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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 
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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 



 
 

หนา้ที่ 12 

 

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 



 
 

หนา้ที่ 13 

 

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 



 
 

หนา้ที่ 14 

 

 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 ้



 
 

หนา้ที่ 15 

 

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 


