7 โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะ
ที่แนบมาพรอ้มนี ้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เป็นการล่วงหนา้แทนการเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง และส่งหนงัสือมอบฉันทะ
และส าเนาเอกสารหรือหลกัฐานประกอบการมอบฉนัทะมายงั ส านักกรรมการ บริษัท เอ็นเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 
เลขที ่88 อาคาร เอส ซี กรุ๊ป ชั้น 3 ถนนเดอะพารค์แลนด ์แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
ภายในวนัท่ี 23 เมษายน 2565 โดยท่านสามารถติดตามการแจง้มติผูถื้อหุน้ไดภ้ายหลงัจบการประชมุผูถื้อหุน้ในวนัที่ 
28 เมษายน 2565 เป็นตน้ไป 

 ทั้งนี ้เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ บริษัทฯ ใคร่ขอให้ 
ผูถื้อหุน้ และ/หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่จะเขา้รว่มประชมุ โปรดน าเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทน
ของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุ โดยมีรายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 9 มาแสดงต่อพนกังานลงทะเบียน
ในวนัประชมุดว้ย และเพื่อเป็นการรกัษาสิทธิและผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ กรุณาศึกษาหลกัเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัของ
บรษิัทฯ ที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 10 โดยหากผูถื้อหุน้มีค  าถามหรือ
มีขอ้สงสัยเก่ียวกับวาระการประชุมที่ตอ้งการใหค้ณะกรรมการชีแ้จงในวนัประชุม ท่านสามารถส่งค าถามล่วงหนา้
มายงับรษิัทฯ ไดท้ี่ natthawat@nfc.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02-348 0579 

 อนึ่ง ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บรษิัทขอความกรุณา
ผูถื้อหุน้ใหป้ฏิบตัิตามมาตรการและแนวปฏิบตัิส าหรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุ ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้
ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อลดความเส่ียงจากการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) ปรากฎรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 นอกจากนี ้หากท่านผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะ
ขอรับรายงานประจ าปี 2564 ฉบับภาษาไทย ในรูปแบบหนังสือ กรุณากรอกรายละเอียดตามแบบฟอรม์ขอรบั
รายงานประจ าปี 2564 ในรูปแบบหนังสือและน าส่งมายังบริษัทฯ ดังรายละเอียดที่ปรากฎตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 
12  และท่านผูถื้อหุน้สามารถดูขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชุมออนไลน ์ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 13 และแบบฟอรม์เขา้
รว่มประชมุออนไลน ์ตามสิ่งทีแ่นบมาด้วย 14 

  ขอแสดงความนบัถือ 

 พลเอก 
 (มนตรี สงัขทรพัย)์ 
                                                                                       ประธานคณะกรรมการ 
 บรษิัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2564 

บริษัท เอ็นเอฟซี จาํกัด (มหาชน) 

 

สถานทีป่ระชุม หอ้งประชุม ชั้น 1 อาคารเอสซี กรุ๊ป เลขท่ี 88 ถนนเดอะพารค์แลนด ์(บางนา-

ตราด กม.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

วันทีแ่ละเวลาประชุม วนัที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. 

กรรมการผู้เข้าประชุม 

1. พลเอกมนตรี สงัขทรพัย ์  กรรมการ และประธานกรรมการ 

2. คณุณฐัภพ รตันสวุรรณทวี กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร 

     และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

3. คณุวีระศกัดิ์ สตุณัฑวิบลูย ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

4. คณุอารีย ์เติมวฒันาภกัดี  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

5. คณุณฐัพงษ ์รตันสวุรรณทวี กรรมการ และกรรมการบริหาร  

6. คณุบงกช รุง่กรไพศาล  กรรมการ และกรรมการบริหาร 

กรรมการลาประชุม 

1. รศ.ดร.เสรี วงษม์ณฑา  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

2. ดร. สนุีย ์ศรไชยธนะสขุ  กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

3. คณุวิบลูย ์รศัมีไพศาล  กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

4. คณุยงยศ ปาละนิติเสนา  กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการบรหิารความเสี่ยง  

5. คณุกิจจา สมญัญาหิรญั  กรรมการ และกรรมการบริหาร 

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 

1, คณุดจุเดือน บญุซื่อ   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงิน ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีเป็น

 ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน หรือ CFO 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 

1. คณุจิโรจ ศิริโรโรจน ์  ผูส้อบบญัชีจากบรษัิท กรนิทร ์ออดิท จาํกดั 

 

เร่ิมการประชุม 
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 คณุชยัยุทธ พรหมเกิด เลขานุการบริษัท ผูไ้ดร้บัมอบหมายจากพลเอกมนตรี สงัขทรพัย ์ประธาน

กรรมการบริษัท ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูด้าํเนินการประชุม (“ผู้ดาํเนินการประชุม”) กล่าวตอ้นรบัผูเ้ขา้ร่วม

ประชุมเขา้สู่การประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 ของบริษัท เอ็นเอฟซี จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

พรอ้มกบัแนะนาํคณะกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิารของบรษัิทฯ และท่ีปรกึษาของบรษัิทฯ ท่ีเขา้รว่มประชมุ 

 ทั้งนี ้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของอาคาร ผู้ดาํเนินการประชุมกล่าวเชิญ

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมรบัชมวีดิทัศน ์วิธีปฏิบติักรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมถึงทางออกฉุกเฉินและจุดรวมพล 

 จากนัน้ คณุชยัยุทธ พรหมเกิด ไดช้ีแ้จงต่อท่ีประชุมว่าเน่ืองดว้ยสถานการณก์ารระบาดของโรค

ติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  บรษัิทฯ ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัเก่ียวกบัแนวทางปฏิบติัของบริษัท

จดทะเบียนในการจัดประชุมผูถื้อหุน้ ภายใตส้ถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ซึ่ง

สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ได้แนะนาํไว ้ รวมถึงคาํแนะนาํของ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่องการป้องกันควบคุมโรคเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 สาํหรับ

การประชุม สมัมนา หรือ กิจกรรมอ่ืนที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกัน ฉบบัลงวันที่ 11 กุมภาพันธ ์2563 ดังนัน้ 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้บริษัทฯ จึงไดจ้ดัใหม้ีระบบคดักรองผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน จดัเตรียม

จุดลา้งมือหรือเจลแอลกอฮอลอ์ย่างเพียงพอ และจดัใหม้ีหนา้กากอนามยัแจกจ่ายใหก้ับผูเ้ขา้ร่วมประชุม

อย่างทั่วถึง รวมถึงใหค้าํแนะนาํแก่ผูเ้ขา้ร่วมประชมุทุกคนใหใ้ส่หนา้กากอนามยัไวต้ลอดเวลาท่ีเขา้ร่วมประชุม

เพื่อลดความเสี่ยงและการแพรก่ระจายของเชือ้โรคต่าง ๆ 

 ทั้งนี ้บริษัทฯ ยังคาํนึงถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุน้ท่ีจะเขา้ร่วมประชุมทุกท่าน รวมถึงสงัคม

โดยรวม ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทฯ จึงได้

ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติสาํหรับผู้ถือหุน้ในการเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2564 ภายใต้

สถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ เรียบรอ้ยแลว้ นอกจากนี ้

บรษัิทฯ ใครข่อความรว่มมือผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุท่านในการปฏิบติัตนระหว่างการประชมุ ดงันี ้ 

- ใหส้วมใสห่นา้กากอนามยัตลอดระยะเวลาท่ีเขา้รว่มการประชมุ  

- หลีกเลี่ยงการสมัผสับรเิวณใบหนา้โดยไม่จาํเป็น  

- หลีกเลี่ยงการสมัผสัสิ่งของของผูอ่ื้น  

- หากมีไข ้อาการไอ จาม มีนํา้มกู เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบระหว่างการประชมุ ขอความกรุณา

ใหผู้ถื้อหุน้แจง้เจา้หนา้ที่และออกจากหอ้งประชมุทนัที 

- ขอความร่วมมือผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่รบัประทานอาหารหรือของว่างใด ๆ ตลอดเวลาท่ีอยู่ใน

สถานที่ประชมุ 
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- งดการยา้ยที่นั่ง หรือเขา้-ออก ระหว่างประชมุ 

- งดการใชไ้มโครโฟน กรณีมีคาํถามใหเ้ขียนลงกระดาษเท่านัน้ และส่งใหก้ับเจา้หนา้ท่ี โดย

บริษัทฯ จะตอบคาํถามเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวกับวาระท่ีมีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น สาํหรับ

คาํถามอ่ืน ๆ บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาตามความเหมาะสม 

 จากนัน้ ผูด้าํเนินการประชุมไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2564 

ในวันนี ้จะมีวาระการประชุมจาํนวน 8 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมท่ีไดส้่ง

ใหผู้ถื้อหุน้ เพื่อศึกษาขอ้มลูล่วงหนา้ก่อนการประชุม และไดช้ีแ้จงวิธีการออกเสียงลงมติต่างๆ ในการประชุม 

ดงันี ้ 

1. ขอใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนโดยวิธี Against Vote  

2. ผูถื้อหุน้เฉพาะที่ประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหท้าํเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นดว้ย 

หรือ งดออกเสียง ในบตัรลงคะแนน และประธานท่ีประชุมจะใหเ้จา้หนา้ท่ีนาํบตัรลงคะแนนของ

ผูถื้อหุน้ไปตรวจนบัคะแนนเสียง และประกาศผลคะแนนเสียงใหท้ี่ประชมุทราบ 

3. สาํหรับผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ทาํเคร่ืองหมายในช่อง เห็นด้วย ในบัตร

ลงคะแนน และสง่บตัรลงคะแนนทัง้หมดคืนเจา้หนา้ท่ีหลงัปิดการประชมุ  

4. ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีไม่ออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งบตัรลงคะแนนใหเ้จา้หนา้ท่ี 

บริษัทฯ จะถือว่ามีมติเห็นดว้ย ตามที่ประธานที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุม บริษัทฯ จะเก็บบตัร

ลงคะแนนของผูถื้อหุน้ทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิน้การประชุมเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐาน บตัรลงคะแนนที่มาถึง

เจา้หนา้ท่ีนบัคะแนนภายหลงัจากท่ีไดป้ระกาศปิดรบับตัรลงคะแนนของระเบียบวาระนัน้ๆ แลว้จะ

ถือว่าเป็นบตัรที่เห็นดว้ยเท่านัน้ 

5. ผูถื้อหุน้แต่ละท่านจะมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุน้ โดยการลงมติในการประชมุครัง้นี ้เป็นการลงมติ

แบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ก่อน

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอใหผู้ถื้อหุน้ลงลายมือชื่อในบตัรลงคะแนนดว้ย 

6. กรณีท่ีผู ้ถือหุ ้นหรือผู ้ร ับมอบฉันทะลงคะแนนในใบลงคะแนนไม่ชัดเจน หรือลงคะแนนใน

ใบลงคะแนนมากกว่า 1 ตวัเลือก หรือมีการแกไ้ขการลงคะแนนในใบลงคะแนนแต่ไม่ลงลายมือชื่อ

กาํกบัการแกไ้ข หรือบตัรฉีกขาดชาํรุด จะถือว่าใบลงคะแนนนัน้เป็นบตัรเสีย และบรษัิทฯ จะไม่นบัเป็น

คะแนนเสียงในวาระนัน้ๆ 

ทั้งนี ้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู ้เข้าร่วมประชุมซักถาม

ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกับวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม โดยบริษัทของดการใชไ้มโครโฟน ผูถื้อหุน้หรือ
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ผูร้บัมอบฉันทะที่ตอ้งการซักถาม ขอใหเ้ขียนคาํถามลงกระดาษ พรอ้มแจง้ชื่อและนามสกุลใหท้ราบ

ดว้ยทุกครัง้ โดยบรษัิทฯ จะตอบคาํถามเฉพาะเรื่องที่เก่ียวกบัวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านัน้  

 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีคาํถามหรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีกาํลงัพิจารณาอยู่ ขอความกรุณา

นาํไปสอบถาม หรือใหค้วามเห็นในวาระอ่ืนๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม และขอความกรุณาท่านผูถื้อหุน้

ใหค้วามเห็น หรือสอบถามอย่างกระชบั และ งดเวน้การซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ ํา้กนั 

โดยในการแสดงความเห็นหรือซกัถาม ท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านจะมีเวลาครัง้ละไม่เกิน 5 นาที เพื่อเปิดโอกาส

ใหผู้ถ้ือหุน้รายอื่นไดใ้ชส้ิทธิดว้ย จึงขอความกรุณาผูถ้ือหุน้โปรดใหค้วามร่วมมือเพื่อใหก้ารประชุม

เป็นไปดว้ยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมใหอ้ยู่ในเวลาท่ีกาํหนดและเพื่อหลีกเลี่ยงการอยู่รวมกนั

ของกลุม่คนจาํนวนมากเป็นเวลานาน 

 อย่างไรก็ดี เพื่อใหก้ารประชุมดาํเนินการไปอย่างกระชับที่สุด ประธานที่ประชุมอาจพิจารณา

จาํกดัเวลาในการตอบคาํถามของผูถื้อหุน้ หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ขอใหผู้ถื้อหุน้

เขียนคาํถามหรือขอ้คิดเห็นของท่านลงบนกระดาษที่แจกให ้และมอบใหเ้จา้หนา้ที่ของบริษัทฯ โดย

บริษัทฯ จะตอบคาํถามทัง้หมดบนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ พรอ้มกบัการเผยแพรร่ายงานการประชมุในครัง้นี ้

 สาํหรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านใดท่ีมีความจาํเป็นตอ้งการกลบัก่อนหรือไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด 

ท่านสามารถใชส้ิทธิของท่านได ้โดยส่งบตัรลงคะแนนล่วงหน้าใหก้ับเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนออก

จากหอ้งประชุม 

 จากนัน้ ผูด้าํเนินการประชุมจึงไดเ้รียนเชิญ พลเอกมนตรี สงัขทรพัย ์ประธานกรรมการบริษัท 

ทาํหนา้ที่เป็นประธานท่ีประชมุ และดาํเนินการเปิดประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 ของบรษัิทฯ 

 พลเอกมนตรี สงัขทรพัย ์ประธานกรรมการบริษัท ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม (“ประธานฯ”) 

กล่าวตอ้นรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมเขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 พรอ้มกบัเรียนใหท่ี้ประชุมทราบ

ขอ้มลูทนุจดทะเบียนและทนุชาํระแลว้ของบรษัิทฯ ในเบือ้งตน้ ดงันี ้

• บรษัิทฯ มีจาํนวนหุน้สามญัชาํระแลว้จาํนวน 1,087,833,056 หุน้ 

• มลูค่ารวมทนุจดทะเบียนจาํนวน 897,462,271.50 บาท 

• มลูค่ารวมทนุชาํระแลว้จาํนวน 815,874,792 บาท 

• มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละจาํนวน 0.75 บาท 

 บริษัทฯ ไดก้าํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 ในวนัท่ี 22 

มีนาคม 2564 (Record Date)  
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 การประชุมในวนันีม้ีผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จาํนวน 7 ราย ถือหุน้รวม 696,071,402 หุน้ 

และผูร้บัมอบฉันทะแทนผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม จาํนวน 26 ราย ถือหุน้รวม 259,678,035 หุน้ รวมเป็นผูถื้อหุน้

ท่ีลงทะเบียนเขา้ร่วมประชมุทัง้หมด 33 ราย นบัรวมจาํนวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 955,749,437 หรือคิดเป็นรอ้ยละ 87.86 

ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมดของบริษัทฯ ทัง้นี ้ประธานฯ ไดเ้รียนใหท้ี่ประชุมทราบถึงขอ้บงัคบับริษัทฯ 

ขอ้ท่ี 34 ซึ่งระบุว่า “ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุม

ไม่นอ้ยกว่าย่ีสิบหา้ (25) คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจาํนวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนั

ไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมดจึงจะเป็นองคป์ระชมุ” ดงันัน้ ประธานฯ 

