รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2561
บริษัท เอ็นเอฟซี จากัด (มหาชน)

สถานที่ประชุม

ห้ องราชพฤกษ์ บางนา ไพรด์ โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ (บางนาทาวเวอร์ ) เลขที่ 2/4
หมู่ 14 ถ.บางนา-ตราด กม. ที่ 6.5 ตาบลบางแก้ ว อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่และเวลาประชุม

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.30 น.

กรรมการผู้เข้ าประชุม
1. พลเอกมนตรี สังขทรัพย์

กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
พร้ อมทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุมครัง้ นี ้ด้ วย

2. คุณณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี

กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

3. รศ.ดร.เสรี วงษ์ มณฑา

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

4. คุณอารี ย์ เติมวัฒนาภักดี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

5. คุณศุภกิจ ดุลยพิชช์

กรรมการ และกรรมการบริ หารความเสีย่ ง

6. คุณวิบลู ย์ รัศมีไพศาล

กรรมการ และกรรมการบริ หารความเสีย่ ง

7. คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี กรรมการ และกรรมการบริ หาร
8. คุณบงกช รุ่งกรไพศาล

กรรมการ และกรรมการบริ หาร

9. คุณกิจจา สมัญญาหิรัญ

กรรมการ และกรรมการบริ หาร

ผู้เข้ าร่ วมการประชุม
1. คุณรัชดา เกลียวปฏินนท์

ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริ ษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จากัด

2. คุณธิดา บุญบันดล

ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริ ษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จากัด

3. คุณหฤทัย บุญกล่อมจิตร

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริ ษัท นอร์ ตนั โรส ฟุลไบรท์ (ประเทศไทย) จากัด

4. คุณกฤษพร ขุนจันทร์

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริ ษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน
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เริ่มการประชุม
คุณศริ นทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ เลขานุการบริษัท กล่าวต้ อนรับผู้เข้ าร่วมประชุมเข้ าสูก่ ารประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561
ของบริ ษัท เอ็นเอฟซี จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) พร้ อมกับแนะนากรรมการบริ ษัทฯ และที่ปรึกษาของ บริ ษัทฯ ที่เข้ าร่วม
ประชุม
ทังนี
้ ้ คุณศริ นทิพย์ กิตติวงศ์โสภณได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมถึงขันตอนการลงคะแนนเสี
้
ยงว่า ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละท่านลงคะแนน
แต่ละวาระในใบลงคะแนนที่ได้ รับแจกจากเจ้ าหน้ าที่ก่อนการเข้ าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงหนึง่ เสียงต่อหนึง่ หุ้น
โดยเจ้ าหน้ าทีจ่ ะจัดเก็บใบลงคะแนนจากท่านภายหลังที่ทา่ นได้ รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ ว ทังนี
้ ้ เพื่อความ
สะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้ าหน้ าที่จะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนน “ไม่เห็นด้ วย” และ “งดออก
เสียง” เท่านัน้
เพื่อความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้น บริ ษัทฯ ได้ จดั ทาใบลงคะแนน โดยแยกเป็ นรายวาระ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ
และฉีกตามรอยปรุ โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ขอให้ ยกมือขึ ้นและส่งใบลงคะแนน “ไม่เห็นด้ วย” หรือ
“งดออกเสียง” ให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่ได้ ยกมือจะถือว่าท่านมีมติเห็นชอบกับระเบียบวาระนันๆ
้
ทังนี
้ ้ในการรวมผลคะแนน บริ ษัทฯ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง โดยจะนา
คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทังหมด
้
และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็น
ด้ วยในระเบียบวาระนันๆ
้
กรณีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนในใบลงคะแนนไม่ชดั เจน หรื อลงคะแนนในใบลงคะแนนมากกว่าหนึง่ ตัวเลือก
หรื อมีการแก้ ไขการลงคะแนนในใบลงคะแนนแต่ไม่ลงลายมือชื่อกากับการแก้ ไข หรื อบัตรฉีกขาดชารุด จะถือว่าใบ
ลงคะแนนนันเป็
้ นบัตรเสีย และบริ ษัทฯ จะไม่นบั เป็ นคะแนนเสียงในวาระนันๆ
้
ทังนี
้ ้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริ ษัทฯ จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระนันๆ
้ ตาม
ความเหมาะสม โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุ ณาแจ้ งชื่อและนามสกุลให้ ที่ประชุมทราบก่อน
ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นด้ วยทุกครัง้
ผู้เข้ าร่วมการประชุมทุกท่าน โปรดอยูร่ ่วมลงคะแนนในการประชุมทุกวาระ สาหรับผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมท่านใดทีม่ ีความ
จาเป็ นหรื อไม่อยูใ่ นห้ องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถส่งบัตรลงคะแนนให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ เพื่อใช้ สทิ ธิของท่าน
ก่อนออกจากห้ องประชุม
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีคาถามหรื อความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กาลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานาไปสอบถาม หรื อให้
ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ ความเห็น หรื อสอบถามอย่างกระชับ
และงดเว้ นการซักถามหรื อแสดงความเห็นในประเด็นทีซ่ ้ากัน โดยในการแสดงความเห็นหรื อซักถามท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านจะ
มีเวลาครัง้ ละประมาณ 5 นาที เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายอืน่ ได้ ใช้ สทิ ธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ ความ
ร่วมมือเพื่อให้ การประชุมเป็ นไปด้ วยดีและเพื่อเป็ นการบริ หารการประชุมให้ อยูใ่ นเวลาทีก่ าหนด
จากนัน้ คุณศริ นทิพย์ กิตติวงศ์โสภณจึงได้ เรี ยนเชิญพลเอกมนตรี สังขทรัพย์ ประธานกรรมการ ดาเนินการเปิ ดประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561
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พลเอกมนตรี สังขทรัพย์ ประธานกรรมการ ทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม กล่าวต้ อนรับผู้เข้ าร่วมประชุมเข้ าสูก่ ารประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 พร้ อมกับเรี ยนให้ ที่ประชุมทราบข้ อมูลของบริ ษัทฯ ณ ปั จจุบนั ในเบื ้องต้ น ดังนี ้
•
•
•

บริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนและทุนชาระแล้ วจานวน 815,874,792 บาท
แบ่งออกหุ้นสามัญจานวน 1,087,833,056 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.75 บาท

บริ ษัทฯ ได้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 (Record
Date)
การประชุมในวันนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง จานวน 30 ราย ถือหุ้นรวม 714,384,395 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุม จานวน 21 ราย ถือหุ้นรวม 333,307,640 หุ้น รวมเป็ นผู้ถือหุ้นทีล่ งทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
ทังหมด
้
51 ราย นับรวมจานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 1,047,692,035 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 96.31 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
ทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ทังนี
้ ้ ประธานฯ ได้ เรี ยนให้ ที่ประชุมทราบถึงข้ อบังคับบริ ษัทฯ ข้ อที่ 34 ซึง่ ระบุวา่ “ในการประชุมผู้ถือหุ้น
ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25) คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของ
จานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะ
เป็ นองค์ประชุม” ดังนัน้ ประธานฯ จึงแถลงว่าในการประชุมครัง้ นี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุม
ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดในข้ อบังคับบริ ษัทฯ แล้ ว จึงขอเปิ ดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ที่ปรากฏในหนังสือ
เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561
วาระที่ 1.

พิจารณาอนุมตั ิการซือ้ หุ้นสามัญทัง้ หมดของบริษัท เอส ซี แคริเออร์ จากัด ซึ่งเป็ นรายการได้ มาซึ่ง
สินทรัพย์ ประเภทที่ 1 และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ประธานฯ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรื อ ผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียในการซื ้อหุ้นสามัญทังหมด
้
ของ บริ ษัท เอส ซี แคริ เออร์ จากัด ซึง่ เป็ นการทารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ และเป็ นการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน จะไม่มีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ โดยมีรายละเอียดของชื่อและจานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ณ วันที่ 21
พฤศจิกายน 2561 ดังนี ้
ลาดับ

รายชื่อผู้ถอื หุ้น

1.

คุณณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี

2.

คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี

3.

คุณบงกช รุ่งกรไพศาล

จานวนหุ้นที่ถอื ในบริษัทฯ
690,329,994 หุ้น
3,741,302 หุ้น
2 หุ้น

ดังนัน้ การประชุมในวาระนี ้ จึงขอเชิญบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรื อ ผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียที่มีรายชื่อดังกล่าวทัง้ 3 ท่านออก
จากห้ องประชุมไปพักรอในห้ องรับรองก่อน และจะได้ เชิญบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรื อ ผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียทัง้ 3 ท่าน
กลับมาอีกครัง้ หนึง่ เมื่อที่ประชุมได้ พิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้แล้ วเสร็ จ
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นอกจากนี ้ ประธานฯ มอบหมายให้ คณ
ุ ศริ นทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม
คุณ ศริ น ทิ พย์ กิ ต ติ ว งศ์ โสภณชี แ้ จงต่อ ที่ป ระชุมว่า เพื่ อ เพิ่ มประสิท ธิ ภาพในการท ากาไรของธุร กิ จจาหน่ายเคมีภัณฑ์
เสริ มสร้ างรายได้ และผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ สร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่บริ ษัทฯ จากการลงทุนในบริ ษัทซึ่งเป็ นผู้นาด้ าน
การขนส่งสินค้ าเคมีภัณฑ์ และวัตถุอันตราย สร้ างโอกาสในการขยายสู่ธุรกิจอื่นที่เกี่ ยวข้ อง กระจายความเสี่ยงในการ
ประกอบธุรกิจ และสร้ างโอกาสในการเป็ นผู้ให้ บริ การด้ านโลจิสติกส์ที่ครบวงจร คณะกรรมการบริ ษัทจึงเสนอให้ ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ เข้ าลงทุนในบริ ษัท เอส ซี แคริ เออร์ จากัด (“SCC”) ซึ่งประกอบธุรกิจให้ บริ การขนส่งทาง
บกประเภทวัตถุอนั ตราย ในกลุม่ ปิ โตรเลียมและเคมีภณ
ั ฑ์ โดยการซื ้อหุ้นสามัญของ SCC จานวน 4,500,000 หุ้น คิดเป็ น
ร้ อยละ 100 ของหุ้นที่จาหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
SCC ในราคาหุ้นละไม่เกิน 178 บาท รวมเป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น 801 ล้ าน
บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของ SCC จานวน 3 ราย ได้ แก่ บริ ษัท เอส ซี ออโต โลจิ สติกส์ จากัด (“SCA”) และบริ ษัท เอส ซี
ออฟชอร์ เซอร์ วิส จากัด (“SCOS”) ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษัทฯ โดยมีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ และกรรมการร่วมกันกับบริษัท
ฯ และรวมถึงการซื ้อหุ้นจานวน 1 หุ้นจากคุณธัญญานุช รัตนสุวรรณทวี ซึง่ เป็ นญาติสนิทของกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริ ษัทฯ โดยเป็ นการทารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ และการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ในการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
(1)

มาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ซึง่ กาหนดให้ บริษัทฯ
จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการซื ้อและรับโอนกิจการของบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัทฯ โดย
ต้ องได้ รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

(2)

ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีม่ ีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ น
การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทังที
้ ่มกี ารแก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริ ษัทจดทะเบียนใน
การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิม่ เติม) ซึง่ บริ ษัทฯ
มีหน้ าที่เปิ ดเผยข้ อมูลตามสารสนเทศที่กาหนด แต่งตังที
้ ่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ ความเห็นต่อการทารายการ
ได้ มาซึง่ สินทรัพย์ และจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ โดยต้ อง
ได้ รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นทีม่ า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็ นรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ ประเภทที่ 1 โดยมีขนาดรายการสูงสุด
เท่ากับร้ อยละ 79.57 ซึง่ คานวณตามเกณฑ์กาไรสุทธิ เปรี ยบเทียบกับกาไรสุทธิของบริษัทฯ

(3)

ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31
สิงหาคม 2551 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง
การเปิ ด เผยข้ อ มูลและการปฏิ บัติ ก ารของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในรายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวัน ที่ 19
พฤศจิกายน 2546 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ซึง่ บริ ษัทฯ มีหน้ าที่เปิ ดเผยข้ อมูลตามสารสนเทศที่กาหนด แต่งตัง้
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ ความเห็นต่อการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยต้ องได้ รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็ นการทา
รายการระหว่างบริ ษัทฯ กับผู้ถือหุ้นเดิมของ SCC จานวน 3 ราย ได้ แก่ SCA และ SCOS ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
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กับบริ ษัทฯ โดยมีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ และกรรมการร่ วมกันกับบริ ษัท ฯ และคุณธัญญานุช รัตนสุวรรณทวี เป็ นญาติสนิท
ของกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ และเป็ นรายการเกี่ยวกับการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ที่มีมลู ค่ามากกว่า 20 ล้ าน
บาท และ/หรื อ มีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 83.26 ของมูลค่าสินทรั พย์ ที่มีตัวตนสุทธิ ของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 30
มิถนุ ายน 2561 ถือเป็ นรายการที่มีขนาดรายการมากกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ รายละเอียดของการทารายการซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของ
้
SCC ซึง่ เป็ นรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ และการทารายการที่
เกี่ยวโยงกัน ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้ มาซึง่ สินทรัพย์และการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท เอ็นเอฟซี
จากัด (มหาชน) ที่บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม
คุณรัชดา เกลียวปฏินนท์ ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริ ษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จากัด ชี ้แจงต่อทีป่ ระชุมเพิม่ เติมว่า บริ ษัทฯ
จะเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน SCC จะทาให้ SCC กลายเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ซึง่ SCC ประกอบธุรกิจให้ บริ การ
ขนส่งทางบกประเภทวัตถุอนั ตรายในกลุม่ ปิ โตรเลียมและเคมีภณ
ั ฑ์ ก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว น ้ามัน รวมถึงแอมโมเนีย โดยมี
ทรัพย์สนิ หลักแบ่งเป็ นสองกลุม่ ทรัพย์สนิ หลักกลุม่ ที่หนึง่ ได้ แก่ ยานพาหนะทีใ่ ช้ ในการขนส่งสินค้ า ทังหมด
้
814 คัน มีมลู ค่า
ตามบัญชีรวม 930 ล้ านบาท และ จากการประเมินของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ซึง่ ประเมินว่าทรัพย์สนิ ดังกล่าวอยูใ่ นสภาพ
พร้ อมใช้ งาน มีมลู ค่ายุติธรรมรวม 1,581 ล้ านบาท ในขณะที่ทรัพย์สนิ หลักกลุม่ ที่สอง ได้ แก่ ที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ าง โดย SCC
เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง 8 แห่ง และมีสงิ่ ปลูกสร้ างบนที่ดินตามสัญญาเช่าอีก 7 แห่ง เนื ้อที่รวม
ประมาณ 126 ไร่ ซึง่ ใช้ เป็ นจุดจอดพักรถ ศูนย์ปฏิบตั ิการ และศูนย์ซอ่ มบารุงรักษารถขนส่ง มีมลู ค่าตามบัญชีรวมประมาณ
346 ล้ านบาท และมีราคาประเมินรวมประมาณ 412 ล้ านบาท
สาหรับข้ อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 SCC มีสนิ ทรัพย์รวม 1,981 ล้ านบาท หนี ้สินรวม 1,439 ล้ านบาท มี
ส่วนของผู้ถือหุ้น 542 ล้ านบาท ในขณะที่มีรายได้ ปีละประมาณ 1,200 ล้ านบาท โดยในครึ่งปี แรกของปี ปัจจุบนั มีรายได้ 587
ล้ านบาท และมีกาไร 47 ล้ านบาท
ในส่วนของเกณฑ์ทใี่ ช้ ในการคานวณขนาดรายการ การเข้ าซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของ
้
SCC มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้ อย
ละ 79.57 คานวณตามเกณฑ์กาไรสุทธิ ในขณะที่รายการที่เกี่ยวโยงกัน มีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 83.26 ซึง่ ต้ องได้ รับ
การอนุมตั กิ ารทารายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นทีม่ า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
สาหรับแหล่งเงินทุนทีใ่ ช้ ในการเข้ าทารายการ มูลค่าที่ซื ้อขายรวมประมาณ 801 ล้ านบาทนัน้ บริษัทฯ จะชาระด้ วยเงินสด
และเงินลงทุนชัว่ คราวจานวนรวมประมาณ 400 ล้ านบาท ในขณะที่สว่ นที่เหลืออีกประมาณ 400 ล้ านบาทจะเป็ นเงินกู้ยืม
จากสถาบันการเงิน ซึง่ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ อยูร่ ะหว่างการเจรจากับสถาบันการเงิน
ประโยชน์ ที่บริ ษัท ฯ คาดว่าจะได้ รับจากการทารายการ ได้ แก่ (1) เพิ่มประสิทธิ ภาพในการทากาไรของธุรกิจจาหน่าย
เคมีภณ
ั ฑ์ ของบริ ษัทฯ เนื่องจากในปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ ใช้ บริ การรถขนส่งแอมโมเนียจาก SCC การเข้ าซื ้อกิจการ SCC จะ
ช่วยให้ บริ ษัทฯ สามารถบริ หารจัดการค่าขนส่งสินค้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (2) เสริ มสร้ างรายได้ ให้ กบั บริ ษัทฯ เนื่องจาก
SCC มีรายได้ ปีละประมาณ 1,200 ล้ านบาท ซึ่งภายหลังการเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ SCC จะมีสถานะเป็ นบริ ษัทย่อยของ
บริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ จะสามารถรับรู้ รายได้ จากการให้ บริ การขนส่งสินค้ าของ SCC ได้ โดยทันที (3) สร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่
บริ ษัทฯ จากการลงทุนในบริ ษัทซึ่งเป็ นผู้นาด้ านการขนส่งสินค้ าเคมีภัณฑ์และวัตถุอนั ตราย โดยมีลกู ค้ ารายสาคัญ เป็ น
บริ ษัทชันน
้ าในประเทศ (4) สร้ างโอกาสในการขยายสูธ่ ุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้ องในอนาคต เนื่องจากการเข้ าลงทุนใน SCC จึงทา
ให้ บริ ษัทฯ ได้ มาซึ่งพันธมิตรทางธุรกิจที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ ให้ บริ การคลังสินค้ าให้ ประสบความสาเร็ จตาม
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แผนที่วางไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพัฒนาคลังสินค้ าเหลว ซึ่งลูกค้ าส่วนใหญ่เป็ นผู้ประกอบการในกลุม่ อุตสาหกรรม
เดียวกัน ซึง่ จะเป็ นการขยายธุรกิจของบริ ษัทฯ (5) กระจายความเสีย่ งในการประกอบธุรกิจ จากเดิมที่บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจ
หลักในการจาหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์ประเภทแอมโมเนีย แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ และกรดกามะถัน ซึง่ มีสดั ส่วนรายได้ กว่าร้ อยละ
92 ของรายได้ ทงหมด
ั้
ภายหลังการทารายการบริ ษัทฯ จะมีสดั ส่วนรายได้ จากส่วนงานบริ การเพิ่มขึ ้น และ (6) สร้ างโอกาส
ในการเป็ นผู้ให้ บริ การด้ านโลจิสติกส์ที่ครบวงจร
ในขณะเดียวกัน ในการเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ เนือ่ งจากบริ ษัทฯ ต้ องใช้ แหล่งเงินทุนจากการกู้ยมื เงินประมาณ 400 ล้ าน
บาท จะทาให้ บริ ษัทฯ มีภาระหนี ้สินและดอกเบี ้ยจ่ายเพิ่มมากขึ ้น อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุนเพิม่ ขึ ้น แต่ยงั อยูใ่ นกรอบที่สถาบัน
การเงินรับได้ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอนในกรณีทธี่ ุรกิจขนส่งชะลอตัว ไม่เติบโตอย่างที่บริ ษัทฯ คาดการณ์ไว้
รวมถึงความเสีย่ งจากการพึง่ พิงลูกค้ ารายใหญ่ที่ SCC ให้ บริ การขนส่ง
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียกับการทารายการ) มีความเห็นว่า การเข้ าทารายการดังกล่า ว
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นและอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.

การเข้ าทารายการมีความสมเหตุสมผล
การเข้ าลงทุนใน SCC ทาให้ บริ ษัทฯ ได้ มาซึง่ พันธมิตรทางธุรกิจที่เอื ้อประโยชน์ตอ่ ธุรกิจจาหน่ายแอมโมเนีย ซึ่งเป็ น
ธุ ร กิ จ หลัก ของบริ ษั ท ฯ ในปั จ จุ บัน โดยบริ ษั ท ฯ จะสามารถบริ ห ารจัด การต้ น ทุน ขนส่ง สิ น ค้ า แอมโมเนี ย ได้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ น้ การเข้ าลงทุ น ใน SCC ยั ง ช่ ว ยให้ บริ ษั ท ฯ สามารถขยายธุ ร กิ จ ให้ บริ การด้ าน
โลจิสติกส์และคลังสินค้ าเหลวได้ อย่างครบวงจร นอกจากนี ้ การเข้ าลงทุนใน SCC ยังทาให้ บริ ษัทฯ ได้ มาซึ่งฐาน
ลูกค้ าของ SCC ซึ่งเป็ นบริ ษัทพลังงานชันน
้ าของประเทศ ซึ่งบริ ษัทฯ สามารถนาไปต่อยอดสร้ างโอกาสทางธุรกิจ
อื่นๆ เพื่อการเติบโตของบริ ษัทฯ ในอนาคต

2.

ราคาซือ้ หุ้นมีความเหมาะสม
ราคาซื ้อหุ้นมีความเหมาะสม เนือ่ งจากเป็ นราคาที่อยูใ่ นกรอบมูลค่ายุติธรรมของหุ้น SCC ที่ประเมินโดยที่ปรึกษา
ทางการเงินด้ วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flows Approach)

3.