จึงแถลงว่าในการประชมุครัง้นีม้ีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุครบเป็นองคป์ระชุม

ตามท่ีกาํหนดในข้อบังคับบริษัทฯ แล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามท่ีปรากฏใน

หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 

   

วาระที ่1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทรท์ี่ 

19 ตุลาคม 2563 

 ประธานฯ มอบหมายใหค้ณุชยัยุทธ พรหมเกิด ผูด้าํเนินการประชุม เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระนี้

ต่อที่ประชมุ 

 คุณชัยยุทธ พรหมเกิด ผูด้าํเนินการประชุม ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า วาระนีเ้ป็นการพิจารณารบัรอง

รายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัจนัทรท์ี่ 19 ตลุาคม 2563 ซึ่งบริษัทฯ 

ไดจ้ดัสง่สาํเนารายงานการประชมุดงักล่าวใหก้บัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กาํหนดแลว้ 

พรอ้มทัง้ไดเ้ผยแพรร่ายงานการประชมุดงักลา่วทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ แลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม

สําเนารายงานการประชุมท่ีได้ส่งให้ผู ้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู ้ถือหุ้นได้ศึกษา

รายละเอียดของรายงานการประชมุแลว้ คณะกรรมการบรษัิทจึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัรอง

รายงานการประชมุดงักลา่ว  

 ประธานฯ สอบถามว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเก่ียวกับเรื่องใดหรือไม่ เมื่อ

ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงาน

การประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2563 ซึ่งไดป้ระชุมเมื่อวันจันทรท์ี่ 19 ตุลาคม 2563 ทั้งนี ้การลง

มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
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มติทีป่ระชุม: ที่ประชุมนีม้ีมติเป็นเอกฉันทข์องจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน รบัรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2563 ซึ่งประชุม

เมื่อวนัจนัทรท่ี์ 19 ตลุาคม 2563 ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มต ิ จาํนวนเสียงที่ลงมติ 

(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ (%)  

เห็นดว้ย 955,749,437 100.000000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.000000 

งดออกเสียง 0 0.000000 

บตัรเสีย 0 0.000000 

รวม 955,749,437 100.000000 

  

วาระที ่2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 

 ประธานฯ มอบหมายใหคุ้ณชัยยุทธ พรหมเกิด ผูด้าํเนินการประชุม และคุณดุจเดือน บุญซื่อ 

รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ ดา้นการเงิน เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต่้อท่ีประชุม 

 คุณชัยยุทธ พรหมเกิด ผูด้าํเนินการประชุม ชีแ้จงต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ว่า ผลการดาํเนินงาน

ของบริษัทฯ ประจาํปี 2563 และการเปลี่ยนแปลงท่ีสาํคญัซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2563 มีรายละเอียดปรากฏ

ตามรายงานประจาํปี 2563 ซึ่งอยู่ในรูป QR Code ที่บริษัทฯ ไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้พรอ้มกับหนงัสือ

เชิญประชมุแลว้ โดยสามารถสรุปรายละเอียดไดด้งันี ้

• เดือนตลุาคม 2563 ที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนุมัติใหบ้ริษัท เอ็นเอฟซีดบับลิว จาํกดั ซึ่งเป็น

บริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 เขา้ลงทุนในโครงการพฒันาพืน้ท่ีรองรบัการใหบ้รกิาร

ผู้ประกอบการประกอบโครงสรา้งและระบบท่อและผู้ประกอบการรือ้/ตัดแยกชิน้ส่วนท่อลาํเลียง 

โครงสรา้งแท่นขุดเจาะนํา้มัน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเขตอุตสาหกรรมทั่วไป เลขท่ี 2 ถนนไอ-สอง นิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด ตาํบลมาบตาพุด อาํเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อใหบ้ริการกับลูกคา้

ท่ีตอ้งการใชบ้ริการพืน้ที่หลงัท่าเทียบเรือและผูป้ระกอบการโครงสรา้งและระบบท่อและผูป้ระกอบการ

ลานประกอบและติดตัง้/ลานรือ้/ตัดแยก ชิน้ส่วนท่อลาํเลียง โครงสรา้งแท่นขุดเจาะนํา้มัน พรอ้มสิ่ง

อาํนวยความสะดวก และในเดือนเดียวกนันี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิการเพิ่มทุน

จดทะเบียนในบริษัท เอ็นเอฟซีดบับลิว จาํกดั จาํนวน 195 ลา้นบาท เพื่อรองรบัโครงการพฒันาพืน้ท่ี

รองรบัการใหบ้ริการผูป้ระกอบการประกอบโครงสรา้งและระบบท่อและผูป้ระกอบการรือ้/ตัดแยก

ชิน้สว่นท่อลาํเลียง โครงสรา้งแท่นขดุเจาะนํา้มนั 
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• เดือนพฤศจิกายน 2563 บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จํากัด ได้ลงนามสัญญาเช่าท่ีดินเพื่อการ

อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ ระยะท่ี 1 จาํนวนประมาณ 50-1-44 ไร่ เพื่อใหบ้ริการกบั

ลูกค้าท่ีต้องการใช้บริการพื ้นท่ีหลังท่าเทียบเรือและผู้ประกอบการโครงสร้างและระบบท่อและ

ผูป้ระกอบการลานประกอบและติดตัง้/ลานรือ้/ตัดแยก ชิน้ส่วนท่อลาํเลียง โครงสรา้งแท่นขุดเจาะ

นํา้มนั พรอ้มสิ่งอาํนวยความสะดวก 

• เดือนธันวาคม 2563 บริษัทได้ชาํระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนบางส่วนในบริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จาํกัด 

จาํนวนรวม 117 ลา้นบาท เพื่อใชใ้นโครงการพฒันาพืน้ท่ีรองรบัการใหบ้ริการผูป้ระกอบการประกอบ

โครงสรา้งและระบบท่อและผูป้ระกอบการรือ้/ตดัแยกชิน้ส่วนท่อลาํเลียง โครงสรา้งแท่นขุดเจาะนํา้มนั 

สาํหรบัค่าหุน้สว่นที่เหลือบรษัิทจะชาํระเพิ่มเติมตามความจาํเป็นของโครงการต่อไป 

• สาํหรบับริษัท เอ็นเอฟซีที จาํกดั (“NFCT”) ซึ่งเป็นบรษัิทย่อยท่ีบรษัิทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ไดเ้ขา้

ลงทุนในโครงการคลงันํา้มันเชือ้เพลิง เพื่อใหบ้ริการคลงัเก็บสินคา้เหลวสาํหรบัการจัดเก็บนํา้มนัและ

ใหบ้รกิารดา้นโลจิสติกสใ์นการขนส่งนํา้มนัผ่านทางระบบท่อเพื่อขนส่งใหแ้ก่ บรษัิท เชลลแ์ห่งประเทศไทย 

จาํกดันัน้  ปัจจุบนัโครงการฯ อยู่ระหว่างการดาํเนินการก่อสรา้งซึ่งเป็นไปตามแผนงานท่ีไดก้าํหนดไว ้

โดยสิน้ปี 2563 มีความคืบหนา้ไปกว่ารอ้ยละ 70 และคาดว่าจะสามารถเริ่มเปิดใหบ้ริการไดใ้น

ไตรมาสท่ี 4 ปี 2564 นี ้

 

แผนธุรกิจของบริษัทฯ 

ธุรกิจปัจจบุนั ซึ่งเป็นการจาํหน่ายเคมีภณัฑแ์ละการใหบ้รกิาร ดงันี ้

• การจาํหน่ายเคมีภณัฑ ์: ไดแ้ก่ แอมโมเนีย แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์และกรดกาํมะถนั 

• การใหบ้รกิาร : ไดแ้ก่ บรกิารคลงัสินคา้ บรกิารดา้นโลจิสติกสแ์ละคลงัสินคา้เหลว และบรกิารท่าเทียบเรือ 

 

แผนการลงทุนในอนาคต 

• นอกเหนือจากการลงทุนในโครงการของบรษัิท เอ็นเอฟซีที จาํกดั และ บริษัท เอ็นเอฟซีดบับลิว จาํกดั 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 100 ตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้นัน้ ในส่วนของการ

ขยายการลงทนุของบริษัทยงัคงอยู่บนพืน้ฐานของหลกัการการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยบริษัท

ไดม้อบหมายใหฝ่้ายจัดการศึกษาในรายละเอียดของสภาพเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม กฎหมายและ

ขอ้บงัคบั การประกอบธุรกิจ และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ เพื่อใหก้ารขยายการลงทนุใหผ้ลตอบแทน

ที่คุม้ค่าที่สดุ บนพืน้ฐานเกิดความเสี่ยงที่ยอมรบัได ้โดยพิจารณาใหเ้ป็นไปตามหลกัการบริหารจดัการ

ความเสี่ยง 
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 จากนัน้ คณุชยัยุทธ พรหมเกิด ผูด้าํเนินการประชุม ไดเ้รียนเชิญ คณุดจุเดือน บุญซื่อ รองกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ ดา้นการเงิน เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดขอ้มลูสาํคญัทางการเงินของบรษัิทฯ 

 คณุดจุเดือน บญุซื่อ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ดา้นการเงิน ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่าในปี 2563 บรษัิทฯ มี

รายไดร้วม 719 ลา้นบาท ลดลงจากปีท่ีผ่านมาจาํนวน 462 ลา้นบาท ขาดทุนหลงัหักภาษี จาํนวน 9 ลา้นบาท 

โดยรายไดต้ามส่วนการดาํเนินงาน บริษัทฯ มีรายไดห้ลกัจากการจาํหน่ายสินคา้และเคมีภัณฑ ์3 ประเภท คือ 

กรดกาํมะถนั เป็นจาํนวนเงิน 315 ลา้นบาท แอมโมเนีย เป็นจาํนวนเงิน 272 ลา้นบาทและ แอมโมเนียมไฮดรอกไซต ์

เป็นจาํนวนเงิน 29 ลา้นบาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 616 ลา้นบาท โดยปริมาณการจาํหน่ายเคมีภณัฑข์องบริษัทฯ 

ในปี 2563 ส่วนใหญ่มาจากกรดกาํมะถัน ซึ่งมีปริมาณจาํหน่ายที่เพิ่มขึน้ แต่ราคาขายต่อหน่วยลดลง ทาํให้

รายได้ของบริษัทฯ มีจาํนวนท่ีลดลงจากปีท่ีผ่านมา ในส่วนของรายได้ตามส่วนการดาํเนินงานจากการ

ใหบ้ริการ แบ่งเป็นการใหบ้ริการท่าเทียบเรือ การใหบ้ริการคลงัสินคา้ และการใหบ้ริการโลจิสติกสแ์ละ

คลงัสินคา้เหลว รวมเป็นจาํนวน 104 ลา้นบาท 

 ในงบการเงินรวมของปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิหลงัหักภาษีเป็นจาํนวน 9 

ลา้นบาท ซึ่งเป็นรายการปรบัปรุงท่ีไม่เก่ียวเน่ืองกับการดาํเนินงานเป็นจาํนวน 40 ลา้นบาท เกิดจากการ

ตัง้สาํรองดว้ยค่าสินทรพัยเ์พื่อขายและประมาณการค่าใชจ้่ายจาการรือ้ถอนอาคาร ทัง้นีใ้นปี 2563 บรษัิทฯ 

มีกาํไรจากการดาํเนินงาน จาํนวน 31 ลา้นบาท  

 ในสว่นของงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดลุ) ของปี 2563 บรษัิทฯ มีสินทรพัยจ์าํนวน 2,840 ลา้นบาท 

สามารถแบ่งสินทรพัยอ์อกไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงันี ้

(1) สินทรพัยห์มนุเวียนมีจาํนวน 357 ลา้นบาท ประกอบดว้ย เงินสดและเงินลงทนุชั่วคราวจาํนวน 109 

ลา้นบาท ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ่ื้นจาํนวน 179 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือจาํนวน 42 ลา้นบาท 

และสินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืนจาํนวน 27 ลา้นบาท  

(2) สินทรพัยถ์าวรมีจาํนวน 1,319 ลา้นบาท ตดัยอดลดลงไปตามค่าเสื่อมราคาตามระยะเวลาท่ีผ่านไป 

ซึ่งจะเห็นไดว่้ายอดตํ่ากว่าปีท่ีแลว้ ประกอบดว้ย ที่ดินจาํนวน 2 ลา้นบาท อาคารและส่วนปรบัปรุง

จาํนวน 91 ลา้นบาท เครื่องจักรและอปุกรณจ์าํนวน 86 ลา้นบาท เครื่องใชส้าํนกังานจาํนวน 2 

ลา้นบาท ยานพาหนะจาํนวน 4 ลา้นบาท และสินทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้งจาํนวน 1,134 ลา้นบาท 

และ 

(3) สินทรพัยอ่ื์นมีจาํนวน 1,164 ลา้นบาท ประกอบดว้ย สินทรพัยส์ิทธิการใชจ้าํนวน 977 ลา้นบาท 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจาํนวน 2 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจาํนวน 12 ล้านบาท 

ทรพัยส์ินที่ไม่ไดใ้ชง้าน (RBT) จาํนวน 23 ลา้นบาท และทรพัยส์ินอ่ืนจาํนวน 150 ลา้นบาท  
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 ส ่วนอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ารค้า จะเห็นได้ว่ามีระยะเวลาเฉลี่ยในการเก็บหนีย้าวขึน้

ประมาณ 86 วนั ส่วนอตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หนีก็้มีระยะเวลาเฉลี่ยในการชาํระหนีส้ัน้ลงประมาณ 24 วนั 

เมื่อเทียบกันแลว้ระยะเวลาในส่วนลูกหนีเ้พิ่มขึน้สูงกว่าส่วนของเจ้าหนี ้โดยระยะเวลาเก็บหนีส้่วนลูกหนี้

เพิ่มขึน้ประมาณ 30 วนัในขณะท่ีระยะเวลาชาํระหนีส้ว่นเจา้หนีล้ดลงประมาณ 11 วนั 

 ในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีอัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยอยู่ท่ี

ประมาณ 41 วัน และมีวงจรเงินสดอยู่ท่ีประมาณ (17) วัน นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยังมีอัตราผลตอบแทน

ต่อสินทรพัยอ์ยู่ที่ 0.2% อตัราผลตอบแทนสินทรพัยถ์าวรอยู่ที่ 14.7% อตัราการหมนุเวยีนของสินทรพัย์

อยู่ท่ี 0.36 เท่า อัตราหนีส้ินต่อส่วนของผูถื้อหุน้อยู่ท่ี 2.07 เท่า เกิดจากการใชว้งเงินสินเชื่อกับสถาบัน

การเงิน และอัตราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบีย้อยู่ท่ี 26.56 เท่า  

 ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณดุจเดือน บุญซื่อ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงิน และ

สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามเก่ียวกบัเรื่องดงักลา่วหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี

ผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัเพิ่มเติม 

  จากนั้น คุณชัยยุทธ พรหมเกิด ผู ้ดาํเนินการประชุม ชี ้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ 

มีเจตนารมณ์ในการดาํเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรมตามหลักบรรษัทภิบาลท่ีดีและ

ไม่สนับสนุนการทุจริตคอรร์ ัปชั่น โดยบริษัทฯ ไดส้ื่อสารไปทั้งระดับกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน 

โดยกําหนดให้การดําเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด หรือถ้าเกิด

ขอ้ผิดพลาดในกระบวนการดาํเนินงานเน่ืองจากความประมาท รูเ้ท่าไม่ถึงการณก์็ใหร้บัโทษจากภาครฐั

ตามกฎหมาย โดยในปี 2563 บรษัิทฯ ไดป้ระกาศใชน้โยบายและแนวปฏิบติัการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริต

อย่างเป็นทางการแลว้ 

 สาํหรบัรายละเอียดเร่ืองผลดาํเนินงานในปี 2563 บริษัทฯ จะรายงานใหท่้านผูถื้อหุน้ทราบในวาระ

ท่ี 3 ในลาํดบัถดัไป 

 ประธานฯ กล่าวขอบคณุคณุชยัยุทธ พรหมเกิด และสอบถามเติมว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้คิดเห็น

หรือขอ้ซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัเพิ่มเติม  

 เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง ประธานฯ จึงสรุปว่า ท่ีประชุม

รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ ในรอบปี 2563 

 



 
 

หนา้ที่ 10 

 

วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ 

ประจาํปี 2563 สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

 ประธานฯ มอบหมายใหค้ณุดจุเดือน บุญซื่อ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ดา้นการเงิน เป็นผูช้ีแ้จง

รายละเอียดในวาระนีต่้อที่ประชมุ 

 คุณดุจเดือน บุญซื่อ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ดา้นการเงิน เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั

งบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ของบริษัทฯ ประจาํปี 2563 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2563 ซึ่งเป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และตาม

ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 44 ท่ีกาํหนดใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ ตอ้งจดัใหม้ีการจดัทาํงบการเงิน ณ วนัสิน้สดุ

รอบบญัชีของบรษัิทฯ เพื่อนาํเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุติัในการประชมุสามญัประจาํปี 

 งบการเงินสาํหรบัรอบบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ ไดจ้ดัทาํขึน้โดยถูกตอ้ง

ตามควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบ

บญัชีรบัอนญุาต และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว้ โดยมี

รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี 2563 ท่ีบรษัิทฯ ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

ซึ่งสามารถสรุปสาระสาํคญัไดด้งัต่อไปนี ้

หน่วย: ลา้นบาท 

งบการเงนิ  

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สินทรพัยร์วม 2,839.62 1,591.57 

หนีส้ินรวม 1,914.27 391.11 

สว่นของผูถื้อหุน้ 925.35 1,200.46 

มลูค่าหุน้ท่ีเรียกชาํระแลว้ 815.87 815.87 

รายไดร้วม 719.29 721.91 

กาํไรสทุธิสว่นที่เป็นของบรษัิทฯ  (8.76) 36.60 

กาํไรต่อหุน้ (บาท) (0.0081) 0.0336 

จาํนวนหุน้ (หุน้) 1,087,833,056 1,087,833,056 

มลูค่าหุน้สทุธิ (บาท) 0.85 1.10 

 

 ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณดุจเดือน บุญซื่อ และกล่าวเพิ่มเติมว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้คิดเห็น

หรือขอ้ซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผูถ้ือหุน้มีขอ้สงสยัเพิ่มเติม ประธานฯ 
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จึงเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ของบรษัิทฯ 

ประจาํปี 2563 สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ตามท่ีนาํเสนอ ทัง้นี ้การลงมติในวาระนีต้อ้งไดร้บั

การอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

มติทีป่ระชุม: ที่ประชุมนีม้ีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสรจ็ของบรษัิทฯ ประจาํปี 2563 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดท่ี

เสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มต ิ จาํนวนเสียงที่ลงมติ 

(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 955,749,437 100.000000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.000000 

งดออกเสียง 0 0.000000 

บตัรเสีย 0 0.000000 

รวม 955,749,437 100.000000 

 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2563 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย 

และงดจ่ายเงนิปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2563 

 ประธานฯ มอบหมายใหค้ณุชยัยุทธ พรหมเกิด ผูด้าํเนินการประชุม เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระนี้

ต่อที่ประชมุ 

 คุณชัยยุทธ พรหมเกิด ผู้ด ําเนินการประชุม ชี ้แจงต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่ง

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ 

ขอ้ 53 กาํหนดใหต้อ้งจดัสรรเงินกาํไรสทุธิประจาํปีไวเ้ป็นทุนสาํรองอย่างนอ้ยหน่ึงในย่ีสิบ (1/20) ของกาํไร

สทุธิประจาํปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสาํรองจะมีจาํนวนถึงรอ้ยละสิบ (10) ของจาํนวน

ทนุจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ข

เพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 51 กาํหนดใหก้ารจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไร

จะกระทาํมิได ้ในกรณีที่บริษัทฯ ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล อน่ึง บรษัิทฯ มีนโยบาย

การจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้สิบ (50) ของกาํไรสทุธิภายหลงัจากการหกัภาษีและ

ทนุสาํรองต่างๆ ตามท่ีกฎหมายและบริษัทฯ กาํหนด โดยอา้งอิงจากงบการเงินเฉพาะของบรษัิทฯ อย่างไรก็ตาม 
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การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ โดยขึน้อยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจาํเป็น 

และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต ตามท่ีคณะกรรมการบรษัิท และ/หรือผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ เห็นสมควร 

 สาํหรบัผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2563 บริษัทฯ มีกาํไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

จาํนวน 36.60 ลา้นบาท ตัง้เงินสาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่า 5% เป็นเงิน 1.83 ลา้นบาท คงเหลือกาํไรสุทธิ

ที่สามารถจ่ายเงินปันผลได ้34.77 ลา้นบาท 

 ทัง้นี ้เน่ืองจากบริษัทฯ มีความจาํเป็นตอ้งสาํรองไวเ้ป็นทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ และ

มีแผนลงทุนในการพัฒนาสินทรพัยข์องบริษัทฯ เพื่อก่อใหเ้กิดรายไดท่ี้ยั่งยืนต่อผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ และ

ตามขอ้บงัคบับริษัทฯ ท่ีระบุในขา้งตน้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมตัิ

การจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปี 2563 จาํนวน 1.83 ลา้นบาท เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล 

สาํหรบัผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ ประจาํปี 2563 

 ประธานฯ กล่าวขอบคณุคุณชยัยุทธ พรหมเกิด และสอบถามเติมว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้คิดเห็น

หรือขอ้ซกัถามเก่ียวกบัเรื่องดงักลา่วหรือไม่ 

 เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู ้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมผู้ถือหุน้พิจารณา

อนุมัติการจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2563 เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สาํหรบั

ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2563 ตามท่ีนาํเสนอ ทัง้นี ้การลงมติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุติั

ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

มติทีป่ระชุม: ที่ประชุมนีม้ีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2563 

จาํนวน 1.83 ลา้นบาท เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สาํหรบัผลการ

ดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2563 ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มต ิ จาํนวนเสียงที่ลงมติ 

(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 955,749,437 100.000000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.000000 

งดออกเสียง 0 0.000000 

บตัรเสีย 0 0.000000 

รวม 955,749,437 100.000000 
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วาระที ่5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกําหนดต้องออกจากตําแหน่ง

ตามวาระ จาํนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย ์(2) นางอารีย ์

เติมวัฒนาภักดี (3) ดร.สุนีย ์ศรไชยธนะสุข และ (4) นายณัฐพงษ ์รัตนสุวรรณทวี 

 ประธานฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า วาระนีเ้ป็นการพิจารณาอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการ

ซึ่งครบกาํหนดตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ ทัง้นี ้เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถแสดงความคิดเห็น

และลงคะแนนเสียงไดอ้ย่างเต็มที่ ประธานฯ ไดก้ลา่วเชิญใหก้รรมการซึ่งครบกาํหนดตอ้งออกจากตาํแหน่ง

ตามวาระในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 และไดร้บัการเสนอชื่อใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการบรษัิท อีกวาระหน่ึง จาํนวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ (1) นายวีระศกัดิ ์สตุณัฑวิบลูย ์(2) นางอารีย ์เติมวฒันาภกัดี 

(3) ดร.สุนีย ์ศรไชยธนะสุข และ (4) นายณัฐพงษ์ รตันสุวรรณทวี ออกจากหอ้งประชุมไปพักรอในห้อง

รบัรองก่อน และจะเชิญกรรมการทัง้ 4 ท่าน กลบัมาอีกครัง้หน่ึง เมื่อท่ีประชุมไดพ้ิจารณาออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนีแ้ลว้ และใหค้ณุชยัยทุธ พรหมเกิด ผูด้าํเนินการประชมุ เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดสาํหรบัวาระนี ้ 

 คณุชยัยุทธ พรหมเกิด ผูด้าํเนินการประชุม ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน

จาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และตามขอ้บงัคับบริษัทฯ ขอ้ที่ 19 กาํหนดว่า “ในการประชุม

สามัญประจาํปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตาํแหน่งเป็นจํานวนหน่ึงในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจาํนวน

กรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจ้บัฉลากกนัว่าผูใ้ด

จะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดนัน้เป็นออกจากตาํแหน่ง ทัง้นี ้กรรมการ

ซึ่งพน้จากตาํแหน่งแลว้อาจไดร้บัเลือกตัง้ใหม่ก็ได”้  

 ปัจจบุนับริษัทฯ มีกรรมการทัง้สิน้ 11 ท่าน ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 มีกรรมการท่ี

ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 4 ท่าน ดงันี ้

(1) นายวีระศกัดิ ์สตุณัฑวิบลูย ์     กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ดาํรงตาํแหน่งเป็นเวลา 1 ปี 9 เดือน 

(2) นางอารีย ์เติมวฒันาภกัดี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

    ดาํรงตาํแหน่งเป็นเวลา 5 ปี 2 เดือน 

(3) ดร.สนีุย ์ศรไชยธนะสขุ กรรมการ และกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

    ดาํรงตาํแหน่งเป็นเวลา 16 ปี 5 เดือน 

(4) นายณฐัพงษ ์รตันสวุรรณทวี กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

    ดาํรงตาํแหน่งเป็นเวลา 5 ปี 2 เดือน 
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 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท ไดพ้ิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง 

ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยได้พิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วย

คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจํานวน

กรรมการทัง้หมดของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพ และผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบรษิัท

ในช่วงท่ีผ่านมา แลว้เห็นว่ากรรมการผูท่ี้จะตอ้งออกจากตาํแหน่งทัง้ 4 ท่าน มีคณุสมบติัตามท่ีกฎหมายบริษัท

มหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนกาํหนด 

และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม รวมถึงมีคณุสมบติัประสบการณแ์ละความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นท่ีเหมาะสมกบั

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผู้ถือหุน้พิจารณาอนุมัติ

เลือกตั้งให้กรรมการซึ่งครบกาํหนดต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง โดยใหก้รรมการแต่ละท่านมีตาํแหน่งหนา้ท่ีตามท่ีเคยดาํรงตาํแหน่งอยู่ก่อนแลว้

ทกุประการ 

 ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณชัยยุทธ พรหมเกิด และสอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู ้ถือหุ้นท่านใดมี

ขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามเก่ียวกบัเรื่องดงักล่าวหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัเพิ่มเติม ประธานฯ 

จึงเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้ใหก้รรมการซึ่งครบกาํหนดตอ้งออกจากตาํแหน่งตาม

วาระทัง้ 4 ท่าน กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งตามท่ีนาํเสนอ โดยพิจารณาเลือกตัง้

กรรมการเป็นรายบุคคล ทัง้นี ้การลงมติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ

หุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

มติทีป่ระชุม: ที่ประชุมนีม้ีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัเลือกตัง้ใหก้รรมการซึ่งครบกาํหนดตอ้งออก

จากตาํแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน ไดแ้ก่ (1) นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย ์(2) นางอารีย ์

เติมวฒันาภกัดี (3) ดร.สนีุย ์ศรไชยธนะสขุ และ (4) นายณัฐพงษ์ รตันสวุรรณทวี โดยให้

กรรมการทั ง้  4 ท ่านกลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหน่ึง ตาม

รายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

(1) เลือกตัง้นายวีระศกัดิ ์สตุณัฑวิบูลย ์ใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
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มต ิ จาํนวนเสียงที่ลงมติ 

(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 955,749,437 100.000000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.000000 

งดออกเสียง 0 0.000000 

บตัรเสีย 0 0.000000 

รวม 955,749,437 100.000000 

(2) เลือกตัง้นางอารีย ์เติมวฒันาภกัดี ใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหน่ึง

ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มต ิ จาํนวนเสียงที่ลงมติ 

(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 955,749,437 100.000000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.000000 

งดออกเสียง 0 0.000000 

บตัรเสีย 0 0.000000 

รวม 955,749,437 100.000000 

(3) เลือกตัง้ดร.สุนีย ์ศรไชยธนะสุข ใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหน่ึง

ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มต ิ จาํนวนเสียงที่ลงมติ 

(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 955,749,437 100.000000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.000000 

งดออกเสียง 0 0.000000 

บตัรเสีย 0 0.000000 

รวม 955,749,437 100.000000 

(4) เลือกตัง้นายณฐัพงษ ์รตันสวุรรณทวี ใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหน่ึง

ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
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มต ิ จาํนวนเสียงที่ลงมติ 

(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 955,749,437 100.000000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.000000 

งดออกเสียง 0 0.000000 

บตัรเสีย 0 0.000000 

รวม 955,749,437 100.000000 

 

วาระที ่6    พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2564 

 ประธานฯ มอบหมายใหค้ณุชยัยุทธ พรหมเกิด ผูด้าํเนินการประชุม เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระนี้

ต่อที่ประชมุ 

 คณุชยัยุทธ พรหมเกิด ผูด้าํเนินการประชุม ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน

จาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 90 กาํหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ใหเ้ป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซึ่งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของ

จาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ”  

 คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2564 โดยคาํนึงถึง

ความเหมาะสมต่าง ๆ โดยรอบคอบแลว้ ซึ่งสามารถสรุปไดด้งันี ้  

ค่าตอบแทนกรรมการบรษัิท ประกอบดว้ย 

1. ค่าเบีย้ประชมุ 

 ประธานกรรมการ    16,000 บาท/เดือน 

 รองประธานกรรมการ    13,000 บาท/เดือน 

 กรรมการ ท่านละ    10,000 บาท/เดือน 

2. ไม่มีโบนสัพิเศษ และสิทธิประโยชนอ่ื์น ๆ  

ค่าตอบแทนคณะกรรมการชดุย่อย ประกอบดว้ย 

1. ค่าเบีย้ประชมุ 

 ประธานกรรมการบรหิาร   16,000 บาท/ครัง้การประชมุ 

 กรรมการบรหิาร ท่านละ   10,000 บาท/ครัง้การประชมุ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ    12,000 บาท/ครัง้การประชมุ 

 กรรมการตรวจสอบ ท่านละ    10,000 บาท/ครัง้การประชมุ 
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 ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง   12,000 บาท/ครัง้การประชมุ 

 กรรมการบรหิารความเสี่ยง ท่านละ  10,000 บาท/ครัง้การประชมุ 

2. ไม่มีโบนสัพิเศษ และสิทธิประโยชนอ่ื์น ๆ เช่นกนั 

 

 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน

คณะกรรมการ ประจาํปี 2564 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจาํปี 2563 ยกเวน้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรหิาร ที่เปลี่ยนแปลงจากต่อเดือนเป็นต่อครัง้ท่ีเขา้ร่วมประชมุ 

 ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณชัยยุทธ พรหมเกิด และสอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู ้ถือหุ้นท่านใดมี

ขอ้คิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู ้ถือหุ ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม 

ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจาํปี 2564 ตามท่ี

นาํเสนอ ทัง้นี ้การลงมติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของ

จาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

 

มติทีป่ระชุม: ท่ีประชุมนีม้ีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทั้งหมด

ของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจาํปี 2564 ตาม

รายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มต ิ จาํนวนเสียงที่ลงมติ 

(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 955,749,337 99.999999 

ไม่เห็นดว้ย 100 0.000001 

งดออกเสียง 0 0.000000 

บตัรเสีย 0 0.000000 

รวม 955,749,437 100.000000 

 

วาระที ่7     พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจําปี 2564 และกําหนดค่าตอบแทน

ผู้สอบบัญชี 

 ประธานฯ มอบหมายใหคุ้ณชัยยุทธ พรหมเกิด ผูด้าํเนินการประชุม เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระนี้

ต่อที่ประชมุ 
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 คณุชยัยุทธ พรหมเกิด ผูด้าํเนินการประชุม ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน 

จาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 กาํหนดว่า “ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ

ประจาํปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ทกุปี ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี

จะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได”้ และตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ท่ี 47 ระบุไวว่้า “ใหท่ี้ประชุมสามญั

ประจาํปีแต่งตั ้งผูส้อบบัญชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยการแต่งตัง้

ผูส้อบบญัชีจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได”้ 

 ในการคดัเลือกผูส้อบบญัชีประจาํปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคัดเลือกผูส้อบบญัชี

จากบรษัิท กรนิทร ์ออดิท จาํกดั ท่ีมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์

ในงานสอบบญัชี มีความเขา้ใจในการตรวจสอบบญัชีและทราบขอ้มลูของบริษัทฯ เป็นอย่างดี นอกจากนี้

ยงัมีการใหบ้ริการท่ีดี สามารถใหค้าํปรกึษาแนะนาํท่ีมีประโยชน ์มีผลงานดา้นการตรวจสอบท่ีมีคณุภาพ

น่าพอใจ และส่งมอบงานไดร้วดเร็วตรงเวลา รวมทัง้บริษัท กรินทร ์ออดิท จาํกดั เป็นบริษัทที่ใหบ้ริการท่ีมี

ชื่อเสียง มีมาตรฐานการตรวจสอบ เป็นท่ียอมรบัอย่างกวา้งขวาง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้

ที่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษัท กรินทร ์ออดิท จาํกัดเป็นผูส้อบบัญชี

ของบรษัิทฯ ประจาํปี 2564  

 ทัง้นี ้บรษัิท กรนิทร ์ออดิท จาํกดั ไดเ้สนอผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ตามรายนามต่อไปนี ้

1. นายจิโรจ ศิรโิรโรจน ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 5113 หรือ 

(เป็นผูล้งลายมือชือ่ในงบการเงนิของบริษัทฯ ในปี 2563) 

2. นายโกมินทร ์ลิน้ปราชญา  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 3675 หรือ 

(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษัิทฯ) 

3. นางสมุนา เสนีวงศ ์ณ อยธุยา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 5897 หรือ 

(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษัิทฯ) 

4. นางสาวกชมน ซุ่นหว้น   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 11536  

(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษัิทฯ) 

เป็นผูส้อบบัญชีและแสดงความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ทั้งนี ้หากมีเหตุทาํให้ผู ้สอบบัญชี

รบัอนุญาตดังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีได ้บริษัท กรินทร ์ออดิท จาํกัด สามารถจดัหาผูส้อบ

บญัชีรบัอนญุาตอ่ืนของบรษัิท กรนิทร ์ออดิท จาํกดั เพื่อทาํหนา้ท่ีดงักลา่วได ้

 โดยรายละเอียดขอ้มูลเก่ียวกับประวัติและประสบการณ์การทาํงานของผูส้อบบัญชีแต่ละท่าน 

ปรากฏตามขอ้มลูที่บรษัิทฯ ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 
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 นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาค่าสอบบัญชีประจาํปี 2564 ของบริษัท กรินทร ์

ออดิท จาํกดั แลว้ มีความเห็นว่าค่าสอบบญัชีท่ีเสนอเหมาะสมกบัขอบเขตการสอบบญัชี จึงไดน้าํเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษัิท เพื่อพิจารณานาํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

ประจาํปี 2564 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 1,1000,000 บาท ซึง่ประกอบดว้ย 

 

รายละเอียด 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

อัตราค่าตอบแทนเพ่ิมขึน้/

(ลดลง) เมื่อเทียบกับปีก่อน 

2563 2564 บาท ร้อยละ 

1. ค่าตรวจสอบงบการเงินสาํหรบัปี 650,000 590,000 (60,000) (9) 

2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส

สาํหรบัปี 

600,000 510,000 (90,000) (15) 

3. ค่าจดัทาํงบการเงินและค่าใชจ้่ายใน

การตรวจสอบ (ตามที่เกิดขึน้จรงิ) 

เกิดขึน้จรงิ เกิดขึน้จรงิ เกิดขึน้จรงิ เกิดขึน้จรงิ 

รวมค่าธรรมเนียม 1,250,000 1,100,000 (150,000) (12) 

 โดยค่าตอบแทนดงักลา่ว ไม่รวมค่าบรกิารอ่ืน ไดแ้ก่ ค่าเดินทาง ค่าที่พกั ค่าเบีย้เลีย้ง และค่าใชจ้่าย

เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ เป็นตน้ 

อน่ึง บริษัท กรินทร ์ออดิท จาํกดั ยงัไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

จาํนวน 3 บริษัท ไดแ้ก่ (1) บริษัท ท่าเรือระยอง จาํกดั (2) บริษัท เอ็นเอฟซีที จาํกดั และ (3) บริษัท เอ็นเอฟซี

ดบับลิว จาํกดั โดยมีค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2564 ดงันี ้

บริษัทย่อย 
ค่าตอบแทนผู้สอบ

บัญช ี

อัตราค่าตอบแทน
เพ่ิมขึน้/(ลดลง)เมื่อ

เทยีบกับปีก่อน 
2563 2564 บาท ร้อยละ 

บรษัิท ท่าเรือระยอง จาํกดั 75,000 50,000 (25,000) (33) 

บรษัิท เอ็นเอฟซีที จาํกดั 105,000 150,000 45,000 43 

บรษัิท เอ็นเอฟซีดบับลิว จาํกดั 35,000 35,000 - - 

รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 215,000 235,000 20,000 9 

ทัง้นี ้ค่าตอบแทนดงักล่าว ดงักล่าว ไม่รวมค่าบริการอ่ืน อาทิ ค่าจดัทาํงบการเงินและค่าใชจ้่าย

ในการตรวจสอบ(ตามท่ีเกิดขึน้จรงิ) ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั ค่าเบีย้เลีย้ง และค่าใชจ้่ายเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ เป็นตน้ 
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โดยรวมค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี ประจาํปี 2564 ของบริษัทและบริษัทย่อย ลดลงเมื่อเทียบกับ

ปีก่อนรวมทัง้สิน้ 130,000 บาท หรือ ลดลงรอ้ยละ 9 

 ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณชัยยุทธ พรหมเกิด และสอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู ้ถือหุ้นท่านใดมี

ขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผูถ้ือหุน้มีขอ้สงสยัเพิ่มเติม 

ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีจากบริษัท กรินทร ์ออดิท จาํกัด 

เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ประจาํปี 2564 และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2564 ตามท่ี

นาํเสนอ ทัง้นี ้การลงมติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

มติทีป่ระชุม: ท่ีประชุมนีม้ีมติเป็นเอกฉันท ์อนุมัติแต่งตั้งผูส้อบบัญชีจากบริษัท กรินทร ์ออดิท จาํกัด 

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯประจาํปี 2564 โดยอนุมัติให ้(1) นายจิโรจ ศิริโรโรจน ์ผูส้อบ

บัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 5113 หรือ (2) นายโกมินทร ์ ลิ น้ปราชญา ผูส้อบบัญชีร ับ

อนุญาตเลขที่ 3675 หรือ (3) นางสุมนา เสนียวงศ ์ณ อยุธยา ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เลขท่ี 5897 หรือ (4) นางสาวกชมน ซุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 11536 เป็น

ผูส้อบบัญชีทาํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และอนุมัติ

กําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2564 จํานวนเงิน 1,100,000 บาท ตาม

รายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มต ิ จาํนวนเสียงที่ลงมติ 

(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 955,749,437 100.000000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.000000 

งดออกเสียง 0 0.000000 

บตัรเสีย 0 0.000000 

รวม 955,749,437 100.000000 
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วาระที ่8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ว่า ขณะนีว้าระต่างๆ ท่ีระบใุนหนงัสอืเชิญประชมุไดร้บัการพิจารณา

จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้เสร็จสิน้แลว้ ในวาระนีเ้ป็นการเปิดโอกาสใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีมีคาํถาม หรือตอ้งการแสดง

ความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบรษัิทเพิ่มเติม เมื่อปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม หรือตอ้งการแสดง

ความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคณุผูถื้อหุน้ทกุท่านท่ีสละเวลาเขา้ร่วมประชุม และขอปิดการ

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 

 

 ปิดการประชมุเวลา 10.37 น. 

ขอรบัรองว่ามติขา้งตน้ถกูตอ้งตามมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

 

 

พลเอก 

   (มนตรี สงัขทรพัย)์ 

ประธานคณะกรรมการ 

     บรษัิท เอ็นเอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

           (นายชยัยทุธ พรหมเกิด) 

                 เลขานุการบรษัิท 

      บริษัท เอ็นเอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

               ผูบ้นัทกึการประชุม 



 

รายงานประจ าปี 2564 และส าเนางบการเงนิทีผ่่านการตรวจสอบแล้วของบริษทั ประจ าปี 2564  

สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร ์(QR Code) 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 



 
การศึกษา 
- ปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์   มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์   มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- ผา่นการอบรมหลกัสูตร (IOD) 
- Directors Accreditation Program(DAP) 28/2004 
- Director Certification Program(DCP) 53/2004 
- Financial Statement for Directors 17/2005 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงสถาบนัวิทยาการตลาดทุน(วตท.) รุ่นท่ี 29 

ต าแหน่งงานปัจจุบัน (ต่อ) 
2561-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั คอสตอล พอร์ต ลิ้งค ์จ ากดั 
2557-ปัจจุบนั     กรรมการ บริษทั พอร์ท โอเปอเรชัน่ แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั 
2542-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั รุ่งนที จ ากดั 

 

ต าแหน่งงานปัจจุบัน 
2549-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ท่าเรือระยอง จ ากดั 
2561-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั เอน็เอฟซีที จ ากดั 
 ประธานกรรมการ บริษทั เอน็เอฟซีดบับลิว จ ากดั 
2564-ปัจจุบนั              ประธานกรรมการ บริษทั เอน็เอฟซีทีเอส จ ากดั 
2528-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ กลุ่มบริษทั เอส ซี กรุ๊ป 
- บริษทั เคมีคลัส์แอนด ์อาโรเมติก 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
- บริษทั เอส ซี แคริเออร์ จ ากดั 
- บริษทั เอส ซี จี โลจิสติกส์ จ ากดั 
- บริษทั เอส ซี แมนเนจเมนท ์จ ากดั 
- บริษทั เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วิส จ ากดั 
- บริษทั เอน็พี มารีนโลจิสติกส์ จ ากดั 
- บริษทั สตราทีจิค พอร์ท ลิงค ์จ ากดั 
- บริษทั เอส ซี กรุ๊ป โฮลด้ิง จ ากดั 
- บริษทั พีเคอาร์ โลจิสติคส์ จ ากดั 
- บริษทั เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จ ากดั 
- บริษทั ซีนา ออฟชอร์  จ ากดั 

 

- บริษทั ไทยอินเตอร์เนชัน่แนล 
ด๊อคยาร์ด จ ากดั 
- บริษทั เอส ซี กรุ๊ป จ ากดั 
- บริษทั ลิควิดแก๊ส ซพัพลาย จ ากดั 
- บริษทั อีสเทอร่ี มอลล ์จ ากดั 
- บริษทั เอส ซี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
- บริษทั เอส ซี สิรภทัร จ ากดั 
- บริษทั เอน็ โฮลดิ้ง จ ากดั 
- บริษทั เอน็พี สงขลาพอร์ต จ ากดั 
- บริษทั เอน็พี สมุยพอร์ต จ ากดั 
- บริษทั ควิกไพร์ม จ ากดั 

 

 

ประวัติการท างาน 
2558-2560 ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

บริษทั ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั  
2538-2560 ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

บริษทั เอน็ พี มารีน จ ากดั  
2555-2560 ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

บริษทั นิโคทรานส์ สยาม จ ากดั  
(เดิมช่ือ บจ.เอ เอม็ที เอสซี (ประเทศไทย)) 

2556-2559 รองประธานกรรมการและประธานกรรการบริหาร 
บริษทั บี จิสติกส์ จ ากดั (มหาชน)  
(เดิมช่ือ บริษทั บางปะกง เทอร์มินอล จ ากดั (มหาชน) 

 

 นายณัฐภพ   รัตนสุวรรณทวี 
อายุ : 64  ปี 
ประเภท : กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
ต าแหน่ง : รองประธานกรรมการ 
                 ประธานกรรมการบริหาร 
                 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 8 กันยายน 2547 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :  
บิดา นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : จ านวน 690,329,994 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.46 
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 นางบงกช รุ่งกรไพศาล 

อายุ : 59 ปี 

ประเภท : กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

ตําแหน่ง : กรรมการ 

              กรรมการบริหาร 

              รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกิจการองค์กร 

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 8 กันยายน 2547 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่ม ี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : จํานวน 2 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 

 

การศึกษา 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- บญัชีบณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ผา่นการอบรมหลกัสูตร (IOD) 

- Directors Accreditation Program(DAP) 28/2004 

Company Secretary Program 74/2016 

ตําแหน่งงานปัจจุบัน 

2547-ปัจจุบนั : กรรมการ และ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ดา้น

กิจการองคก์ร บริษทั เอน็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

2561-ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เอน็เอฟซีที จาํกดั   

 : กรรมการ บริษทั เอน็เอฟซีดบับลิว จาํกดั    

2563-ปัจจุบนั : รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ดา้นกิจการองคก์ร บริษทั 

เอน็ โฮลดิ้ง จาํกดั               

ตําแหน่งงานปัจจุบัน 

ปัจจุบนั :  กรรมการ บริษทั คอนซลัติ้ง บาย เคพี จาํ  

 :  กรรมการ บริษทั ดี เมดดิคอล อินสตรูเมน  

จาํกดั 

 :  กรรมการ บริษทั ไทยเฮิร์บ เรสซีพี จาํกดั 

 : กรรมการ บริษทั เบท็เทอร์ เอิร์ธ จาํกดั 

ประวัติการทํางาน 

2556-ก.ย.2562 กรรมการ บริษทั เทคนอร์ จาํกดั 

 

2549-ปัจจุบนั  : กรรมการ บริษทั ท่าเรือระยอง จาํกดั 

2535-ปัจจุบนั : กรรมการ  

บริษทั สาํนกังานวรัชญไ์พศาล จาํกดั 

ปัจจบุนั : กรรมการ กลุ่มบริษทั เอส ซี กรุ๊ป 

 บริษทั เอส ซี จี โลจิสติกส์ จาํกดั 

 บริษทั เอส ซี แมนเนจเมนท ์จาํกดั 

 บริษทั เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วิส 

จาํกดั 

 บริษทั เอน็พี มารีนโลจิสติกส์ จาํกดั 

 บริษทั สตราทีจิค พอร์ท ลิงค ์จาํกดั 

 บริษทั เอส ซี กรุ๊ป โฮลดิ้ง จาํกดั 

 บริษทั พีเคอาร์ โลจิสติคส์ จาํกดั 

 บริษทั เอส ซี กรุ๊ป จาํกดั 

 บริษทั อีสเทอร่ี มอลล ์จาํกดั 

เดิม:บริษทั เอส ซี ออยล ์แอนด ์

ก๊ส ซพัพลายจาํกดั) 

 บริษทั เอส ซี คอร์ปอเรชัน่ 

ากดั 

 บริษทั เอส ซี สิรภทัรจาํกดั 

 บริษทั เอน็พี สงขลาพอร์ต 
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 บริษทั เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ 

จาํกดั 

 บริษทั ซีนา ออฟชอร์  จาํกดั 

 บริษทั ไทยอินเตอร์เนชัน่แนล ดอ๊ค

ยาร์ด จาํกดั 

ากดั 

 บริษทั เอน็พี สมุยพอร์ต 

ากดั 
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 นายวิบูลย์ รัศมไีพศาล 

อายุ : 60 ปี 

ประเภท : กรรมการท่ีไม่มีเป็นผู้บริหาร 

ตําแหน่ง : กรรมการ 

              กรรมการบริหารความเส่ียง 

 

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 8 กันยายน 2547 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่ม ี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : จํานวน 2 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 

 

การศึกษา 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต    

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ผา่นการอบรมหลกัสูตร (IOD) 