เงื่อนไขการทารายการมีความเป็ นธรรม
เงื่อนไขในสัญญาซื ้อขายหุ้น ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ การกาหนดให้ SCC ได้ รับชาระคืนหนี ้เงินกู้ยืมจากคุณณัฐ
ภพ รัตนสุวรรณทวีครบถ้ วน ณ วันโอนกรรมสิทธิในหุ้นให้ แก่บริ ษัทฯ การกาหนดให้ คณ
ุ ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวีและ
ผู้ขายแต่ละรายไม่ประกอบธุรกิจที่มีลกั ษณะเป็ นการแข่งขันกับการประกอบธุรกิจในปั จจุบนั ของ SCC เป็ นเวลา 5 ปี
นับจากวันที่ซือ้ ขายหุ้นสาเร็ จ หรื อตลอดเวลาที่คุณณัฐภพ รั ตนสุวรรณทวี หรื อ SCA หรื อ SCOS หรื อบุคคลที่
เกี่ยวข้ องกันถือหุ้นในบริ ษัทฯ ตังแต่
้ ร้อยละ 10 รวมถึงการคงไว้ ซึ่งกรรมการและผู้บริ หารของ SCC เป็ นเวลาอย่าง
น้ อย 2 ปี นบั จากวันที่ซื ้อขายหุ้นสาเร็ จ เป็ นเงื่อนไขที่เป็ นประโยชน์แก่บริ ษัทฯ