- Directors Accreditation Program 28/2004  

- Directors Certification Program 147/2011  

- Role of the Compensation Committee 13/2011  

- Monitoring Fraud Risk Management 8/2012  

- Monitoring of the Quality of Financial Reporting 16/2012  

- Monitoring the Internal Audit Function 13/2012 

- Monitoring system of Internal Control and Risk 

Management 13/2012 

- Audit Committee Program 41/2012  

- Anti-Corruption for Executive Program 13/2014  

- Role of the Chairman Program 35/2014 

- ผา่นการอบรมหลกัสูตร (สถาบนัอ่ืน ๆ ) 

- Techsauce Global Summit 2019 

- Exponential Manufacturing Thailand 2019 

- Sustainability in the digital age : Know quickly and Usage 

- The Impact of Financial Reporting Standards : Financial 

Instruments 

- TFRS 16 : Lease 

- Transfer Pricing Act 

ตําแหน่งงานปัจจุบัน 

2558-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน  

 บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

(มหาชน) 

ก.ค.2563-ปัจจบุนั กรรมการ บริษทั มีนาทรานสปอร์ต 

จาํกดั (มหาชน) 

2552-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บริษทั เอลเทคพาว

เวอร์ จาํกดั 

2535-ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั สาํนกังาน วรัชญไ์พศาล 

จาํกดั 

 

ประวัติการทํางาน 

2561-ก.ค.2563 กรรมการ บริษทั มีนาทรานสปอร์ต 

จาํกดั 

2556-ก.ย.2562 กรรมการ บริษทั เทคนอร์ จาํกดั 
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 รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา 

อายุ : 73 ปี 

ประเภท : กรรมการอิสระ 

ตําแหน่ง : กรรมการ 

กรรมการตรวจสอบ 

 

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 8 กันยายน 2547 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่ม ี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : จํานวน 63 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 

 

การศึกษา 

- Ph.D. (Journalism) เนน้ส่ือสารการเมือง Southern Illinois University, Carbondale, Illinois, USA 

- Master Science in Journalism (Advertising) Northwestern University, Evanston, USA 

- Master of Arts for Teachers (English) University of Washington, Seattle USA 

- ศิลปศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม) วรรณคดีองักฤษและภาษาต่างประเทศ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ผา่นการอบรมหลกัสูตร (IOD) 

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 73/2551 

ตําแหน่งงานในปัจจุบัน 

ก.ค.2561-ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั โรงแรมรอยลัออคิด (ประเทศ

ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

2535-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษทั บริษทั กู๊ด คอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั  

ปัจจบุนั อาจารยป์ระจาํ วิทยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลยัพะเยา วิทยาเขตกรุงเทพ 

 

ประวัติการทํางาน 

2551-2559 อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญประจาํบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ส าหรับปี 2565    

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษทั ได้ก าหนดนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยค านึงถึงความเหมาะสม

ประการต่าง ๆ ไดแ้ก่ ภารกิจ ความรับผิดชอบ และการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษทัฯ 

และพิจารณาเปรียบเทียบกบัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นบริษทัที่มี

ขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนัหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนักบับริษทัฯ รวมถึงความเหมาะสมเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษา

กรรมการท่ีมีคุณภาพให้อยู่กบับริษทัฯ โดยคณะกรรมการบริษทัจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 โดยเง่ือนไขและหลกัเกณฑใ์นการจ่ายให้อยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการบริษทั 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ประกอบด้วย 

ค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2565 

องค์ประกอบค่าตอบแทน 
ค่าเบีย้ประชุม 

ปี 2564 ปี 2565 (ปีที่เสนอ) 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

1. ค่าเบ้ียประชุม 

- 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. โบนสัพิเศษ (จากผลการด าเนินงาน)  ไม่มี ไม่มี 

3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ  ไม่มี ไม่มี 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย * 

1. ค่าเบ้ียประชุม 

- ประธานกรรมการบริหาร 

- กรรมการบริหาร 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

- กรรมการบริหารความเส่ียง 

 

 

16,000 บาท/เดือน 

10,000 บาท/เดือน 

12,000 บาท/คร้ังการประชุม 

10,000 บาท/คร้ังการประชุม 

12,000 บาท/คร้ังการประชุม 

10,000 บาท/คร้ังการประชุม 

 

 

16,000 บาท/คร้ังการประชุม 

10,000 บาท/คร้ังการประชุม 

12,000 บาท/คร้ังการประชุม 

10,000 บาท/คร้ังการประชุม 

12,000 บาท/คร้ังการประชุม 

10,000 บาท/คร้ังการประชุม 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 4 



องค์ประกอบค่าตอบแทน 
ค่าเบีย้ประชุม 

ปี 2564 ปี 2565 (ปีที่เสนอ) 

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและ 

   พิจารณาค่าตอบแทน 

- กรรมการสรรหาและพิจารณา 

   ค่าตอบแทน 

 

-ไม่มี- 

 

-ไม่มี- 

 

12,000 บาท/คร้ังการประชุม 

 

10,000 บาท/คร้ังการประชุม 

2. โบนสัพิเศษ (จากผลการด าเนินงาน)  -ไม่มี- -ไม่มี- 

3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ  -ไม่มี- -ไม่มี- 

 



 

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณก์ารท างานของผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2564  
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที ่7)  

สิ่งทีส่่งมาด้วย 5 

ประวัติบริษัท กรินทร ์ออดิท จ ากัด 

กรินทร ์ออดิท จดัตัง้ขึน้ดว้ยความตัง้ใจจริงที่จกัใหบ้ริการเพื่อสรา้งความเชื่อมั่นต่อบุคคลหรือ หน่วยงานต่าง ๆ 
จากประสบการณ์ในการท างานวิชาชีพสอบบัญชีของคณะผู้บริหารทั้งจากในส านักงานสอบบัญชีระหว่างประเทศ 
(International Auditing Firm) และส านกังานสอบบญัชีภายในประเทศ (Local Auditing Firm) ดว้ยความเป็นมืออาชีพใน
การใหบ้ริการตรวจสอบ และค าแนะน าของเราไม่เพียงช่วยใหลู้กคา้ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดต่าง ๆ ในการจดัท างบการเงิน 
แต่ยงัมีส่วนช่วยลกูคา้ในการเป็นผูใ้หค้  าแนะน าที่มีคณุค่าเชิงธุรกิจ 

ทีต่ั้งส านักงาน:  

ส านกังานแห่งใหญ่ตัง้อยู่เลขที่  
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 ้และมีการพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 A Accountability มีความรบัผิดชอบต่อหนา้ที่ของตนเองและต่อลกูคา้ 
 R Reliability สรา้งความนา่เชื่อถือ และเป็นเหตเุป็นผล (Rationality) 
 I Integrity  ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ และเป็นอิสระ (Independence) 
 N Neutral  มีความเป็นกลาง ปราศจากความล าเอียงในการท างาน 
 
Motto : Happy in job, Quality in work 
 
คณะผู้บริหาร: 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายเจษฎา หงัสพฤกษ์ 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 

http://www.karinaudit.co.th/


 

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณก์ารท างานของผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2564  
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที ่7)  

สิ่งทีส่่งมาด้วย 5 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
10. นางสาวกญัจนว์ารทั ศกัดิ์ศรีบวร ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
11. นางสาวกชมน ซุ่นหว้น ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
12. นายวรพล วิรยิะกลุพงศ ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
13. นายสมชาย เลิศยงยทุธ ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
14. นางสาวบงกชรฐั สรวมศิร ิ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

 
ขอบเขตการให้บริการ: 

1. การตรวจสอบและ/หรือการสอบทานงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบญัชีที่รบัรองทั่วไป 
2. การตรวจสอบภายใน ตามแนวทางที่ก าหนดโดยสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
3. การตรวจสอบเป็นกรณีพเิศษ ตามวิธีการท่ีตกลงรว่มกนั 
4. จดัอบรมสมัมนาทางวชิาการ 

  
รายชื่อลูกค้าทีส่ าคัญ: 

- งานสอบบัญช ี

บรษิัทจดทะเบียน 
1. บรษิัท บางกอกแลนด ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย 
2. บรษิัท ไทยฟิลม์อินดสัตรี่ จ ากดั (มหาชน)   และบรษิัทย่อย 
3. บรษิัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
4. บรษิัท สหโมเสคอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
5. บรษิัท เบตเตอร ์เวิลด ์กรีน จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย 
6. บรษิัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จ ากดั (มหาชน)  
7. บรษิัท เสนา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย 
8. บรษิัท ธนาสิร ิกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย 

บรษิัทอื่น ๆ 
1. บรษิัท เมืองใหม่ กตัทรี จ ากดั (มหาชน) 
2. บรษิัท ซีพีพีซี จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย 

- งานตรวจสอบภายในและประเมินระบบการควบคุมภายใน 
1. บรษิัท แฟนซีวู๊ด อินดสัตรีส จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย 
2. บรษิัท เซาทเ์ทิรน์ สตีล จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย 
3. บรษิัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จ ากดั (มหาชน)  
4. บรษิัท แอปโซลทู อิมแพค จ ากดั (มหาชน) 
5. บรษิัท เอเซยีไฟเบอร ์จ ากดั (มหาชน) 



 
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณก์ารท างานของผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2565  
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที ่7) 

 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 5 

 

ข้อมูลประวตัิและประสบการณก์ารท างานของผู้สอบบัญช ี

บริษัท กรนิทร ์ ออดทิ  จ ากดั 

ชื่อ – นามสกุล    :   นายโกมินทร ์ลิน้ปราชญา 

ต าแหน่ง     :   กรรมการ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที ่ :   3675 

ประสบการณด์้านการสอบบญัชี  :   32  ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา    
:   ปรญิญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  

:   ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงูทางการสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  

ประวัติการท างาน    

ส.ค. 2552 - ปัจจบุนั :   กรรมการ บรษิัท กรนิทร ์ออดิท จ ากดั 

2549 - 2561  :   Chief Finance Office บรษิัท ล็อกซเล่ย ์จเีท็ค เทคโนโลยี จ ากดั 

2542 - 2548  :   Finance Director บรษิัท ไมโครซอฟท ์ประเทศไทย จ ากดั 

2541 - 2542  :   Finance Controller บรษิัท เอส เอ พี ประเทศไทย จ ากดั 

2538 - 2540  :   Business Operation Manager บรษิัท แทนเด็ม คอมพิวเตอร ์ประเทศไทย จ ากดั 

2531 - 2534  :   ผูจ้ดัการอาวโุส กลุ่มธุรกจิตรวจสอบบญัชี, ควบคมุภายในและวางระบบบญัชีบรษิัท  

    ส านกังาน เอสจีวี-ณ ถลาง จ ากดั 

2553 - 2558  :   อาจารยพ์ิเศษหลกัสตูรปรญิญาโท ส าหรบัเจา้ของกจิการ   

    มหาวิทยาลยัพระจอมเกลา้ ธนบรุี 

2535 - 2544  :   อาจารยพ์ิเศษวิชาสอบบญัชี คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

จ านวนหุ้นทีถื่อ 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 
 
 

mailto:komin@karinaudit.co.th


 
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณก์ารท างานของผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2565  
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที ่7) 

 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 5 

 
ข้อมูลประวตัิและประสบการณก์ารท างานของผู้สอบบัญช ี

บริษัท กรนิทร ์ ออดทิ  จ ากดั 

ชื่อ – นามสกุล    :   นายวรพล วิรยิะกลุพงศ ์

ต าแหน่ง     :   กรรมการ  

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที ่ :   11181  

ประสบการณด์้านการสอบบญัชี  :   23  ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา    
2541 Master of Science - Information Systems University of Colorado at Denver 
2534 บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
2530 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงูทางการสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
2529 บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสต 
 

จ านวนหุ้นทีถื่อ ณ วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง :   ไม่มี 

หมายเลขติดต่อและอีเมล   :   72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชัน้ 24 ถนนเจรญิกรุง แขวงบางรกั  
                                                                            เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500  

    โทรศพัท ์0-2105-4661 โทรสาร 0-2026-3760 
       :   kojchamon@karinaudit.co.th 

mailto:kojchamon@karinaudit.co.th


 
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณก์ารท างานของผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2565  
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที ่7) 

 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 5 

 
ข้อมูลประวตัิและประสบการณก์ารท างานของผู้สอบบัญช ี

บริษัท กรนิทร ์ ออดทิ  จ ากดั 

ชื่อ – นามสกุล    :   นางสาวกชมน ซุ่นหว้น 

ต าแหน่ง     :   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที ่ :   11536 

ประสบการณด์้านการสอบบญัชี  :   10 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา    
:   ปรญิญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์  

ประวัติการท างาน    
2562 - ปัจจบุนั  :   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั กรนิทร ์ออดิท จ ากดั 

2558 - 2562  :   ผูจ้ดัการ บรษิัท เอเชยี สมารท์ คอนซลัติง้ จ ากดั 
2553 - 2558  :   ผูช้่วยผูจ้ดัการบญัชีอาวโุส บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 
2552 - 2553  :   พนกังานบญัชี บรษิัท สยามคโูบตา้ ลีสซิ่ง จ ากดั 

จ านวนหุ้นทีถื่อ ณ วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง :   ไม่มี 

หมายเลขติดต่อและอีเมล   :   72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชัน้ 24 ถนนเจรญิกรุง แขวงบางรกั  
                                                                            เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500  

    โทรศพัท ์0-2105-4661 โทรสาร 0-2026-3760 
       :   kojchamon@karinaudit.co.th 

mailto:kojchamon@karinaudit.co.th


สิ่งทีส่่งมาด้วย 6 
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัตกิรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) 

 

 

1. นายวีระศักดิ ์สุตัณฑวิบลูย ์  
อาย ุ 64 ปี 
ต าแหน่งในบริษัท  : กรรมการตรวจสอบ 

: ประธานกรรมการตรวจสอบ 
: กรรมการบรหิารความเส่ียง 
 
 
 

การมีส่วนได้เสียกับบริษทั / บริษัท
ใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม 
หรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความขดัแย้ง
ในปัจจุบนัหรือในชว่ง 2 ปีทีผ่่านมา 
 

: เป็นกรรมการที่มีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่
ไดร้บัเงินเดือนประจ า :  ไม่เป็น  

: เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย)  :   ไม่เป็น  
: มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ได้
อย่างเป็นอิสระ  :   ไม่มี 

ข้อมูลการถือหุน้ใน บริษทั เอน็
เอฟซี จ ากดั (มหาชน) 

: จ านวน 1,000,000 หุน้ (ขอ้มลู ณ 5 มีนาคม 2564) คิดเป็นรอ้ยละ 0.09 ของหุน้
ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

 
 
 

2. ดร.เสรี วงษม์ณฑา  
อาย ุ 73 ปี 
ต าแหน่งในบริษัท  : กรรมการอิสระ 

: กรรมการตรวจสอบ 
 
 
 

การมีส่วนได้เสียกับบริษทั / บริษัท
ใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ
นิติบคุคลทีอ่าจมีความขัดแย้งใน
ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

: เป็นกรรมการที่มีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่
ไดร้บัเงินเดือนประจ า :  ไม่เป็น  

: เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย)  :   ไม่เป็น  
: มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ได้
อย่างเป็นอิสระ  :   ไม่มี 

ข้อมูลการถือหุน้ใน บริษทั เอน็
เอฟซี จ ากดั (มหาชน) 

: จ านวน 63 หุน้ (ขอ้มลู ณ 5 มีนาคม 2564) คิดเป็นรอ้ยละ 0.01 ของหุน้ท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงทัง้หมด 
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ข้อมูลเกี่ยวกับประวัตกิรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) 

 

 

 
 

3. นางอารีย ์เติมวัฒนาภกัด ี  
อาย ุ 59 ปี 
ต าแหน่งในบริษัท  : กรรมการอิสระ 

: กรรมการตรวจสอบ 
 
 

การมีส่วนได้เสียกับบริษทั / บริษัท
ใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม 
หรือนิติบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง
ในปัจจุบนัหรือในชว่ง 2 ปีทีผ่่านมา 
 

: เป็นกรรมการที่มีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่
ไดร้บัเงินเดือนประจ า :  ไม่เป็น  

: เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย)  :   ไม่เป็น  
: มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ได้
อย่างเป็นอิสระ  :   ไม่มี 

ข้อมูลการถือหุน้ใน บริษทั เอน็
เอฟซี จ ากดั (มหาชน) 

: ไม่มี 

 

ทีอ่ยู่ในการจัดส่งหนังสอืมอบ
ฉันทะ 

:  เลขานกุารบรษิัท, ส านกักรรมการ 
 บรษิัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
 เลขที่ 88 อาคาร เอส ซี กรุ๊ป ชัน้ 3 ถนนเดอะพารค์แลนด ์แขวงบางนาเหนือ  
 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
 (หนงัสือมอบฉนัทะส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564) 

 

 

หมายเหตุ : รายละเอยีดประวตักิรรมการอิสระปรากฎในรายงานประจ าปี 2564 ในหวัขอ้คณะกรรมการบรษิัท 

 



นิยามกรรมการอิสระ  

บรษิัทฯ ไดก้ ำหนดนยิำม “กรรมกำรอิสระ” เทำ่กบัขอ้ก ำหนดตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ดงันี ้
 

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ่งของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผู้

ถือหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้นีใ้หน้บัรวมกำรถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมกำรอิสระ

รำยนัน้ ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ไดเ้งินเดือนประจ ำ หรือผูม้ี

อ  ำนำจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือ

ของผู้มีอ  ำนำจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะไดพ้้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ  2 ปี ทั้งนี ้

ลกัษณะตอ้งหำ้มดงักล่ำวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นขำ้รำชกำร หรือที่ปรกึษำ ของส่วนรำชกำรซึ่ง

เป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัทฯ 

3. ไม่เป็นบคุคลที่มีควำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะที่เป็นบิดำ มำรดำ 

คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร  ของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูม้ีอ  ำนำจ

ควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำรหรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัทฯ  หรือบริษัท

ย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธท์ำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ี

อ  ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ไม่

เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของผูท้ี่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่  

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะ

ดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี 

ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจดงักล่ำวรวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ที่กระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร กำรเช่ำ

หรือใหเ้ช่ำอสงัหำริมทรพัย ์รำยกำรเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริกำร หรือกำรใหห้รือรบัควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน 

ดว้ยกำรรบัหรือใหกู้ย้ืม ค ำ้ประกัน กำรใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีสิ้น รวมถึงพฤติกำรณอ์ื่นท ำนองเดียวกนั 

ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทฯหรือคู่สญัญำมีภำระหนีท้ี่ตอ้งช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละสำมของสินทรพัยท์ี่มีตวัตน

สทุธิของบริษัทฯหรือตัง้แต่ยี่สิบลำ้นบำทขึน้ไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ ทัง้นีก้ำรค ำนวณภำระหนีด้งักล่ำวให้

เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เก่ียวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำดว้ย

หลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนีด้งักล่ำวใหน้บัรวมภำระหนีท้ี่

เกิดขึน้ในระหว่ำงหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจ

ควบคมุของบรษิัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของส ำนกังำนสอบบญัชีซึ่งมีผูส้อบ

บญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัทฯสงักดั

อยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำ

ทำงกำรเงิน ซึ่งไดร้บัค่ำบริกำรเกินกว่ำสองลำ้นบำทต่อปีจำกบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้
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รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย ผูม้ีอ  ำนำจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผู้

ใหบ้รกิำรทำงวิชำชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัทฯ ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่ง

เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบรษิัทฯหรือบรษิัทย่อย หรือไม่

เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รบั

เงินเดือนประจ ำ หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่งของจ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ

กิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบรษิัทฯหรือบรษิัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ 



  

 

 

          
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 จ ำกัด (มหำชน)   
 As a shareholder of   NFC Public Company Limited 
 โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม                                                     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  
  หุน้บรุิมสิทธิ 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. ชื่อ                                                อาย ุ                 ปี  อยู่บา้นเลขที่                                                   
  Name age years,  residing at 
 ถนน                           ต าบล/แขวง                                             อ าเภอ/เขต                                                  
 Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
 จงัหวดั                                                                                รหสัไปรษณีย ์                                                          หรือ 
 Province Postal Code or 

 2. ชื่อ  อาย ุ ปี อยู่บา้นเลขที ่           
  Name age years,  residing at 
 ถนน ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต   
 Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
 จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์                                                          หรือ 
 Province Postal Code or 

 3. ชื่อ  อาย ุ ปี อยู่บา้นเลขที ่           
  Name age years,  residing at 
 ถนน ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต   
 Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
 จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์                                                           
 Province Postal Code  

 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุ มสามญัผูถ้ือหุน้ 
ประจ าปี 2565 ของบริษัทฯ ในวนัที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 6 อาคาร เอสซี กรุ๊ป เลขที่ 88 ถนนเดอะพารค์แลนด ์(บางนา-ตราด กม.
5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
 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 28 April 2022, 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. 

 

 
 
 
 
 
 

(ปิดอำกรแสตมป์ 20 บำท) 
Stamp Duty THB 20 



  

 

 

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

วำระที่ 1 รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 ซึ่งประชุมเม่ือวันพุธที ่28 เมษำยน 2564 
Agenda No. 1 To consider and approve the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders no. 1/2021 held on 28 

April 2021 
  ❑  (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                           

วำระที่ 2 รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 
Agenda No. 2 To acknowledge the operational result of the Company for the year 2021 

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

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจ ำปี 2564 สิน้สุด ณ วันที ่ 

31 ธันวำคม 2564 
Agenda No. 3 To consider and approve the statement of financial position and statement of comprehensive income of the 

Company for the year 2021 ending on 31 December 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                           

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2564 เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และงดจ่ำยเงินปันผล ส ำหรับผล
กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ประจ ำปี 2564 

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 
 
วำระที่ 5 เพื่อทรำบเร่ืองศำลล้มละลำยกลำงมีค ำส่ัง ยกเลิกกำรล้มละลำยของบริษัท ท่ำเรือระยอง จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 
 
 Agenda No. 6 To acknowledge about the Central Bankruptcy Court's order Cancel the bankruptcy of Rayong Bulk Terminal Co., Ltd, 

a subsidiary company. 
 
 ❑  (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 

วำระที่ 6 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรซึ่งครบก ำหนดต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ จ ำนวน 4 ท่ำน ได้แก่ (1) 
นำยณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี  (2) รศ.ดร.เสรี วงษม์ณฑำ  (3) นำยวิบูลย ์รัศมีไพศำล และ (4) นำงบงกช รุ่งกรไพศำล’  

Agenda No. 6 To consider and appoint the directors in replacement of 4 retiring directors by rotation, as follows: 
(1) Mr. Nuttaphob Ratanasuwanthawee,(2) Assoc.Prof.Dr.Seri Wongmonta,(3) Mr. Wiboon Rasmeepaisarn, and  
(4) Mrs. Bongkot Rungkornpaisarn, by proposing the re-election of these directors to directorship for another term. 

วำระที่ 6.1 อนุมัติกำรเลือกตั้ง นำยณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี กลับเข้ำมำด ำรงต ำแหน่ง รองประธำนกรรมกำร / ประธำน
กรรมกำรบริหำร ของบริษัทฯ อีกวำระหน่ึง 

Agenda No. 6.1 To reappoint Mr. Nuttaphob Ratanasuwanthawee as Vice Chairman / Chairman of the Executive Committee  
Education 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 ดังนี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 ❑  เห็นดว้ย Approve    ❑  ไม่เห็นดว้ย Disapprove   ❑  งดออกเสียง Abstain   



  

 

 

วำระที่ 6.2 อนุมัติกำรเลือกตั้ง รศ.ดร.เสรี วงษม์ณฑำ กลับเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบของ
บริษัทฯ อีกวำระหน่ึง 

Agenda No. 6.2 To reappoint Assoc.Prof.Dr.Seri Wongmonta 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 ดังนี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 ❑  เห็นดว้ย Approve    ❑  ไม่เห็นดว้ย Disapprove   ❑  งดออกเสียง Abstain   
 
วำระที่ 6.3 อนุมัติกำรเลือกตั้ง นำยวิบูลย ์รัศมีไพศำล กลับเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร และกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงของ

บริษัทฯ อีกวำระหน่ึง 
Agenda No. 6.3 To reappoint Mr. Wiboon Rasmeepaisarn 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 ดังนี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 ❑  เห็นดว้ย Approve    ❑  ไม่เห็นดว้ย Disapprove   ❑  งดออกเสียง Abstain   

วำระที่ 6.4 อนุมัติกำรเลือกตั้ง นำงบงกช รุ่งกรไพศำล กลับเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและกรรมกำรบริหำรของบริษัทฯ อีก
วำระหน่ึง 

Agenda No. 6.4 To reappoint  Mrs. Bongkot Rungkornpaisarn 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 

วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2565 
Agenda No. 7 To consider and approve the remuneration for directors for the year 2022 

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

วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2565 และก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี 
Agenda No. 8 To consider and approve the appointment of auditors for the year 2022 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   

วำระที่ 9 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
Agenda No. 9 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    
        
  



  

 

 

(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
 ลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิ
 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. 
 
 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถ้ือ 
เสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 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 
 (                                                                                                   )  

หมำยเหตุ / Remarks 

1.    ผูถ้ือหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นใหผู้ร้บัมอบฉันทะ
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 ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะตามแนบ 
  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   



  

 

 

ใบประจ ำต่อแบบพิมพห์นังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to the Proxy Form B. 

 
 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท เอ็นเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2565 ของบริษัทฯ 
ในวนัพฤหสับดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 6 อาคาร เอสซี กรุ๊ป เลขที่ 88 ถนนเดอะพารค์แลนด ์(บางนา-ตราด กม.5) แขวงบางนา
เหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
 The appointment of proxy by a shareholder of NFC Public Company Limited , for the Shareholders’ Annual General Meeting  
2022 to be held on 28 April 2022, 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  

--------------------------------------------------------- 
 
❑  วำระที ่     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 ดังนี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 ❑   เห็นดว้ย   ❑  ไม่เห็นดว้ย  ❑  งดออกเสียง  
 Approve  Disapprove       Abstain 
 
 
❑  วำระที ่     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 ดังนี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 ❑   เห็นดว้ย   ❑  ไม่เห็นดว้ย  ❑  งดออกเสียง  
 Approve  Disapprove       Abstain 
 
❑  วำระที ่     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 
 
❑  วำระที ่     เร่ือง เลือกตั้งกรรมกำร (ต่อ) 
Agenda   Subject Flection of directors (continue). 

 
                            ช่ือกรรมกำร (Director’s Name):___________________________________________________ 

 ❑  เห็นดว้ย Approve    ❑  ไม่เห็นดว้ย Disapprove   ❑  งดออกเสียง Abstain   
 
                            ช่ือกรรมกำร (Director’s Name):___________________________________________________ 

 ❑  เห็นดว้ย Approve    ❑  ไม่เห็นดว้ย Disapprove   ❑  งดออกเสียง Abstain   
 
                            ช่ือกรรมกำร (Director’s Name):___________________________________________________ 

 ❑  เห็นดว้ย Approve    ❑  ไม่เห็นดว้ย Disapprove   ❑  งดออกเสียง Abstain   
 
                            ช่ือกรรมกำร (Director’s Name):___________________________________________________ 

 ❑  เห็นดว้ย Approve    ❑  ไม่เห็นดว้ย Disapprove   ❑  งดออกเสียง Abstain  



  

 

 

          
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 จ ากัด (มหาชน)   
 As a shareholder of   NFC Public Company Limited 
 โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม                                                     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  
  หุน้บรุิมสิทธิ 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. ชื่อ                                                อาย ุ                 ปี  อยู่บา้นเลขที่                                                   
  Name age years,  residing at 
 ถนน                           ต าบล/แขวง                                             อ าเภอ/เขต                                                  
 Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
 จงัหวดั                                                                                รหสัไปรษณีย ์                                                          หรือ 
 Province Postal Code or 

 2. ชื่อ  อาย ุ ปี อยู่บา้นเลขที ่           
  Name age years,  residing at 
 ถนน ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต   
 Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
 จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์                                                          หรือ 
 Province Postal Code or 

 3. ชื่อ  อาย ุ ปี อยู่บา้นเลขที ่           
  Name age years,  residing at 
 ถนน ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต   
 Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
 จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์                                                           
 Province Postal Code  

 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุ มสามญัผูถ้ือหุน้ 
ประจ าปี 2565 ของบริษัทฯ ในวนัที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 6 อาคาร เอสซี กรุ๊ป เลขที่ 88 ถนนเดอะพารค์แลนด ์(บางนา-ตราด กม.
5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
 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 28 April 2022, 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. 
 
 
 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
Stamp Duty THB 20 



  

 

 

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

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเม่ือวันพุธที ่28 เมษายน 2564 
Agenda No. 1 To consider and approve the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders no. 1/2021 held on 28 

April 2021 
  ❑  (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 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 
Agenda No. 2 To acknowledge the operational result of the Company for the year 2021 

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

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 สิน้สุด ณ วันที ่ 

31 ธันวาคม 2564 
Agenda No. 3 To consider and approve the statement of financial position and statement of comprehensive income of the 

Company for the year 2021 ending on 31 December 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 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2564 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผล
การด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 

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 เพื่อทราบเร่ืองศาลล้มละลายกลางมีค าส่ัง ยกเลิกการล้มละลายของบริษัท ท่าเรือระยอง จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 
 
 Agenda No. 6 To acknowledge about the Central Bankruptcy Court's order Cancel the bankruptcy of Rayong Bulk Terminal Co., Ltd, 

a subsidiary company. 
 
 ❑  (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 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) 
นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี  (2) รศ.ดร.เสรี วงษม์ณฑา  (3) นายวิบูลย ์รัศมีไพศาล และ (4) นางบงกช รุ่งกรไพศาล’  

Agenda No. 6 To consider and appoint the directors in replacement of 4 retiring directors by rotation, as follows: 
(1) Mr. Nuttaphob Ratanasuwanthawee,(2) Assoc.Prof.Dr.Seri Wongmonta,(3) Mr. Wiboon Rasmeepaisarn, and  
(4) Mrs. Bongkot Rungkornpaisarn, by proposing the re-election of these directors to directorship for another term. 

วาระที่ 6.1 อนุมัติการเลือกตั้ง นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี กลับเข้ามาด ารงต าแหน่ง รองประธานกรรมการ / ประธาน
กรรมการบริหาร ของบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง 

Agenda No. 6.1 To reappoint Mr. Nuttaphob Ratanasuwanthawee as Vice Chairman / Chairman of the Executive Committee  
Education 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 ดังนี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 ❑  เห็นดว้ย Approve    ❑  ไม่เห็นดว้ย Disapprove   ❑  งดออกเสียง Abstain   



  

 

 

วาระที่ 6.2 อนุมัติการเลือกตั้ง รศ.ดร.เสรี วงษม์ณฑา กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทฯ อีกวาระหน่ึง 

Agenda No. 6.2 To reappoint Assoc.Prof.Dr.Seri Wongmonta 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   
 
วาระที่ 6.3 อนุมัติการเลือกตั้ง นายวิบูลย ์รัศมีไพศาล กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียงของ

บริษัทฯ อีกวาระหน่ึง 
Agenda No. 6.3 To reappoint Mr. Wiboon Rasmeepaisarn 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 6.4 อนุมัติการเลือกตั้ง นางบงกช รุ่งกรไพศาล กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทฯ อีก
วาระหน่ึง 

Agenda No. 6.4 To reappoint  Mrs. Bongkot Rungkornpaisarn 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 7 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
Agenda No. 7 To consider and approve the remuneration for directors for the year 2022 

 ❑  (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 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
Agenda No. 8 To consider and approve the appointment of auditors for the year 2022 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 9 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda No. 9 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    
        
  



  

 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี ้ 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
 ลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิ
 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. 
 
 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถ้ือ 
เสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 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. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถ้ือหุน้ท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (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) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
(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. ผูถ้ือหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบ
 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 ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะตามแนบ 
  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 
   



  

 

 

ใบประจ าต่อแบบพิมพห์นังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to the Proxy Form C 

 
 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท เอ็นเอฟซี จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2565 ของบริษัทฯ 
ในวนัพฤหสับดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 6 อาคาร เอสซี กรุ๊ป เลขที่ 88 ถนนเดอะพารค์แลนด ์(บางนา-ตราด กม.5) แขวงบางนา
เหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
 The appointment of proxy by a shareholder of NFC Public Company Limited , for the Shareholders’ Annual General Meeting  
2022 to be held on  28 April 2022, 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 ดังนี ้
        (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 ดังนี ้
        (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  



  

 

 

          
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 จ ำกัด (มหำชน)   
 As a shareholder of   NFC Public Company Limited 
 โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม                                                     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  
  หุน้บรุิมสิทธิ 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. ชื่อ                                                อาย ุ                 ปี  อยู่บา้นเลขที่                                                   
  Name age years,  residing at 
 ถนน                           ต าบล/แขวง                                             อ าเภอ/เขต                                                  
 Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
 จงัหวดั                                                                                รหสัไปรษณีย ์                                                          หรือ 
 Province Postal Code or 

 2. ชื่อ  อาย ุ ปี อยู่บา้นเลขที ่           
  Name age years,  residing at 
 ถนน ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต   
 Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
 จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์                                                          หรือ 
 Province Postal Code or 

 3. ชื่อ  อาย ุ ปี อยู่บา้นเลขที ่           
  Name age years,  residing at 
 ถนน ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต   
 Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
 จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์                                                           
 Province Postal Code  

 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ 
ประจ าปี 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 และสถานที่อื่นดว้ย 
 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ปิดอำกรแสตมป์ 20 บำท) 
Stamp Duty THB 20 



  

 

 

 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถ้ือ 
เสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 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 
 (                                                                                                   )  

หมำยเหตุ / Remarks 

1.    ผูถ้ือหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะ
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 
   -  กรุณาแนบส าเนาบตัรประชาชน (ลงนามรบัรองความถกูตอ้ง) ของผูร้บัมอบฉันทะพรอ้มใบมอบฉันทะฉบบันี ้
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ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและแสดงเอกสารตามที่ก าหนดดา้นล่างเพื่อเขา้รว่มการประชมุไดต้ัง้แตเ่วลา 
8.30 น. ของวนัพฤหสับดีที่ 28 เมษายน 2565 เป็นตน้ไป  

1 กรณเีข้าประชุมดว้ยตนเอง 
• บตัรประจ าตวัฉบับจริงที่ส่วนราชการออกให ้เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน หนงัสือเดินทาง หรือใบอนญุาตขบัขี่ เป็นตน้ 

2 กรณีเข้าประชุมโดยผู้รับมอบฉันทะ 

2.1 กรณีบุคคลธรรมดา 

• หนงัสือมอบฉนัทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถว้นและลงนามโดยผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

• ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูถื้อหุน้ที่ส่วนราชการออกให ้เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน หนงัสือเดินทาง หรือใบอนญุาตขบั
ขี่ ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูถื้อหุน้ 

• บตัรประจ าตวัฉบับจริงของผูร้บัมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให ้เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน หนงัสือเดินทาง หรือ
ใบอนญุาตขบัขี่ เป็นตน้ 

2.2 กรณีนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย 

• หนงัสือมอบฉนัทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถว้นและลงนามโดยผูม้ีอ  านาจลงนามแทนผูถื้อหุน้และผูร้บั 
มอบฉนัทะ พรอ้มประทบัตราส าคญั (หากมี) (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

• ส าเนาหนังสือรับรองหรือหนังสือรบัรองการจดทะเบียนของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชยห์รือหน่วยงานที่
เก่ียวข้องไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุม ซึ่งลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผู้มีอ  านาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น พรอ้ม
ประทบัตราส าคญั (หากมี) 

• ส าเนาบัตรประจ าตัวของผูม้ีอ  านาจลงนามแทนผูถื้อหุน้ที่ส่วนราชการออกให ้เช่น บัตรประจ าตวัประชาชน  หนังสือ
เดินทาง หรือใบอนญุาตขบัขี่ ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามแทนผูถื้อหุน้ 

• บตัรประจ าตวัฉบับจริงของผูร้บัมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให ้เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน หนงัสือเดินทาง หรือ
ใบอนญุาตขบัขี่ เป็นตน้ 

2.3 กรณีนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ 

• หนงัสือมอบฉนัทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถว้นและลงนามโดยผูม้ีอ  านาจลงนามแทนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ 
พรอ้มประทบัตราส าคญั (หากม)ี (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

• ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนหรือเอกสารจัดตัง้นิติบุคคลของผูถื้อหุน้ที่ออกโดยหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งซึ่งระบชุื่อ 
สถานที่ตัง้ส านกังานใหญ่ และรายชื่อและอ านาจลงนามแทนผูถื้อหุน้ ซึ่งผูม้ีอ  านาจลงนามแทนผูถื้อหุน้ลงนามรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้ง พรอ้มประทบัตราส าคญั (หากมี) 

• ส าเนาบัตรประจ าตัวของผูม้ีอ  านาจลงนามแทนผูถื้อหุน้ที่ส่วนราชการออกให ้เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หนังสือ
เดินทาง หรือใบอนญุาตขบัขี่ ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามแทนผูถื้อหุน้ 

• บตัรประจ าตวัฉบับจริงของผูร้บัมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให ้เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน หนงัสือเดินทาง หรือ
ใบอนญุาตขบัขี่ เป็นตน้ 

• ค าแปลภาษาองักฤษของเอกสารที่มิใช่ภาษาองักฤษซึ่งลงนามรบัรองค าแปลถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามแทนผูถื้อหุน้ 

ผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะแต่งตัง้ผูร้บัมอบฉันทะ สามารถแต่งตัง้กรรมการอิสระของบรษิัทเป็นผูร้บัมอบฉันทะ โดยรายละเอียด
ของกรรมการอิสระปรากฏ ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 6 
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วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565  
ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน  

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชมุจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชมุซกัถามในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระ
นั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ตอ้งการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจง้ชื่อและ
นามสกลุใหท้ี่ประชมุทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นทกุครัง้  

2. การออกเสียงลงคะแนน ประธานในท่ีประชมุขอใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนโดยวธีิ Against Vote  
3. ผูถื้อหุน้เฉพาะที่ประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหท้ าเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นดว้ย หรืองดออก

เสียง ในบัตรลงคะแนน และประธานฯ จะใหเ้จา้หนา้ที่น าบัตรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ไปตรวจนับคะแนนเสียง และ
ประกาศผลคะแนนเสียงใหท้ี่ประชมุทราบ  

4. ผูถื้อหุน้ที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งบตัรลงคะแนนใหเ้จา้หนา้ที่ จะถือว่ามีมติเห็นดว้ย 
ตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิน้การประชมุเพื่อใช้
เป็นหลกัฐาน บตัรลงคะแนนท่ีมาถึงเจา้หนา้ที่นบัคะแนน ภายหลงัจากที่ไดป้ระกาศปิดรบับตัรลงคะแนนของระเบียบ
วาระนัน้ๆ แลว้จะถือว่าเป็นบตัรที่เห็นดว้ยเท่านัน้  
 

หลักเกณฑก์ารนับคะแนนเสียง  
1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผยโดยใหน้บัหุน้หนึ่งหุน้เป็นเสียงหน่ึง  
2. มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยเสียงดงัต่อไปนี ้

2.1 กรณีปกติ ใหถื้อเอาเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
2.2 กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือขอ้บังคับบริษัทฯ ก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นตาม

กฎหมายหรือขอ้บงัคบันัน้ก าหนด ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดร้ะบุไวใ้นแต่ระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุมว่ามติใหแ้ต่
ละวาระจะตอ้งไดรบัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงเท่าใด 

2.3 ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานมีเสียงชีข้าดอีกเสียงหน่ึงต่างหากจากในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ 
2.4 ผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระประชมุวาระใด หา้มมิใหอ้อกเสียงในวาระนัน้ และประธานอาจจะ

เชิญใหอ้อกนอกที่ประชมุชั่วคราวก็ได ้แต่การออกเสียงเลือกตัง้หรือถอดถอนกรรมการใหอ้อกเสียงลงคะแนนได้
โดยไม่มีขอ้หา้ม 

3. หนงัสือมอบฉนัทะและบตัรลงคะแนน 
3.1 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมดว้ยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข.ตอ้งออกเสียง

ลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนน
เสียงในแต่ละวาระ เฉพาะหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ท่ีสามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได ้

3.2     เจา้หนา้ที่จะแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนใหเ้ฉพาะ (1) ผูถื้อหุน้ที่มาประชุมดว้ยตนเอง (2) ผูร้บัมอบ
ฉันทะตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. และ (3) ผู้รบัมอบฉันทะตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค. ใน
กรณีที่ผู้มอบฉันทะไดร้ะบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนไดทุ้ก
ประการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ไดร้ะบกุารลงคะแนนเสียงในหนงัสือมอบฉนัทะ  

4. การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในที่ประชมุ เฉพาะที่ออกเสียงไม่
เห็นดว้ย และ/หรือ งดออกเสียง แลว้น าไปหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ในที่ประชมุ โดยส่วนท่ีเหลือจะ
ถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย  
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5. เมื่อเสร็จจากประมวลผลคะแนนแลว้ ประธานที่ประชมุหรือผูด้  าเนินการประชมุ จะประกาศผลใหท้ี่ประชมุทราบการ
แจง้ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย โดยในแต่ละระเบียบ
วาระจะใชจ้านวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชมุล่าสดุ  

6. หากผูเ้ขา้รว่มประชมุประสงคจ์ะออกจากหอ้งประชมุโดยออกเสียงลงคะแนนไวล่้วงหนา้ โปรดติดตอ่เจา้หนา้ที่ เวน้แต่
ประสงคจ์ะใหถื้อวา่ออกเสียงลงคะแนนเห็นดว้ย  
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ข้อบังคับ (เฉพาะข้อทีเ่กี่ยวขอ้งกับการประชุมผู้ถือหุ้น) 
ของ 

บริษัท เอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
---------------------------- 

 
บทที ่4 – การประชุมผู้ถือหุน้ 

 
32. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในส่ีเดือนนับแต่วันสิน้สุดของ

รอบปีบญัชีของบรษิัท 
 
 การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแลว้ใหเ้รียกว่าการประชมุวิสามญั 

 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือ
หลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมดจะเขา้ชื่อกันท าหนังสือ
ขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรื่องและเหตุผลในการที่
ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้
ภายในภายใน 45 วนันบัแต่วนัไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 
33. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนงัสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วนัและเวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องที่จะ เสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อพิจารณาแลว้แต่กรณีรวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่ง
ใหผู้ถื้อหุน้ และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ทั้งนี ้ใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนงัสือพิมพต์ิดต่อกนัสามวนั โดยโฆษณาไม่นอ้ยกว่าสามวนัก่อนวนัประชมุดว้ย 

 
สถานที่ที่จะใชป้ระชุมตามวรรคหนึ่งใหอ้ยู่ในทอ้งที่อนัเป็นที่ตัง้ของส านกังานใหญ่ของบริษัทหรือส านกังานสาขา 
หรือสถานท่ีอื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนด 

 
34. ในการประชมุผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้คน หรือไม่

น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่
จ  าหน่ายทัง้หมดจึงจะเป็นองคป์ระชมุ 

 
35. การประชุมผู้ถือหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้หนึ่งชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์

ประชมุตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 34 หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้นัน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชมุเป็นอนั
ระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ก็ใหน้ดัประชุมใหม่และส่งหนงัสือ
นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้หลังนีไ้ม่บังคับว่าจะตอ้งครบองค์
ประชมุ 
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36. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม  หรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือ
มีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 

 
ประธานในที่ประชมุผูถื้อหุน้มีหนา้ที่ควบคมุการประชมุใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิัทว่าดว้ยการประชมุ ในการ
นีต้อ้งด าเนินการประชมุใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุเวน้แต่ที่ประชมุจะมีมติ
ใหเ้ปล่ียนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

 
เมื่อที่ประชมุพิจารณาเสรจ็ตามวรรคหนึ่งแลว้ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุน้ที่
จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได ้

 
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผูถื้อหุน้เสนอไม่เสร็จ
ตามวรรคสองแลว้แต่กรณี และจ าเป็นตอ้งเล่ือนการพิจารณาใหท้ี่ประชุมก าหนดสถานที่วนัและเวลาที่จะประชุม
ครัง้ต่อไป และใหค้ณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุมระบุ สถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อ
หุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ  ทัง้นี ้ใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพต์ิดต่อกนัสามวนั โดย
โฆษณาไม่นอ้ยกว่าสามวนัก่อนการประชมุดว้ย 

 
37. ผูถื้อหุน้ทกุคนมีสิทธิจะเขา้รว่มประชมุในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ไม่ว่าจะเป็นการประชมุผูถื้อหุน้ชนิดใดคราวใด 
 
38. ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นซึ่งบรรลนุิติภาวะแลว้เขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผูถื้อหุน้

แทนตนก็ได้ และผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการหรือผู้ที่ประธาน
คณะกรรมการก าหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ หนงัสือมอบฉนัทะตอ้งท าตามแบบท่ีนาย
ทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจ ากดัก าหนด 

 
39. ผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ซึ่งที่ประชุมจะไดล้งมติ ผูน้ัน้ไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนดว้ยใน

ขอ้นัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 
 
40. ในการออกเสียงลงคะแนนใหน้ับหนึ่งหุน้เป็นหนึ่งเสียง มติของที่ประชุมผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียง

ดงัต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหน่ึงเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปนีใ้หถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ก. การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือแต่บางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
ข. การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทมหาชนจ ากดัอื่นหรือบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 
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ค. การท า  แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่ส  าคญั การ
มอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตัถุประสงค์
จะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

ง. การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 
จ. การเพิ่มทนุ หรือลดทนุของบรษิัท 
ฉ. การออกหุน้กูข้องบรษิัท 
ช. การควบหรือเลิกบรษิัท 

 
41. การประชมุสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณากิจการเหล่านี ้คือ 

(1) รายงานกิจการของบรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 
(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 
(3) พิจารณาจดัสรรก าไร 
(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 
(5) พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบรษิัท 
(6) พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
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มาตรการและแนวปฏิบตัิส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

  
ดว้ย บรษิัท เอ็นเอฟซี จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัทฯ”) ตระหนกัถึงและมีควำมห่วงใยต่อสขุภำพของผูถื้อหุน้ที่จะเขำ้รว่ม

ประชุมผูถื้อหุน้ภำยใตส้ถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) บริษัท ฯ จึงไดก้ ำหนดมำตรกำร
และแนวปฏิบัติส ำหรบัผูเ้ขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ตำมค ำแนะน ำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสขุก ำหนด และขอ
ควำมรว่มมือท่ำนผูถื้อหุน้ปฏิบตัิตำมมำตรกำรและแนวปฏิบตัิดงักล่ำวอย่ำงเครง่ครดั ดงันี ้

 
1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทีมี่ความเสี่ยงดังต่อไปนี ้บริษัทฯ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นทีไม่มีความ

เสี่ยงหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน ตามวิธีทีแ่สดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 

• ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่เดินทำงไปหรือกลบัมำจำกต่ำงประเทศ หรือสมัผสัหรือใกลช้ิดกับผูท้ี่เดินทำงไปหรือ
กลบัมำจำกต่ำงประเทศนอ้ยกว่ำ 14 วนั ก่อนวนัประชุม โดยเฉพำะประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรำยตำม
ประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ 

• ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่อยู่ในพืน้ที่ เส่ียงที่เกิดกำรแพร่ระบำดภำยในประเทศ หรือสมัผัสใกลช้ิดกับผูท้ี่อยู่ใน
พืน้ท่ีเส่ียง 

• ผูถื้อหุ้นหรือผูร้บัมอบฉันทะที่มีอำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งของโรคระบบทำงเดินหำยใจ เช่น มีไข ้(อุณหภูมิตัง้แต่ 
37.5 องศำเซลเซียสขึน้ไป) ไอ เจ็บ คอ จำม หรือมีน ำ้มกู เป็นตน้ 

2. กรณีผู้ถือหุ้นประสงคจ์ะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
บริษัทฯ ขอควำมร่วมมือและขอท ำควำมเขำ้ใจมำยังผูถื้อหุน้ถึงแนวทำงกำรจัดประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพื่อลด
ควำมเส่ียงในกำรแพรร่ะบำดของไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) ดงันี ้
2.1 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

• ขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะเช็คอินและเช็คเอำ้ทผ่์ำนแอปพลิเคชนั “ไทยชนะ” ที่บรษิัทฯ จดัเตรียมไว ้

• บรษิัทฯ ตัง้จุดคดักรองบรเิวณหนำ้หอ้งประชมุและจะตรวจวดัอุณหภมูิของผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะทกุท่ำน
ก่อนกำรลงทะเบียนเขำ้รว่มกำรประชุม ทัง้นี ้กรณีตรวจพบผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่มีอำกำรอย่ำงใดอย่ำง
หน่ึงของโรคระบบทำงเดินหำยใจ เช่น มีไข ้(อุณหภูมิตัง้แต่ 37.5 องศำเซลเซียสขึน้ไป) ไอ เจ็บคอ จำม หรือมี
น ำ้มกู เป็นตน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใหบุ้คคลดังกล่ำวมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นที่ไม่มีควำมเส่ียงหรือกรรมกำรอิสระ
ของบรษิัทฯ เขำ้รว่มประชมุแทน 

• ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่ผ่ำนกำรคดักรองและลงทะเบียนจะไดร้บัสติก๊เกอร ์ 

• บริษัทฯ ขอใหท่้ำนสวมใส่หนำ้กำกอนำมยัตลอดเวลำขณะที่อยู่บริเวณสถำนที่ประชมุ รวมทัง้ท ำควำมสะอำด
มือดว้ยแอลกอฮอลต์ำมจดุที่บรษิัทฯ จดัเตรียมไว ้

2.2 แนวปฏิบัติในห้องประชุม 

• บรษิัทฯ จดัเตรียมที่นั่งในหอ้งประชมุใหม้ีระยะห่ำงระหว่ำงที่นั่งไม่นอ้ยกว่ำ 1 เมตร 

• บริษัทฯ ขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะสวมใส่หนำ้กำกอนำมัยตลอดเวลำขณะที่อยู่ในหอ้งประชุม และงด
กำรพดูคยุในหอ้งประชมุ 

• บรษิัทฯ ขอควำมรว่มมือผูเ้ขำ้รว่มประชมุไม่รบัประทำนอำหำรหรือของว่ำงใด ๆ ตลอดเวลำที่อยู่ในสถำนที่ประชมุ 

• กำรด ำเนินกำรประชมุจะเป็นไปอย่ำงกระชบั รกัษำเวลำ และเป็นไปตำมระเบียบวำระกำรประชมุ 



สิ่งทีส่่งมาด้วย 11 - 2 -2 
 
มาตรการและแนวปฏิบตัิส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
ทัง้นี ้มำตรกำรและแนวปฏิบตัิดงักล่ำวขำ้งตน้ อำจท ำใหก้ำรเขำ้รว่มประชมุของท่ำนผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะไม่ได้

รบัควำมสะดวกในกำรคดักรองและกำรลงทะเบียนเขำ้ประชุมอนัเกิดจำกกระบวนกำรและขัน้ตอนท่ีเขม้งวดและเครง่ครดั
มำกขึน้กว่ำสถำนกำรณป์กติ นอกจำกนี ้บรษิัทฯ ตอ้งด ำเนินกำรประชมุใหแ้ลว้เสรจ็ในเวลำอนัสัน้ เพื่อลดเวลำในกำรท่ีคน
จ ำนวนมำกรวมอยู่ในสถำนที่เดียวกนั และตอ้งจดัใหม้ีกำรเวน้ระยะห่ำงตำมกฎหมำยที่มีผลบงัคบัในขณะนัน้ ซึ่งจะท ำให้
เกิดขอ้จ ำกัดดำ้นสถำนที่ ท ำใหไ้ม่ส ำมำรถรองรบัผูเ้ขำ้ร่วมประชมุดงัเช่นสถำนกำรณป์กติ บริษัทฯ จึงขออภยัในควำมไม่
สะดวกมำล่วงหนำ้ ณ โอกำสนี ้

นอกจำกนี ้หำกสถำนกำรณ์เปล่ียนแปลงไป หรือมีมำตรกำรหรือขอ้ก ำหนดเพิ่มเติมเก่ียวกับกำรจดัประชุมผูถื้อหุน้
จำกหน่วยงำนรฐัหรือหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง บรษิัทฯ อำจปรบัเปล่ียนกำรด ำเนินกำรเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมำตรกำรดงักล่ำว
โดยบริษัทฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบผ่ำนช่องทำงกำรแจง้สำรสนเทศต่อตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและทำงเว็บไซต์
ของบรษิัทฯ ต่อไป 



สิ่งทีส่่งมาด้วย 13 - 1 -1 
แบบฟอรม์ขอรับรายงานประจ าปี 2564 ในรูปแบบหนังสือ 

 
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 
 
 บรษิัท เอ็นเอฟซี จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ไดจ้ดัท ำรำยงำนประจ ำปี 2564 ในรูปแบบรหสัคิวอำร ์(QR Code) 
เพื่อรว่มรณรงคล์ดภำวะโลกรอ้น รวมถึงเป็นไปตำมประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ ซึ่งบริษัทฯ ไดน้ ำส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้ม
กบัหนงัสือเชิญประชมุนีแ้ลว้ 
 
 อย่ำงไรก็ตำม หำกท่ำนผูถื้อหุน้มีควำมประสงคใ์ห้บริษัทฯ จัดส่งรำยงำนภำษำไทยในรูปแบบหนังสือ กรุณำ
กรอกรำยละเอียดตำมด้ำนล่ำงนี ้ แล้วส่งกลับมำยังบริษัทฯ ทำงโทรสำรหมำยเลข 02-348-0579 หรือ E-mail : 
secretaryoffice@nfc.co.th หรือโทรศพัทห์มำยเลข 02-348-0580 เพื่อที่บรษิัทฯ จะไดด้  ำเนินกำรจดัส่งใหต้่อไป 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ขำ้พเจำ้ (ชื่อสกลุ)...................................................................................................................................................... 
 
E-Mail : ……………………………………………. ขอรบัรำยงำนประจ ำปี 2563 (ภำษำไทย) ในรูปแบบหนงัสือ 
 
โดยใหจ้ดัส่งไปยงั 
 
  ที่อยู่ตำมทะเบียนผูถื้อหุน้ 
 
  ที่อยู่อื่น (กรุณำระบรุำยละเอียดดำ้นล่ำง) 
 
  เลขที่..........................หมู.่................หมูบ่ำ้น.............................................................................. 
 
  ซอย.......................................................ถนน............................................................................. 
 
  ต ำบล/แขวง.................................................อ ำเภอ/เขต.............................................................. 
 
  จงัหวดั..........................................................รหสัไปรษณีย.์....................................................... 
 
  โทรศพัท.์.......................................................โทรสำร................................................................ 

mailto:secretaryoffice@nfc.co.th


   

 

 

 

 

บรษิัทฯ ขอแจง้ขอ้ปฏิบตัิส ำหรบักำรเขำ้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ดงันี ้

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่ประสงคเ์ขำ้รว่มประชมุ E-AGM สำมำรถแจง้ควำมประสงคโ์ดย น ำส่งเอกสำรแสดงตวัตน

เพื่อยืนยนัสิทธิเขำ้รว่มประชมุ E-AGM ผ่ำนระบบน ำส่งเอกสำร (Pre-Registration) เพื่อระบตุวัตน โดยเขำ้ไปท่ี   
https://Quidlab.foqus.vc/registration/ 

หรือสแกน QR Code เพื่อเขำ้สู่ระบบ  

 
 

 

โดยระบบจะเปิดใหด้  ำเนินกำร ตัง้แต่วนัท่ี 20 – 26  เมษำยน 2565 

1. เมื่อเขำ้สู่ระบบแลว้ ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ กรอกขอ้มูลตำมที่ระบบแสดง (โดยขอ้มูลที่กรอกในระบบตอ้ง

ตรงกนักบัขอ้มลู ณ วนั Record Date จำกบรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั) เช่น  

• เลขทะเบียนผูถื้อหลกัทรพัย ์

• เลขบตัรประชำชน / เลขหนงัสือเดินทำง / เลขทะเบียนนิติบคุคล  

• อีเมลที่ ใช้ส ำหรับกำรรับ WebLink ในกำรเข้ำสู่กำรประชุม E-AGM ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่ำน 

(Password) ส ำหรบักำรเขำ้รว่มประชมุ E-AGM 

• หมำยเลขโทรศพัท ์

• แนบเอกสำรเพิ่มเติม ตำมกรณี ดงันี ้

กรณีเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอืน่ / นิติบคุคล ทีไ่มใ่ช่

กรรมการอิสระของบริษทัฯ  
ตำมเอกสำรแนบ ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 10 
และเอกสำรฉบบัจรงิ ใหส่้งทำงไปรษณีย ์

ตำมเอกสำรแนบ ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 10 
และเอกสำรฉบบัจรงิ ใหส่้งทำงไปรษณีย ์

https://quidlab.foqus.vc/registration/


   

 

 

 

 

2. เมื่อบริษัทฯ ไดร้บัเอกสำรตำมขอ้ 1 จำกผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ บริษัทฯ จะด ำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรเพื่อ

ยืนยันสิทธิเข้ำร่วมประชุม โดยเมื่อผ่ำนกำรตรวจสอบสิทธิแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้ง

รำยละเอียด ดงันี ้

• ชื่อผูใ้ช ้(Username) และ รหสัผ่ำน (Password) 

• WebLink ในกำรเขำ้สู่ระบบกำรประชมุ E-AGM  

• คู่มือกำรใชง้ำนระบบ  

ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ไดร้ับกำรอนุมัติ ท่ำนจะไดร้บัอีเมลแจ้งสำเหตุ และสำมำรถยื่นเอกสำร

เพิ่มเติมหรือน ำส่งเอกสำรที่ไดร้บักำรแกไ้ขเพิ่มเติมได ้

3. ทัง้นี ้ขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ เก็บรกัษำชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ไวเ้ป็นควำมลบั ไม่

เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่ำนสูญหำย หรือยังไม่ได้รับ

ภำยในวนัท่ี 26 เมษำยน 2565 กรุณำติดต่อบรษิัทฯ โดยทนัที 

4. ขอใหท้่ำนศึกษำคู่มือวิธีกำรใชง้ำนระบบกำรประชุม E-AGM ที่บริษัทฯ ไดส่้งใหท่้ำนทำงอีเมล (e-mail) โดยละเอียด 

ทั้งนี ้ ระบบจะเปิดให้ท่ำนลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมล่วงหน้ำ 1 ชั่ วโมง ก่อนเริ่มกำรประชุม  อย่ำงไรก็ตำม  

กำรถ่ำยทอดสดกำรประชมุจะเริ่มในเวลำ 9.30 น. เท่ำนัน้  

5. ส ำหรบัวิธีกำรลงคะแนนระหว่ำงกำรประชมุ E-AGM ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะสำมำรถลงคะแนนในแต่ละวำระได ้

โดยลงคะแนน “เห็นดว้ย” หรือ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ผูถื้อหุ้นหรือผูร้บัมอบฉันทะไม่ลงคะแนน

ส ำหรบัวำระใด ๆ ระบบจะนบัคะแนนของท่ำนเป็น “เห็นดว้ย” โดยอตัโนมตัิ 

6. กรณีที่ท่ำนประสบปัญหำทำงดำ้นเทคนิคในกำรใชร้ะบบกำรประชมุ E-AGM ก่อนกำรประชมุ หรือระหว่ำงกำรประชุม 

กรุณำติดต่อ Quidlab ซึ่งเป็นผู้ใหบ้ริกำรระบบกำรประชุม E-AGM ของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทำงกำร

ติดต่อ Quidlab ไวใ้นอีเมลที่ไดส่้งชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ใหท้่ำน 

 

 



                       
 

แบบฟอรม์ลงทะเบียนส ำหรบักำรประชมุผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)  

 

 

เขยีนที่............................................................................................... 
 

วันที่..................เดือน.....................................พ.ศ........................... 

 

ขา้พเจา้.............................................................................................สัญชาติ...................................อยู่บา้นเลขที่..........................................  
 

ถนน........................................................ต าบล/แขวง........................................................อ าเภอ/เขต......................................................... 
 

จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย.์....................................................โทรศัพทม์ือถอื.................................................... 
 

เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้......................................................................................เป็นผูถ้ือหุน้ของ บมจ. ........................................................  
 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิ้นรวม.......................................................................หุน้  

 

ขา้พเจา้ขอยืนยนัว่าจะเขา้ร่วมประชมุและลงมติในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 1/2565 ซึ่งจะจัดขึน้ในรปูแบบผา่นสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น. โดย; 
 

 เขา้ร่วมประชมุ E-AGM ดว้ยตนเอง และขอใหบ้ริษทัส่งชือ่ผูใ้ช ้ (Username) รหัสผูใ้ช ้ (Password) พรอ้มเว็บลิงค ์ (Web 

Link) เพื่อเขา้ร่วมประชมุ มาทีe่-mail)................................................................................................................................... ........ 

 มอบฉันทะใหน้าย/นาง/นางสาว…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ...................... 

 เขา้ร่วมประชมุแทน และขอใหบ้ริษทัส่งชื่อผูใ้ช ้(Username) รหสัผูใ้ช ้(Password) พรอ้มเว็บลิงค ์(Web Link) เพื่อเขา้ร่วม

ประชมุมาใหผู้ร้ับมอบฉันทะที่อเีมล (e-mail)................................................................................................................................... 

 

     ลงชื่อ .................................................................................ผูถ้ือหุน้  

         

(..................................................................................) 

 

 

     ลงชื่อ .................................................................................ผูร้ับมอบฉันทะ   

                          

    (...............................................................................) 

หมำยเหต:ุ  

กรณุาส่ง “แบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรับการประชมุผูถ้ือหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ที่กรอกขอ้มลูครบถว้น 

พรอ้มแนบเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ก าหนดใน “ขอ้ปฏิบัติส าหรับการเขา้ร่วมประชมุผูถ้ือหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

(E-AGM) และการมอบฉันทะ” มาใหบ้ริษทัภายใน วนัท่ี 25 เมษำยน 2565 ผา่นชอ่งทางตอ่ไปนี้ 

•  ช่องทำง Email : Natthawat@nfc.co.th หรือ                                                                                                      

•  ช่องทำงไปรษณีย:์   

ส านกัเลขานกุารบริษทั  

บริษทั เอ็น เอฟ ซี จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 88 อาคารเอสซี กร ุ๊ป ถนนเดอะพาร์คแลนด ์(บางนา-ตราด กม.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา 

กรงุเทพฯ 10260 

ในกรณีที่ยังไม่ไดร้ับ Username และ Password ภายในวันที่ 21 เมษายน 2565 กรณุาติดต่อบริษัทฯทาง อีเมล์: 

Natthawat@nfc.co.th   

mailto:Natthawat@nfc.co.th
mailto:Natthawat@nfc.co.th
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