ทังนี
้ ้ หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิการทารายการดังกล่าว บริ ษัทฯ คาดว่าจะสามารถดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จได้
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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คุณศริ นทิพย์ กิตติวงศ์โสภณชี ้แจงต่อที่ประชุมเพิม่ เติมว่า นอกจากนี ้ ในการดาเนินการดังกล่าว บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังให้
้ บริ ษัท
หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยูใ่ นบัญชีที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ ความเห็น
ต่อการทารายการซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของ
้
SCC ซึง่ เป็ นการทารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์และการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ และการเข้ าทา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ที่บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียกับการทารายการ) มีความเห็นว่า การเข้ าทารายการดังกล่าว
เป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ ข องบริ ษั ท ฯ และผู้ถื อ หุ้น และอยู่ภ ายใต้ เ งื่ อ นไขที่ ส มเหตุส มผล ตามรายละเอี ย ดที่ คุณ รั ช ดา
เกลียวปฏินนท์ ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริ ษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จากัดได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมเมื่อสักครู่
ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณและคุณรัชดา เกลียวปฏินนท์ ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริ ษัท ที่
ปรึกษา เอเชีย พลัส จากัด และกล่าวเพิม่ เติมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรื อข้ อซักถามเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อมีผ้ ถู ือ
หุ้นท่านใดมีข้อซักถามกับที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึง่ อยูใ่ นที่ประชุมนี ้หรื อไม่
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากการเข้ าลงทุนดังกล่าว บริ ษัทฯ คาดการณ์การเติบโตของธุรกิจโลจิสติกส์ใน
อนาคตอย่างไร มีข้อดีจากการลงทุนอย่างไร
คุณกิจจา สมัญญาหิรัญชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า การเข้ าลงทุนดังกล่าวจะ
เสริ มสร้ างรายได้ และผลการดาเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงทาให้ บริ ษัทฯ สามารถขยายธุรกิจให้ บริ การด้ านโลจิสติกส์และ
คลังสินค้ าเหลวได้ อย่างครบวงจร เนื่องจาก SCC เป็ นผู้นาด้ านการขนส่งสินค้ าเคมีภณ
ั ฑ์และวัตถุอนั ตราย รวมถึงก๊ าซและ
น ้ามัน และเป็ นผู้ให้ บริ การขนส่งแอมโมเนียให้ กบั บริ ษัทฯ โดยจากการศึกษาของบริษัทฯ ร่วมกับลูกค้ า บริ ษัทฯ เห็นว่าการ
ขนส่งหรื อธุรกิจโลจิสติกส์ยงั เป็ นธุรกิจที่จาเป็ นและยังมีการเติบโตอยูใ่ นอนาคต
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า SCC มีลกู ค้ ารายใหญ่กี่ราย บริษัทฯ มีแนวทางหรื อกลยุทธ์ในการหาลูกค้ า
เพิ่มเติมอย่างไร
คุณกิจจา สมัญญาหิรัญชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า SCC ซึง่ จะมีสถานะเป็ นบริ ษัทย่อยของบริษัทฯ จะช่วยสนับสนุนการประกอบ
ธุรกิจขนส่งให้ กบั กลุม่ บริษัทฯ โดย SCC ได้ มีการทาสัญญาทีม่ ีกาหนดอายุสญ
ั ญากับลูกค้ ารายใหญ่หลายราย เช่น บริษัท
ปตท. จากัด (มหาชน) บริ ษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จากัด บริ ษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) หรื อบริ ษัท ลินเด้
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เป็ นต้ น ซึง่ SCC ได้ ให้ บริ การขนส่งภายใต้ มาตรฐานสากลและการมุง่ เน้ นด้ านความปลอดภัย
อย่างสูงสุด ทาให้ SCC ได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ าอย่างต่อเนือ่ งจนถึงปั จจุบนั ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงเชื่อว่าไม่นา่ มีอปุ สรรค
สาหรับการต่ออายุสญ
ั ญากับลูกค้ า ในขณะเดียวกัน บริ ษัทฯ ในฐานะผู้ประกอบกิจการให้ บริ การคลังสินค้ าเหลว สามารถ
เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจการให้ บริ การขนส่งของ SCC ให้ แก่ลกู ค้ าของบริ ษัทฯ ได้ เช่นเดียวกัน
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขในสัญญาซื ้อขายหุ้น ซึง่ กาหนดให้ SCC ได้ รับชาระคืนหนี ้เงิน
กู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
คุณรัชดา เกลียวปฏินนท์ ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริ ษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จากัดชี ้แจงต่อทีป่ ระชุมว่า จากงบการเงิน
ของ SCC ปรากฏรายการเงินให้ ก้ ยู ืมแก่บคุ คลหรื อกิจการทีเ่ กี่ยวข้ องกัน และลูกหนี ้จากการขายเงินลงทุน ซึง่ ตามเงื่อนไขใน
สัญญาซื ้อขายหุ้นกาหนดให้ ผ้ ขู ายชาระคืนหนี ้ดังกล่าวให้ แก่ SCC ณ วันทารายการซื ้อขายหุ้น
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คุณกฤษพร ขุนจันทร์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริ ษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) ชี ้แจงต่อที่ประชุม
เพิ่มเติมว่า รายละเอียดรายการเงินให้ ก้ ยู ืมแก่บคุ คลหรื อกิจการทีเ่ กี่ยวข้ องกัน และลูกหนี ้จากการขายเงินลงทุน ปรากฏตาม
หน้ าที่ 27 ของรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ และการเข้ าทารายการที่
เกี่ยวโยงกัน ที่บริษัทฯ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมียอดหนี ้ประมาณ 400 ล้ านบาท ซึง่ ผู้ขายต้ อง
ชาระคืนให้ แก่ SCC ณ วันทารายการซื ้อขายหุ้น
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชาระคืนหนี ้เงินกู้ยมื จากสถาบันการเงินของ SCC
คุณศริ นทิพย์ กิตติวงศ์โสภณชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ภาระหนี ้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินดังกล่าวเป็ นของ SCC โดย SCC อยู่
ระหว่างการดาเนินการกับสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ ตามเงื่อนไขในสัญญาซื ้อขายหุ้นกาหนดให้ SCC นาเงินสดที่ได้ รับ
ชาระคืนจากผู้ขายในวันทารายการซื ้อขายหุ้น ตามรายละเอียดที่ชี ้แจงต่อที่ประชุมข้ างต้ น ไปชาระคืนหนี ้เงินกู้ยืมจาก
สถาบันการเงิน เพื่อให้ สถาบันการเงินปลดภาระหลักประกันของหนี ้ดังกล่าว
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการการขายอาคาร รวมถึงการจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นของ
SCC
คุณศริ นทิพย์ กิตติวงศ์โสภณชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า SCC ดาเนินธุรกิจมายาวนานโดยไม่เคยจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้น
ดังนัน้ ก่อนการเข้ าทารายการดังกล่าว SCC จึงได้ ดาเนินการปรับระบบการบริ หารจัดการธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ
โลจิสติกส์ ซึง่ รวมถึงการขายอาคารที่ไม่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจโลจิสติกส์ ในขณะที่ทรัพย์สนิ ที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจ
โลจิสติกส์ ได้ แก่ ยานพาหนะที่ใช้ ในการขนส่งสินค้ า จุดจอดพักรถ ศูนย์ปฏิบตั ิการ และศูนย์ซอ่ มบารุงรักษารถขนส่ง
จะยังคงอยู่ นอกจากนี ้ เนื่องจากเดิม SCC และบริ ษัทอื่นๆ ในกลุม่ มีการก่อภาระหนี ้สินร่วมกัน ดังนัน้ เงื่อนไขในสัญญาซื ้อ
ขายหุ้นจึงกาหนดให้ ผ้ ขู ายดาเนินการแบ่งแยกความรับผิดของ SCC กับกลุม่ บริ ษัทเดิม ภาระหนี ้สินและหลักประกัน ให้ ไม่มี
ฐานะเป็ นลูกหนี ้ร่วมและมีความรับผิดแยกจากกันโดยเด็ดขาด
คุณกิจจา สมัญญาหิรัญชี ้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เนื่องจากบริ ษัทฯ ทารายการซื ้อหุ้นสามัญของ SCC ไม่ใช่การซื ้อ
ทรัพย์สนิ ดังนัน้ SCC จะยังคงประกอบธุรกิจให้ บริ การขนส่งอยูเ่ ดิมตามปกติ โดยรายการของ SCC ที่อยูใ่ นทางการค้ าตาม
ธุรกิจปกติของ SCC เช่น การกู้ยมื เงิน การค ้าประกันในนามของ SCC เป็ นต้ น จะยังคงอยูต่ ามเดิม อย่างไรก็ดี ในส่วนของ
ภาระหนี ้สินและหลักประกันภายในกลุม่ บริ ษัท สัญญาซื ้อขายหุ้นกาหนดเป็ นเงื่อนไขบังคับก่อนให้ ผ้ ขู ายดาเนินการแบ่งแยก
ความรับผิดให้ แล้ วเสร็ จ ไม่เช่นนันการท
้
ารายการซื ้อขายหุ้นของ SCC จะไม่เกิดขึ ้น
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า การแบ่งแยกความรับผิดของ SCC กับกลุม่ บริ ษัทเดิมดังกล่าวรวมถึง
ยานพาหนะทีใ่ ช้ ในการขนส่งสินค้ าและที่ดินที่เป็ นหลักประกันด้ วยหรื อเปล่า
คุณกิจจา สมัญญาหิรัญชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ไม่รวม เนื่องจากยานพาหนะที่ใช้ ในการขนส่งสินค้ าและที่ดินเป็ นทรัพย์สนิ
หลักประกันตามภาระเงินกู้ยมื ของ SCC ซึง่ เป็ นไปในทางการค้ าตามธุรกิจปกติของ SCC
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ภายหลังการเข้ าทารายการ รายได้ หลักของบริ ษัทฯ จะมาจากการประกอบ
ธุรกิจโลจิสติกส์ใช่หรื อไม่
คุณกิจจา สมัญญาหิรัญชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทฯ น่าจะมีรายได้ จากการประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ประมาณกึง่ หนึง่ ของ
รายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัทฯ
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คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้ าของการเจรจากับสถาบันการเงิน สาหรับการกู้ยืมเงินเพื่อ
ใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนในการเข้ าทารายการ
คุณกิ จจา สมัญญาหิรัญ ชี แ้ จงต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับสถาบันการเงิ น ซึ่งปั จจุบันคืบหน้ าไป
ประมาณร้ อยละ 70 – 80 แล้ ว
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ในกรณีที่บริ ษัทฯ กู้ยืมเงินเพื่อใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนในการเข้ าทารายการ จะ
ทาให้ บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนทุนเพิ่มสูงขึ ้นจากเดิมที่มเี พียง 0.16 ในกรณีดงั กล่าวบริ ษัทฯ มีแนวทางในการบริ หาร
จัดการอย่างไร
คุณกิจจา สมัญญาหิรัญชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า การบริ หารจัดการอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนทุนขึ ้นอยูก่ บั ความสามารถในการ
ทยอยชาระคืนเงินต้ นด้ วยกระแสเงินสดจากการดาเนินงานของบริษัทฯ และ SCC
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า สินทรัพย์ที่อยูใ่ นงบการเงินของ SCC ที่ คิดค่าเสือ่ มหมดหรื อยัง หรื อบริ ษัท
ฯ ต้ องรับภาระดังกล่าว
คุณกิจจา สมัญญาหิรัญชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ยานพาหนะทีใ่ ช้ ในการขนส่งสินค้ ายังมีคา่ เสือ่ มอยู่ ซึง่ โดยปกติจะคิดค่าเสือ่ ม
ประมาณแปดปี
คุณรภัทภร ตรงวงศา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของ SCC อยูท่ ี่ประมาณ 501 ล้ านบาท ในขณะที่ราคาซื ้อ
ขายหุ้นอยู่ 801 ล้ านบาท เพราะเหตุใดจึงต้ องซื ้อแพงขึ ้นอีก 300 ล้ านบาท และสอบถามว่าเพราะเหตุใดบริษัทฯ จึงไม่
ตัดสินใจพัฒนาโครงการคลังสินค้ าเหลว แทนการลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์ ซึง่ มีอตั รากาไรต่ากว่าเมื่อเทียบกับบริ ษัทฯ
นอกจากนี ้ เนื่องจากธุรกิจโลจิสติกส์เป็ นธุรกิจ sunset ประกอบกับโครงการของกระทรวงพลังงานในแง่ของโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มีการพัฒนาโครงการระบบท่อขนส่งน ้ามันและแผนแม่บทพลังงานของประเทศได้ มี
การอนุมตั ิสมั ปทานในการสร้ างท่อ วางท่อจากกรุงเทพมหานคร-สระบุรี ไปภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร-สระบุรี ไปภาค
อีสาน ซึง่ ถ้ ามีการเดินระบบท่อขนส่งน ้ามันแล้ ว ก็ไม่มีความจาเป็ นที่จะต้ องใช้ รถขนส่ง บริ ษัทฯ คาดการณ์แนวโน้ มของผล
ประกอบการ SCC อย่างไร สินทรัพย์ของ SCC จะมีการเติบโตอย่างไร
คุณกิจจา สมัญญาหิรัญชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า แม้ วา่ การเติบโตของก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวกับก๊ าซธรรมชาติจะลดลง แต่การ
เติบโตของน ้ามันเพิ่มสูงขึ ้น ซึง่ จากเดิมที่ SCC ขนส่งก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวกับก๊ าซธรรมชาติเป็ นหลักประมาณกว่าร้ อยละ 90
ภายหลังเปลีย่ นธุรกิจ มาขนส่งน ้ามันเพิม่ ขึ ้น เนื่องจากมีแนวโน้ มในการใช้ น ้ามันเพิ่มขึ ้นตลอดตังแต่
้ ราคาน ้ามันลดลง ซึง่
จากประมาณการของบริ ษัทน ้ามัน แนวโน้ มการใช้ น ้ามันในอนาคตจะยังคงเพิ่มขึ ้นอยูไ่ ปตลอดอีกหลายปี
สาหรับท่อขนส่งน ้ามัน แม้ น ้ามันจะวิง่ ไปตามท่อก็จริ ง แต่ยงั คงมีความต้ องการรถขนส่งในการกระจายน ้ามันจากคลังไปยัง
จุดต่างๆ อีก ซึง่ ในทุกวันนี ้ที่ SCC ขนส่งน ้ามันให้ กบั บริ ษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จากัด บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด
ก็คือขนจากจุดที่เป็ นคลังน ้ามันแล้ วไปกระจายให้ กบั สถานีบริ การน ้ามัน
เพราะฉะนันไม่
้ วา่ ท่อส่งน ้ามันจะกระจายไปถึง
ตรงไหน ตรงนันก็
้ จะกลายเป็ นคลังน ้ามันซึง่ เป็ นจุดกระจายน ้ามัน ไม่ได้ แปลว่าเมื่อระบบท่อไปถึงแล้ วไม่ต้องใช้ รถขนส่ง
เพียงแต่วา่ ขนใกล้ ขึ ้นแต่ยงั ขนอยูเ่ ป็ นจานวนมาก ซึง่ SCC ขนส่งน ้ามันในภาคกลางเป็ นส่วนใหญ่ นอกจากนี ้ ท่อขนส่ง
ดังกล่าวยังต้ องใช้ เวลาในการก่อสร้ างอีกหลายปี ดังนัน้ ธุรกิจโลจิสติกส์จึงยังมีอนาคตอยู่
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คุณรภัทภร ตรงวงศา ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า บริ ษัทอื่นๆ ที่อยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ก็ประกอบธุรกิจให้ บริ การขนส่งน ้ามัน
ก๊ าซธรรมชาติ ก็มคี แู่ ข่งมากขึ ้น SCC จะคงส่วนแบ่งทางตลาดได้ อย่างไร มีแนวโน้ มการเติบโตอย่างไร
คุณกิจจา สมัญญาหิรัญชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ผู้ประกอบธุรกิจขนส่งในปั จจุบนั รู้จกั กันหมดทุกราย และการเข้ าสูธ่ ุรกิจของผู้
ประกอบธุรกิจรายใหม่ไม่ใช่เรื่ องง่าย เนื่องจากต้ องใช้ เงินลงทุนในการต่อรถเป็ นจานวนมาก
คุณรภัทภร ตรงวงศา ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า หากบริ ษัทฯ สนใจที่จะมีการเติบโตทางด้ านคลังสินค้ าเหลว ก็ไม่มีความ
จาเป็ นต้ องให้ บริ การทางด้ านโลจิสติกส์
คุณกิจจา สมัญญาหิรัญ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า การให้ บริการทางด้ านโลจิสติกส์เป็ นตัวเสริ ม โดยในส่วนของคลังสินค้ าเหลว
นัน้ เนื่องด้ วยพื ้นที่ที่บริษัทเช่าอยูเ่ ป็ นพื ้นที่ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึง่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทยห้ ามบริ ษัทฯ ให้ เช่าช่วง บริ ษัทฯ จึงไม่สามารถให้ ผ้ อู ื่นมาเช่าพื ้นที่ดงั กล่าวได้ บริ ษัทฯ จึงต้ องใช้ พื ้นทีด่ งั กล่าวเอง
นอกจากนี ้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีกฎห้ ามปล่อยมลพิษใดๆ เพิ่มขึ ้นจากโควต้ าที่มอี ยูเ่ ดิม เพราะฉะนัน้ พื ้นที่
ของบริ ษัทฯ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดได้ ถกู จากัดด้ วยลักษณะของการประกอบธุรกิจ บริ ษัทฯ จึงมีความประสงค์ทจี่ ะ
ประกอบธุรกิจให้ บริ การคลังสินค้ าเหลว ประกอบกับที่บริ ษัทฯมีทา่ เรื อ สามารถใช้ เป็ นจุดนาเข้ าสารเคมีตา่ งๆ เข้ ามา
เพื่อที่จะได้ ลาเลียงออกทางท่อและทางรถ ซึง่ ในจุดนี ้ที่ SCC จะเข้ ามาเสริ มธุรกิจการขนส่งทางรถนันเอง
้
คุณรภัทภร ตรงวงศา ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ทาไมไม่เอาเงินลงทุนที่ก้ มู าไปทาคลังสินค้ าเหลว
คุณกิจจา สมัญญาหิรัญชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทฯ มีเงินกู้เพือ่ การพัฒนาคลังสินค้ าเหลวอยูแ่ ล้ ว คือบริ ษัทฯ พัฒนาไป
พร้ อมๆ กัน ไม่ได้ พฒ
ั นาเพียงด้ านใดด้ านหนึง่ แม้ วา่ วันนี ้บริ ษัทฯ จะซื ้อ SCC ไปแล้ ว บริ ษัทฯ ก็สามารถที่จะทาคลังสินค้ า
เหลวต่อได้
คุณรัชดา เกลียวปฏินนท์ ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริ ษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จากัดชี ้แจงต่อทีป่ ระชุมเพิม่ เติมว่า การเข้ า
ซื ้อหุ้น SCC จะทาให้ เกิดธุรกิจโลจิสติกส์ที่ครบวงจรมากขึ ้น เนื่องจากปัจจุบนั บริ ษัทฯ มีทา่ เทียบเรืออยูแ่ ล้ ว มีคลังสินค้ า แล้ ว
พัฒนาคลังสินค้ าเหลวเพิ่มเติม การที่มีธุรกิจโลจิสติกส์เพิม่ เข้ ามาจะทาให้ ธุรกิจสามารถตอบโจทย์ลกู ค้ าได้ อย่างครบถ้ วน
สามารถทาให้ แผนการพัฒนาคลังสินค้ าเหลวที่ต้องใช้ เงินลงทุนที่สงู ประสบความสาเร็จได้
นอกจากนี ้ มูลค่าการเข้ าซื ้อหุ้น SCC ทีป่ ระเมินจากวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึง่ เป็ นการดูมลู ค่ากระแสเงินสดที่จะเกิดขึ ้นใน
อนาคตมากกว่าการมองมูลค่าทรัพย์สนิ ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั โดยมูลค่าสินทรัพย์ประมาณ 500 ล้ านบาทเป็ นมูลค่าสินทรัพย์ที่
ไม่ทามาหากิน แต่สว่ นที่ประเมินวิธีคิดลดกระแสเงินสดเป็ นวิธีดรู ายได้ กระแสเงินสดในอนาคต คิดลดกลับมาเพื่อดูวา่ SCC
สร้ างรายได้ เท่าไหร่ กาไรเท่าไหร่กลับมาให้ บริษัทฯ ซึง่ จากที่ประเมินออกมา ราคาขันต
้ ่าบนหลักการระมัดระวังอยูท่ ี่ 178
บาทต่อหุ้น โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในฐานะที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นรายย่อยก็ได้ ประเมินแล้ วว่าราคาที่ซื ้อดังกล่าวมี
ความเหมาะสม อยูใ่ นกรอบราคายุติธรรม
คุณรภัทภร ตรงวงศา ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดวิธีคิดลดกระแสเงินสด
คุณรัชดา เกลียวปฏินนท์ ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริ ษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จากัดชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ท่านผู้ถือหุ้น
สามารถพิจารณารายละเอียดของวิธีคดิ ลดกระแสเงินสดได้ ตงแต่
ั ้ หน้ า 58 ของรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระเกี่ยวกับรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ และการเข้ าทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน ที่บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับ
หนังสือเชิญประชุม โดยหน้ า 70 – 71 จะเป็ นประมาณการรายได้ และค่าใช้ จ่ายโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด โดยมีประมาณ
การตังแต่
้ ปี 2561 – 2565
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คุณรภัทภร ตรงวงศา ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า วิธีคิดลดกระแสเงินสดต้ องเป็ นโมเดลธุรกิจทีม่ ีกระแสเงินสดทีต่ อ่ เนื่องใน
ปั จจุบนั ถึงอนาคต ถึงจะสามารถคิดลดได้ แต่ในเมื่อเราเข้ าใจว่ามันอาจเป็ นธุรกิจแบบ Sunset ฉะนัน้ รายได้ ในอนาคตอาจ
ลดลง ขันตอนการใช้
้
วิธีคดิ ลดกระแสเงินสดมันผิดโมเดลหรื อเปล่า
คุณกฤษพร ขุนจันทร์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริ ษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) ได้ ชี ้แจงว่าในการจัดทา
ประมาณการทางการเงินที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ พจิ ารณาตังแต่
้ โครงสร้ างรายได้ ของ SCC และโครงสร้ างต้ นทุน โดย
รายได้ ที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนามาใช้ ในการจัดทาประมาณการนันเป็
้ นไปตามหลักการระมัดระวัง กล่าวคือ พิจารณา
เฉพาะรายได้ ที่ลกู ค้ าทาสัญญาอยู่ ณ ปั จจุบนั และยังคงมีตอ่ ไปในอนาคตอีก 3 – 5 ปี ข้างหน้ าว่าจะมีรายได้ อย่างนี ้เกิดขึ ้น
หรื อเปล่า เพราะลักษณะการทาธุรกิจของ SCC ต้ องมีการลงนามสัญญากับทางคูค่ ้ าถึงจะมีการให้ บริ การได้ โดยไม่ได้
รวมถึงโครงการที่ SCC แจ้ งว่าอยูใ่ นระหว่างที่ไปประมูลมาได้
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในกรณีที่ต้นทุนน ้ามันสูงขึ ้น ค่าแรงหรื อค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องสูงขึ ้น จะทาให้ margin
ลดลงหรื อไม่ สัญญาที่ SCC ทากับลูกค้ ากาหนดรายละเอียดในเรื่ องดังกล่าวอย่างไร
คุณกิจจา สมัญญาหิรัญชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า สาหรับราคาน ้ามันทีเ่ ป็ นเชื ้อเพลิง ซึง่ เป็ นต้ นทุนหลักของธุรกิจขนส่ง หากมีการ
ปรับขึ ้นหรื อลง SCC ก็สามารถปรับราคาขึ ้นลงตามราคาน ้ามันดังกล่าวได้
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า กล่าวคือปรับขึ ้นลงให้ ได้ margin ใกล้ เคียงกับเดิมใช่ไหมครับ แล้ วมีความ
ยืดหยุน่ ในการปรับราคาดังกล่าวมากน้ อยเพียงใด
คุณกิจจา สมัญญาหิรัญชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ใช่ โดยเป็ นสูตรราคา ซึง่ จะมีการปรับเป็ นระยะตามทีก่ าหนด แต่ไม่เกิน3 เดือน
โดยปรับตามสูตรราคาน ้ามันทีเ่ พิม่ ขึ ้นหรื อลดลง โดยอาจมีได้ ทงขึ
ั ้ ้นและลง ซึง่ จะชดเชยกันไปเนื่องจากราคาน ้ามันมีการ
เปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอ
หลังจากประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเพิม่ เติม และเนื่องจากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมีข้อสงสัย
เพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ ทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของบริ
้
ษัท เอส ซี แคริ เออร์ จากัด ซึง่
เป็ นรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ประเภทที่ 1 และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน ตามที่นาเสนอ ทังนี
้ ้ การลงมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการ
อนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
มติท่ ปี ระชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย อนุมตั ิการซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของบริ
้
ษัท
เอส ซี แคริ เออร์ จากัด ซึง่ เป็ นรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ประเภทที่ 1 และรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็ นร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้น
(เสียง)
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
333,869,044
94.2752
10,023,895
2.8305
10,250,000
2.8943
0
0
354,142,939
100.00
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หมายเหตุ: หลังจากประธานฯ ประกาศผลการลงมติในวาระดังกล่าว คุณทรงพล พงศ์พฒ
ั นกาญจน์ ผู้ถือหุ้น ได้ กล่าวต่อที่
ประชุมว่า จากผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นรายย่อยหลายราย ซึง่ ถือหุ้นรวมกันคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 5 ของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ดังนัน้
คณะกรรมการบริ ษัทฯ จึงควรพิจารณาความเหมาะสมในการทารายการดังกล่าว เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายย่อยส่วนใหญ่มี
ความกังวลในเรื่ องดังกล่าว
วาระที่ 2.

พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1
(NFC-W1) จานวนไม่ เกิน 108,783,306 หน่ วย ให้ แก่ ผ้ ถู อื หุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ้น
(Rights Offering) ในอัตราส่ วน 10:1

ประธานฯ มอบหมายให้ คณ
ุ ศริ นทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม
คุณศริ นทิพย์ กิตติวงศ์โสภณชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระที่ 2 ถึง 5 เป็ นวาระที่มคี วามเกี่ยวเนื่องกัน ดังนัน้ ในการ
พิจารณาอนุมตั เิ รื่ องตามวาระที่ 2 ถึง 5 จะถือเป็ นเงื่อนไขซึง่ กันและกัน โดยหากเรื่ องในวาระใดวาระหนึง่ ไม่ได้ รับการอนุมตั ิ
จะถือว่าเรื่ องอื่นๆ ที่ได้ รับอนุมตั แิ ล้ วเป็ นอันยกเลิก และจะไม่มกี ารพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณา
อนุมตั ิในเรื่ องต่างๆ ตามที่ปรากฏรายละเอียดวาระที่ 2 ถึง 5 ไม่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สืบเนื่องจากการอนุมตั กิ ารซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของบริ
้
ษัท เอส ซี แคริ เออร์ จากัด ซึง่ บริษัทฯ จะมีภาระหนี ้สินเพิ่มขึ ้นจากการ
กู้เงินมาลงทุน อีกทังจะต้
้ องจัดหาเงินมาชาระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ยให้ กบั สถาบันการเงินตามกาหนดเวลา ส่ง ผลให้ อตั รา
หนี ้สินต่อทุน (D/E ratio) เพิ่มสูงขึ ้น ซึง่ จะเป็ นอุปสรรคต่อการลงทุนในโครงการอื่นในอนาคต และเพื่อเป็ นการเพิ่มสภาพ
คล่อง ลดภาระหนี ้สินที่จะเพิ่มขึ ้น และเตรี ยมเงินทุนสาหรับการขยายกิจการของบริษัท เอส ซี แคริ เออร์ จากัด รวมถึงการ
ลงทุนในระยะยาวของบริษัทฯ ในอนาคต บริษัทฯ จึงมีแผนการเพิม่ ทุนโดยการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื ้อ
หุ้นสามัญของบริษัทฯ คณะกรรมการบริ ษัทฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1 (NFC-W1) จานวนไม่เกิน 108,783,306 หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัทฯ
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO) ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ (10:1) โดยไม่คดิ
มูลค่า ทังนี
้ ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี โดยใช้ สทิ ธิปีละ 2 ครัง้ ในราคาการใช้ สทิ ธิ 6.50 บาท ต่อหุ้น
นอกจากนี ้ เพื่อให้ สามารถดาเนินการในเรื่ องต่างๆ ที่จาเป็ น เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ ต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1 (NFC-W1) โดยมีรายละเอียดข้ างต้ น คณะกรรมการ บริ ษัทฯ จึงเสนอให้ ที่
ประชุมพิจารณาอนุมตั ิมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษัทฯ และ/หรื อ บุคคล
ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ มีอานาจพิจารณาและ
ดาเนินการในเรื่ องต่างๆ ที่จาเป็ น เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ ต่อเนือ่ งกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
สามัญของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1 (NFC-W1) ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงเรื่ องดังต่อไปนี ้
(1)

กาหนดและแก้ ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิตามความเหมาะสม ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงข้ อกาหนดและเงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิทธิ วันที่ออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิ การกาหนดวันที่ผ้ ถู ือหุ้นจะได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ จานวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการ
ใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาในการใช้ สทิ ธิ หรื อการกาหนดเหตุการณ์ที่บริ ษัทฯ ต้ องออกหุ้นใหม่เพื่อ
รองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยที่การกาหนด หรื อการแก้ ไข โดยคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้มี
อานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองของบริ ษัทฯ และ/หรื อ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจาก
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คณะกรรมการบริ ษัทฯ กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษัทฯ ตามหนังสือรับรองของบริ ษัทฯ จะต้ องอยู่
ภายใต้ กรอบที่ได้ รับอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 ของบริ ษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ องอายุ
ราคาใช้ สทิ ธิ และอัตราการใช้ สทิ ธิ ตามที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อกาหนด สาระสาคัญในเบื ้องต้ นของใบสาคัญแสดงสิทธิ
(2)

เข้ าเจรจา ตกลง ลงนาม และแก้ ไขสัญญา เอกสาร รายงานการขาย การเปิ ดเผยข้ อมูล คาขอยกเว้ น การปฏิบตั ิหน้ าที่
รายงาน คาขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานต่างๆ ที่จาเป็ นทีเ่ กี่ยวข้ องกับการออกและ เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
ซึง่ รวมถึงการติดต่อ การยื่นเอกสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อขออนุญาต รวมทังเอกสารหลั
้
กฐานที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ การ
ดาเนินการ การติดต่อ และ/หรื อ การกระทาอื่นใดต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ ฯ”) หน่วยงานราชการ และ/หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ และ
การนาใบสาคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ การนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ
เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้ มีอานาจในการดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นและเหมาะสมเพื่อดาเนินการ
ตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น

(3)

การดาเนินการใดๆ ตามที่จาเป็ นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้

ทังนี
้ ้ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 บริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่หนังสือแจ้ งเปลีย่ นแปลงแก้ ไขวันออกใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
รายละเอียด
วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อมีสทิ ธิ
รับ NFC-W1 (Record Date)
วันออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
วันกาหนดใช้ สทิ ธิครัง้ แรก
วันกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย

เดิม
29 พฤศจิกายน 2561
15 ธันวาคม 2561
28 มิถนุ ายน 2562
14 ธันวาคม 2564

ใหม่
29 พฤศจิกายน 2561
(ไม่มีการแก้ ไข)
14 ธันวาคม 2561
28 มิถนุ ายน 2562
(ไม่มีการแก้ ไข)
13 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ปรากฏตามสรุปสาระสาคัญของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ บริ ษัท เอ็นเอฟซี จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (NFC-W1) ที่บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม
คุณรัชดา เกลียวปฏินนท์ ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริ ษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จากัดชี แ้ จงต่อที่ประชุมเพิม่ เติมว่า การออก
และเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนสาหรับกิจการ ลด
ภาระหนี ้สินจากการเข้ าลงทุนในบริ ษัท เอส ซี แคริ เออร์ จากัด และใช้ เป็ นเงินทุนสารองสาหรับการขยายกิจการของบริษัท ฯ
และบริ ษัทย่อยในอนาคต โดยบริษัทฯ คาดว่าจะมีความต้ องการใช้ เงินทุนรวมทังสิ
้ ้นประมาณ 700 ล้ านบาท
สาหรับผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ฯ ครัง้ ที่ 1 (NFCW1) ในส่วนของการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) จะไม่มีเนื่องจากเป็ นการออกใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีบคุ คลที่ไม่ใช่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมใช้ สทิ ธิ แปลงสภาพ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ จะทาให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงประมาณร้ อยละ 9 นอกจากนี ้ การลดลงของส่วนแบ่ง
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กาไร (EPS Dilution) จะอยูท่ ปี่ ระมาณร้ อยละ 9 เช่นเดียวกัน ในขณะที่การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) หรื อ
ผลกระทบต่อราคาหุ้นจากการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้จะอยูท่ ี่ร้อยละ 3.87
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1 (NFC-W1) ให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมทีม่ ีรายชื่อ
ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ในอัตราส่วนการจัดสรร 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย
ใบสาคัญแสดงสิทธิ จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะจัดสรรไม่เกิน 108,783,306 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า โดยวันที่ออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิคือวันที่ 14 ธันวาคม 2561 อัตราการใช้ สทิ ธิ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้น ราคาใช้ สทิ ธิ 6.50
บาทต่อหุ้น และใบสาคัญแสดงสิทธิมีอายุสามปี นบั จากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ กาหนดการใช้ สทิ ธิแปรสภาพครัง้ แรก
วันที่ 28 มิถนุ ายน 2562 มีกาหนดการใช้ สทิ ธิปีละ 2 ครัง้ คือ ทุกวันทาการสุดท้ ายของเดือนมิถนุ ายนและธันวาคม รวม
ทังหมด
้
6 ครัง้
สาหรั บตารางเวลาเบือ้ งต้ น ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้น
สามัญของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1 (NFC-W1) บริ ษัทฯ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับ การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ในวันที่
29 พฤศจิกายน 2561 หลังจากนัน้ บริ ษัทฯ จะออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 โดยคาดว่าใบสาคัญ
แสดงสิทธิ จะได้ รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ได้ ประมาณวันที่ 26 มกราคม 2562 และวันใช้ สิทธิแปรสภาพครัง้
แรกคือวันที่ 28 มิถนุ ายน 2562
ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณและคุณรัชดา เกลียวปฏินนท์ ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริ ษัท ที่
ปรึกษา เอเชีย พลัส จากัด และกล่าวเพิม่ เติมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรื อข้ อซักถามเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวหรื อไม่
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เงินจากการเพิม่ ทุนประมาณ 700 กว่าล้ านบาทที่บริ ษัทฯ จะนาไปใช้ ในการขยาย
ธุรกิจของบริษัทฯ จะนาไปใช้ ในส่วนใด นอกจากนี ้ เพราะเหตุใดบริ ษัทฯ จึงเลือกออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ
เนื่องจากใบสาคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี บริ ษัทฯ มีความจาเป็ นเร่งด่วนในการใช้ เงินมากน้ อยเพียงใด เพราะเหตุใดจึงไม่
เลือกวิธีการเพิม่ ทุน รวมถึงทาไมถึงกาหนดราคาใช้ สทิ ธิที่ 6.50 บาท ในขณะที่ราคาหุ้นในปัจจุบนั อยูท่ ี่ประมาณ 10 บาท
และทาไมถึงกาหนดอัตราส่วนในการจัดสรรในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ
คุณรัชดา เกลียวปฏินนท์ ที่ปรึ กษาทางการเงินจากบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จากัดชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า สาหรับ
รายละเอียดของแผนการใช้ เงิน บริ ษัทฯ จะใช้ ชาระคืนเงินกู้ยมื สาหรับการเข้ าซื ้อหุ้น SCC ประมาณ 400 ล้ านบาท และใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการอีกประมาณ 100 ล้ านบาท รวมถึงเป็ นเงินทุนสารองสาหรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และ
บริ ษัทย่อยอีกประมาณ 200 ล้ าน รวมเป็ นทังสิ
้ ้นประมาณ 700ล้ านบาท
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า การขยายธุรกิจของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ขยายอะไร
คุณกิจจา สมัญญาหิรัญชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่เคยเรี ยนแจ้ งเกี่ยวกับการพัฒนาคลังสินค้ าเหลว ซึง่ บริ ษัทฯ ต้ องใช้ เงิน
ลงทุนหลักพันล้ านบาท โดยหากบริ ษัทฯ สามารถลดส่วนหนี ้ลงได้ บริ ษัทฯ ก็จะลดอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนทุน ทาให้ เกิด
ความคล่องตัวในการทาธุรกิจต่อ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทย่อยไว้ สองบริ ษัท ได้ บริษัท เอ็นเอฟซีที จากัด เพื่อ
ประกอบกิจการให้ บริ การคลังสินค้ าเหลว และบริ ษัท เอ็นเอฟซีดบั บลิว จากัด เพื่อประกอบกิจการให้ บริ การคลังสินค้ า ซึง่
บริ ษัทฯ ยังอยูร่ ะหว่างการศึกษาโครงการและความเป็ นไปได้ และยังอยูใ่ นแผนการพัฒนาขยายธุรกิจอยู่
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ทาไมออกเป็ นใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื ้อหุ้นสามัญ ทาไมไม่เพิ่มทุน
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คุณกิจจา สมัญญาหิรัญชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทฯ คานึงถึงผู้ถือหุ้นเดิม จึงออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ ซึง่
หากราคา ณ ช่วงเวลาใช้ สทิ ธิราคายังอยูท่ ี่ประมาณปั จจุบนั ก็เป็ นการคืนกาไรให้ กบั ผู้ถือหุ้น นอกจากนี ้ การเพิม่ ทุนในช่วงนี ้
อาจไม่เหมาะสม เนื่องจากตลาดในช่วงนี ้ไม่คอ่ ยดีเท่าไหร่ ประกอบกับบริ ษัทฯ ยังอยูใ่ นวิสยั ที่สามารถบริ หารจัดการเงินทุน
ได้ โดยที่ไม่ต้องเพิ่มทุน
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเศษหุ้นจากการคานวณ รวมถึงราคาใช้ สทิ ธิที่ 6.50 บาท
คุณรัชดา เกลียวปฏินนท์ ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริ ษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จากัดชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ราคาใช้ สทิ ธิที่
6.50 บาท เป็ นราคาที่บริ ษัทฯ ตังใจให้
้
สว่ นลดกับผู้ถือหุ้นจากราคาทีซ่ ื ้อขายในปัจจุบนั ซึง่ ลดมาเกือบถึงร้ อยละ 50 ทังนี
้ ้
บริ ษัทฯ กาหนดอัตราส่วนการจัดสรร 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึง่ ก่อให้ เกิดการลดลงของราคาหุ้น
น้ อยมาก ซึง่ ตามทฤษฎีราคาอยูท่ ี่ 9.87 บาท ในขณะที่ราคาใช้ สทิ ธิอยูท่ ี่ 6.50 บาท ทังนี
้ ้ หากมีเศษหุ้นจากการคานวณตาม
อัตราการจัดสรรดังกล่าว บริ ษัทฯ จะปั ดเศษทิ ้ง
ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทาไมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่เสียสละ แทนที่จะปั ดเศษให้ หายไป ทาไมไม่ปัดขึ ้นแล้ วบวกเข้ าไปอีกหนึง่ หุ้น
เนื่องจากผู้ถือหุ้นขาดทุนกันมากมายแล้ ว
คุณกิจจา สมัญญาหิรัญชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ตอนนี ้ที่ประชุมพูดถึงในแง่ของบริ ษัทฯ การที่จะไปขอกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็ น
การดาเนินการอีกขันตอนหนึ
้
ง่ ซึง่ บริ ษัทฯ ไม่สามารถตอบแทนเองได้ วา่ ให้ หรื อไม่ให้ อย่างไร
คุณนรา ศรี เพชร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในเรื่ องสัญญากับลูกค้ ารายใหญ่ที่จะทยอยหมดไปในปี 2565 – 2566 ที่กาลังจะถึง
ภายใน 4-5 ปี ข้างหน้ า ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ มีวิสยั ทัศน์หรื อแผนทีจ่ ะรับมืออย่างไร
ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และแจ้ งว่ารายละเอียดดังกล่าวอยูใ่ นวาระที่ 1 ซึง่ ผ่านมาแล้ ว ดังนันจะน
้ าไปตอบใน
วาระอื่นๆ เพื่อให้ การประชุมในวาระที่ 2 – 5 สามารถดาเนินไปอย่างต่อเนื่องได้ ก่อน
หลังจากประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเพิม่ เติม และเนื่องจากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมีข้อสงสัย
เพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ
ของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1 (NFC-W1) จานวนไม่เกิน 108,783,306 หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Rights Offering) ในอัตราส่วน 10:1 และพิจารณาอนุมตั ิมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ กรรมการผู้มีอานาจลง
ลายมือชื่อผูกพันบริ ษัทฯ และ/หรื อ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือ
ชื่อผูกพันบริ ษัทฯ มีอานาจพิจารณาและดาเนินการในเรื่ องต่างๆ ที่จาเป็ น เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ ต่อเนื่องกับการออกและเสนอ
ขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1 (NFC-W1) ตามที่นาเสนอ ทังนี
้ ้ การลงมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับ
การอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน อนุมตั กิ ารออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1
(NFC-W1) จานวนไม่เกิน 108,783,306 หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights
Offering) ในอัตราส่วน 10:1 และอนุมตั ิมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือ
ชื่อผูกพันบริ ษัทฯ และ/หรื อ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อกรรมการผู้มีอานาจลง
ลายมือชื่อผูกพันบริ ษัทฯ มีอานาจพิจารณาและดาเนินการในเรื่องต่างๆ ที่จาเป็ น เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ
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ต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1 (NFC-W1) โดย
มีรายละเอียดตามทีเ่ สนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม
วาระที่ 3.

จานวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็ นร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้น
(เสียง)
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1,040,586,477
98.9821
10,050,816
0.9561
650,000
0.0618
0
0
1,051,287,293
100.00

พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน 81,587,479.50 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจานวน 815,874,792 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จานวน 897,462,271.50 บาท โดย
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จานวน 108,783,306 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.75 บาท เพื่อรองรับ
การใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1 (NFC-W1)

ประธานฯ มอบหมายให้ คณ
ุ ศริ นทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม
คุณศริ นทิพย์ กิตติวงศ์โสภณชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ
ของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1 (NFC-W1) จานวนไม่เกิน 108,783,306 หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Rights Offering) ในวาระที่ 2 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริ ษัทฯ จานวน 81,587,479.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 815,874,792 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน
897,462,271.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนใหม่จานวน 108,783,306 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.75 บาท เพื่อ
รองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1 (NFC-W1)
ทังนี
้ ้ รายละเอียดความเห็นคณะกรรมการบริ ษัทฯ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
นอกจากนี ้ รายละเอียดของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ที่บริ ษัทฯ ได้
จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม
ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ และกล่าวเพิม่ เติมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรื อข้ อซักถาม
เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวหรื อไม่ และเนื่องจากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จานวน 81,587,479.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 815,874,792 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 897,462,271.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนใหม่จานวน 108,783,306 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.75 บาท เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1 (NFC-W1)
ตามที่นาเสนอ ทังนี
้ ้ การลงมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จานวน 81,587,479.50 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 815,874,792 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 897,462,271.50 บาท โดย
การออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนใหม่จานวน 108,783,306 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้ ห้ นุ ละ 0.75 บาท เพื่อรองรับการใช้
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สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1 (NFC-W1) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
ทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม
วาระที่ 4.

จานวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็ นร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้น
(เสียง)
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1,050,636,469
99.9381
853
0.0001
650,000
0.0618
0
0
1,051,287,322
100.00

พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้
สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้ คณ
ุ ศริ นทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม
คุณศริ นทิพย์ กิตติวงศ์โสภณชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ตามรายละเอียด
ในวาระที่ 3 บริษัทฯ จึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 เรื่ องทุนจดทะเบียน โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
เดิม ทุนจดทะเบียน จานวน 815,874,792 บาท (แปดร้ อยสิบห้ าล้ านแปดแสนเจ็ดหมื่นสีพ่ นั เจ็ดร้ อยเก้ าสิบสองบาท)
แบ่งออกเป็ น 1,087,833,056 หุ้น (หนึง่ พันแปดสิบเจ็ดล้ านแปดแสนสามหมื่นสามพันห้ าสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบห้ าสตางค์)
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ 1,087,833,056 หุ้น (หนึง่ พันแปดสิบเจ็ดล้ านแปดแสนสามหมื่นสามพันห้ าสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - 0 - หุ้น (-ไม่มี-)
ใหม่ ทุนจดทะเบียน จานวน 897,462,271.50 บาท (แปดร้ อยเก้ าสิบเจ็ดล้ านสีแ่ สนหกหมื่นสองพันสองร้ อยเจ็ดสิบเอ็ด
บาทห้ าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็ น 1,196,616,362 หุ้น (หนึง่ พันหนึง่ ร้ อยเก้ าสิบหกล้ านหกแสนหนึง่ หมื่นหกพันสามร้ อยหกสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบห้ าสตางค์)
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ 1,196,616,362 หุ้น (หนึง่ พันหนึง่ ร้ อยเก้ าสิบหกล้ านหกแสนหนึง่ หมื่นหกพันสามร้ อยหกสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - 0 - หุ้น (-ไม่มี-)
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิมอบหมายให้ กรรมการ หรื อบุคคลที่
คณะกรรมการบริ ษัทฯ มอบหมาย มีอานาจในการดาเนินการในเรื่ องต่างๆ ที่จาเป็ น เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ ต่อเนื่องกับการจด
ทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 เรื่ องทุนจดทะเบียนดังกล่าว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวง
พาณิชย์ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงลงนามในแบบคาขอจดทะเบียน หรื อเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจดทะเบียนแก้ ไข
หนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 เรื่ องทุนจดทะเบียนดังกล่าว ซึง่ รวมถึงการรับรองเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง การติดต่อ
17

การยื่น และ/หรื อ การรับเอกสาร ต่อนายทะเบียน ตลอดจนการแก้ ไข และ/หรื อ เพิ่มเติมถ้ อยคาเพือ่ ให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของ
นายทะเบียน
ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ และกล่าวเพิม่ เติมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรื อข้ อซักถาม
เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวหรื อไม่
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากเดิมที่บริษัทฯ มีทนุ จดทะเบียน 800 กว่าล้ านบาท ภายหลังบริ ษัทฯ เข้ าทา
รายการซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของ
้
SCC ในราคาประมาณ 800 ล้ านบาท จะก่อให้ เกิดภาระเกินความจาเป็ นในการเพิม่ ทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ หรื อไม่
คุณกิจจา สมัญญาหิรัญชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า การเข้ าทารายการซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของ
้
SCC ในราคารวมเป็ นจานวนเงิน
ทังสิ
้ ้น 801 ล้ านบาทนันเป็
้ นเรื่ องของการซื ้อหุ้น ไม่เกี่ยวข้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า บริ ษัทฯ จะเพิม่ ทุนจดทะเบียนให้ เกินกว่า 1,000 ล้ านบาทหรื อไม่
คุณกิจจา สมัญญาหิรัญชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า การเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ขึ ้นอยูก่ บั ความจาเป็ นในการใช้ เงินทุนของ
บริ ษัทฯ ในอนาคต โดยหากบริษัทฯ มีความจาเป็ นต้ องใช้ เงินทุน คณะกรรมการบริ ษัทฯ จะพิจารณาถึงความเหมาะสมใน
การเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
หลังจากประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเพิม่ เติม และเนื่องจากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมีข้อสงสัย
เพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ ทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 เรื่ องทุนจด
ทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ และพิจารณาอนุมตั ิมอบหมายให้ กรรมการ หรื อบุคคลที่
คณะกรรมการบริ ษัทฯ มอบหมาย มีอานาจในการดาเนินการในเรื่ องต่างๆ ที่จาเป็ น เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ ต่อเนื่องกับการจด
ทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 เรื่ องทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตามที่นาเสนอ ทังนี
้ ้ การลงมติในวาระนี ้
ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม:

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 เรื่ องทุนจด
ทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ และอนุมตั ิมอบหมายให้ กรรมการ หรื อ
บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ มอบหมาย มีอานาจในการดาเนินการในเรื่ องต่างๆ ที่จาเป็ น เกี่ยวข้ อง
และ/หรื อ ต่อเนื่องกับการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 เรื่ องทุนจดทะเบียน
ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามทีเ่ สนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติ

จานวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็ นร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้น
(เสียง)
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
1,050,637,227
99.9382
ไม่เห็นด้ วย
95
0.0000*
งดออกเสียง
650,000
0.0618
บัตรเสีย
0
0
รวม
1,051,287,322
100.00
*เป็ นการปัดเศษตัวเลขโดยประมาณ
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วาระที่ 5.

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวน 108,783,306 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.75 บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง้
ที่ 1 (NFC-W1) ซึ่งออกและเสนอขายให้ แก่ ผ้ ถู อื หุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Rights
Offering)

ประธานฯ มอบหมายให้ คณ
ุ ศริ นทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม
คุณศริ นทิพย์ กิตติวงศ์โสภณชี ้แจงต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ
ของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1 (NFC-W1) จานวนไม่เกิน 108,783,306 หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Rights Offering) ในวาระที่ 2 และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จานวน
108,783,306 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้ ห้ นุ ละ 0.75 บาท เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท
ฯ ครัง้ ที่ 1 (NFC-W1) ซึง่ ออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในวาระ
ที่ 3 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนของบริษัทฯ
จานวน 108,783,306 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.75 บาทดังกล่าว เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1 (NFC-W1) ซึง่ ออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Rights Offering)
ทังนี
้ ้ รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ บริ ษัท เอ็นเอฟซี จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (NFC-W1) ที่
บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม
นอกจากนี ้ เพื่อให้ สามารถดาเนินการในเรื่ องต่างๆ ที่จาเป็ น เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ ต่อเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดข้ างต้ น คณะกรรมการบริ ษัทฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั มิ อบหมายให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทฯ กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษัทฯ และ/หรื อ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อ
กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษัทฯ มีอานาจพิจารณาและดาเนินการในเรื่ องต่างๆ ที่จาเป็ น เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ
ต่อเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงเรื่ องดังต่อไปนี ้
(1)

กาหนดหรื อแก้ ไขรายละเอียด วิธีการ และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิตาม
ความเหมาะสม ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงข้ อกาหนดและเงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิทธิ วันที่ออกใบสาคัญแสดง
สิทธิ การกาหนดวันที่ผ้ ถู ือหุ้นจะได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ จานวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาในการใช้ สทิ ธิ หรื อการกาหนดเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ต้ องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ และ

(2)

เข้ าเจรจา ตกลง ลงนาม และแก้ ไขสัญญา เอกสาร รายงานการขาย การเปิ ดเผยข้ อมูล คาขอยกเว้ น การปฏิบตั ิหน้ าที่
รายงาน คาขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานต่างๆ ที่จาเป็ นที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
ซึง่ รวมถึงการติดต่อ การยื่นเอกสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อขออนุญาต รวมทังเอกสารหลั
้
กฐานที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ การ
ดาเนินการ การติดต่อ และ/หรื อ การกระทาอื่นใดต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ และ/
หรื อ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ และการนาใบสาคัญแสดงสิทธิเข้ าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
การนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพเข้ าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ และให้ มีอานาจในการดาเนินการอื่นใดทีจ่ าเป็ นและเหมาะสมเพือ่ ดาเนินการตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น
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ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ และกล่าวเพิม่ เติมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรื อข้ อซักถาม
เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวหรื อไม่ และเนื่องจากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวน 108,783,306 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.75 บาท เพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1 (NFC-W1) ซึง่ ออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของ
บริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และพิจารณาอนุมตั มิ อบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ กรรมการผู้มี
อานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ และ/หรื อ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรื อกรรมการผู้มีอานาจลง
ลายมือชื่อผูกพันบริ ษัทฯ มีอานาจพิจารณาและดาเนินการในเรื่ องต่างๆ ที่จาเป็ น เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ ต่อเนื่องกับการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตามที่นาเสนอ ทังนี
้ ้ การลงมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน อนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวน 108,783,306 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ
ละ 0.75 บาท เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1 (NFCW1) ซึง่ ออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และอนุมตั ิ
มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษัทฯ และ/หรื อ บุคคลที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษัทฯ มีอานาจพิจารณา
และดาเนินการในเรื่ องต่างๆ ที่จาเป็ น เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ ต่อเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริ ษัท
ฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม
วาระที่ 6.

จานวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็ นร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้น
(เสียง)
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1,050,636,469
99.9381
853
0.0001
650,000
0.0618
0
0
1,051,287,322
100.00

พิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 26 เพื่อให้ สอดคล้ องกับประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่ งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557

ประธานฯ มอบหมายให้ คณ
ุ ศริ นทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม
คุณศริ นทิพย์ กิตติวงศ์โสภณชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ ข้อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 26 สอดคล้ องกับประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่ อง การประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ฉบับลงวันที่ 27 มิถนุ ายน 2557 ประกาศ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร เรื่ อง มาตรฐานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของการประชุมผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และคาชี ้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ อง การประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ของห้ างหุ้นส่วนจด
ทะเบียน บริ ษัทจากัด บริ ษัทมหาชนจากัด สมาคมการค้ า และหอการค้ า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่
74/2557 เรื่ อง การประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถนุ ายน 2557 ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน 2559 ซึง่ แก้ ไขให้ การ
ประชุมคณะกรรมการสามารถกระทาผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตั ิการจดทะเบียนแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 26 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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ข้ อ 26.
ข้ อความเดิม:

“ข้ อ 26 คณะกรรมการต้ องประชุมอย่างน้ อยสามเดือนต่อครัง้ ณ ท้ องที่อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
ของบริ ษัทหรื อสานักงานสาขาหรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกาหนด”

ข้ อความใหม่ : “ข้ อ 26 คณะกรรมการต้ องประชุมอย่างน้ อยสามเดือนต่อครัง้ ณ ท้ องที่อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
ของบริ ษัทหรื อสานักงานสาขาหรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกาหนด
การประชุมคณะกรรมการของบริษัทสามารถดาเนินการโดยการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ได้
โดยดาเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่ องการประชุมผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร เรื่ อง มาตรฐานการ
รักษาความมัน่ คงปลอดภัยของการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับการประชุมดังกล่าวรวมทังที
้ จ่ ะมีการแก้ ไขเพิม่ เติมใดๆ ต่อไป”
ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ และกล่าวเพิม่ เติมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรื อข้ อซักถาม
เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวหรื อไม่ และเนื่องจากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตั ิแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 26 เพื่อให้ สอดคล้ องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่ อง
การประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถนุ ายน 2557 ตามที่นาเสนอ ทังนี
้ ้ การลงมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิ
ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 26 เพื่อให้ สอดคล้ องกับประกาศคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่ อง การประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถนุ ายน 2557
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติ

จานวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็ นร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้น
(เสียง)
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
1,051,287,227
100.0000*
ไม่เห็นด้ วย
95
0.0000*
งดออกเสียง
0
0
บัตรเสีย
0
0
รวม
1,051,287,322
100.00
*เป็ นการปัดเศษตัวเลขโดยประมาณ
วาระที่ 7.

เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี ้เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ กบั ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่ องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กาหนดไว้
ในหนังสือเชิญประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 โดยการเสนอเรื่ องอื่นใดนัน้ ให้ อยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์และวิธีการที่
กฎหมายกาหนด โดยประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอวาระอื่นๆ เพิ่มเติม มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรื อข้ อ
ซักถามเกี่ยวกับเรื่ องใดหรื อไม่
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คุณนรา ศรี เพชร ผู้ถือหุ้น สอบถามคาถามที่ค้างไว้ ได้ แก่ ในเรื่ องสัญญากับลูกค้ ารายใหญ่ที่จะทยอยหมดไปในปี 2565 –
2566 ที่กาลังจะถึงภายใน 4-5 ปี ข้างหน้ า ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ มีวิสยั ทัศน์หรื อแผนที่จะรับมืออย่างไร
ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้ คณ
ุ ณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี เป็ นผู้ตอบคาถามดังกล่าวต่อที่ประชุม
คุณ ณัฐ พงษ์ รั ต นสุว รรณทวีชี แ้ จงต่อ ที่ป ระชุมว่า ตามที่ ท่านผู้ถือ หุ้นมี ความเป็ น ห่ว งกังวลเกี่ ย วกับ สภาวะตลาดก๊ าซ
ธรรมชาติ ซึ่งดูเหมือนจะซันเซ็ท แต่ตนเองคิดว่าธุรกิจก๊ าซธรรมชาติจะยังคงอยูค่ กู่ บั ประเทศไทยต่อไป แม้ จะไม่ได้ ขยายตัว
เหมือนเดิม แต่คงไม่หายไปจากประเทศไทย เนื่องด้ วยคู่ค้า อย่างเช่น บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ยังคงมีการกาหนดการ
จัดซื ้อจัดจ้ าง เปิ ดโอกาสให้ เอกชนเข้ าไปประมูลงาน ในทานองเดียวกันกับสภาวะก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว คนยังคงต้ องกินต้ อง
ใช้ ซึง่ การขนส่งก๊ าซดังกล่าวคงขนส่งทางอื่นไม่ได้ นอกจากทางรถ
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ที่บริ ษัทฯ มีการแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ในกรณีที่ซื ้อธุรกิจนี ม้ า ข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ มีทกุ อย่างเกี่ยวกับการทาธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งก๊ าซธรรมชาติ หรื อต้ องเปลีย่ นแปลงใหม่
คุณศริ นทิพย์ กิตติวงศ์โสภณชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า วัตถุประสงค์ของการประกอบธุรกิจของ SCC มีเรื่ องเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจโลจิสติกส์อยูแ่ ล้ ว
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า SCC จะใช้ ชื่อเดิม หรื อจะเปลีย่ นเป็ น NFC-SCC หรื ออย่างไร
คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวีชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เรื่ องเปลี่ยนชื่อเป็ นเรื่ องที่ค่อนข้ างละเอียดอ่อน เนื่องจากในวงการขนส่ง
วัตถุอนั ตราย คงไม่มีใครไม่ร้ ูจกั SCC เพราะฉะนัน้ การที่จะเปลีย่ นแบรนด์จาก SCC เป็ น NFC คงมีเรื่ องต้ องดาเนินการอีก
มาก
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า จะสามารถเติบโตมากกว่า 1,200 ล้ านบาทได้ อย่างไร เพราะว่าต้ นทุนทัง้
น ้ามันทังคนสู
้ งขึ ้น ขณะที่ราคาขายโดนบีบด้ วยการประมูล
คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวีชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงสร้ างรายได้ ของธุรกิจขนส่งจะผูกกับต้ นทุนน ้ามันเสมอ หากน ้ามันแพง
ขึ ้น ผู้ว่าจ้ างจะจ้ างเราแพงขึ ้นตามสูตรที่กาหนดไว้ สาหรับด้ านการขยายตัวในการขนส่ง ถ้ าพิจารณาตัวเลขก็จะเห็นว่าการ
ใช้ พลังงานเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยหากดูปีต่อปี อย่างต่าต้ องเห็นร้ อยละ 3 – 4 ซึ่งมีการปรับตัวสูงขึ ้น การใช้ เพิ่มขึ ้น การ
ขยายสถานีบริ การน ้ามันของลูกค้ าหลักของ SCC คือ บริ ษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จากัด บริ ษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย)
จากัด คือมีการขยายตลาดตลอดเวลา มีการปรับปรุ ง สถานีบริ การน ้ามัน เพราะฉะนัน้ SCC เป็ นผู้ขนส่งหลักของบริ ษัท
เหล่านี ้ ย่อมมีงานขนส่งเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมถึงการแข่งขันในช่วงเวลาปั จจุบนั
คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวีชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า การแข่งขันในธุรกิจให้ บริ การขนส่ง คงแบ่งเป็ นกลุม่ ทีพ่ ดู ถึงเรื่ องราคาเป็ น
หลัก กับกลุม่ ที่ต้องมาตรฐานดี ราคาคุยกันได้ แต่ขอให้ อยูใ่ นอัตราที่ดี ซึง่ ตนคิดว่า SCC น่าจะอยูใ่ นกลุม่ ที่สอง คือลูกค้ าให้
ความสาคัญกับมาตรฐานเรื่ องความปลอดภัย เพราะฉะนัน้ เรื่ องการแข่งขันในกลุม่ นี ้จะไม่รุนแรงเหมือนกับกลุม่ อื่น
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า แล้ วจะมีคแู่ ข่งรายใหม่มาหรื อไม่
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คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวีชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า SCC เพิ่งเริ่ มในส่วนของธุรกิจน ้ามัน โดย SCC เข้ ามาทาและจะขยายธุรกิจ
ต่อไปเรื่ อยๆ ตามความต้ องการของการใช้ น ้ามัน
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า อัตราการเติบโตอยูท่ ี่ประมาณร้ อยละ 7 ใช่หรื อเปล่า
คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวีชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า อัตราการเติบโตอยูท่ ี่ประมาณร้ อยละ 7 แต่มีการคิดค่าเสือ่ มด้ วย
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า มีขา่ วว่า SCC ให้ บริ การขนส่งน ้ามัน แล้ วจะขยายตัวไปขนส่งอย่างอื่นด้ วย
ไม่ทราบว่าจริ งหรื อเปล่า
คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวีชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า คงจะเป็ นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับคลังสินค้ าเหลว เพราะฉะนัน้ หากมีสินค้ า
อะไรที่ออกจากคลังสินค้ าเหลวได้ SCC ก็คงให้ บริ การขนส่งสินค้ าดังกล่าว
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า หากการทารายการเรี ยบร้ อย งบการเงินสามารถรวมได้ เมื่อไหร่ หรื อรวมได้
ในช่วงไตรมาสไหน
คุณณัฐพงษ์ รั ตนสุวรรณทวีชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ถ้ า การทารายการดังกล่าวแล้ วเสร็ จ ภายในเดือนธันวาคมของปี นี ้ งบ
การเงินก็รวมในปี 2561 นี ้เลย
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า เหลือเพียงหนึง่ เดือน สัญญายังไม่ลงนาม รวมถึงยังไม่มีการกู้ยืมเงินเพื่อใช้
เป็ นเงินทุนเลย
คุณกิจจา สมัญญาหิรัญชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า คูส่ ญ
ั ญาได้ ลงนามในสัญญาซื ้อขายหุ้นแล้ ว เพียงแต่มีการกาหนดเป็ นเงื่อนไข
บังคับก่อน โดยเงื่อนไขหนึง่ คือต้ องผ่านการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และเงื่อนไขบังคับก่อนอื่นๆ ทังหมดต้
้
อง
แล้ วเสร็ จ ถ้ าไม่แล้ วเสร็ จรายการก็ไม่เกิด ถ้ าเสร็ จ คูส่ ญ
ั ญาจะสามารถทารายการให้ เสร็ จสิ ้นภายในเดือนธันวาคมของปี นี ้ได้
งบการเงินก็จะเป็ นงบการเงินรวมในเดือนธันวาคมนี ้เลย
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ถ้ าเงื่อนไขบังคับก่อนไม่แล้ วเสร็ จ บริ ษัทฯ จะยกเลิกหรื อเลือ่ น
คุณกิ จจา สมัญญาหิรัญ ชี แ้ จงต่อที่ประชุมว่า เป็ นไปได้ สองอย่าง ซึ่ง คณะกรรมการบริ ษัทฯ ต้ องพิจารณาว่า จะเลื่อน
กาหนดการซื ้อขายหุ้น หรื อยกเลิกรายการ
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่าเกี่ยวกับ คลังสินค้ าเดิมที่ปรับปรุ ง ที่คาดว่าไตรมาส 4 จะแล้ วเสร็ จ รวมถึง
โครงการใหม่วา่ มีความคืบหน้ ามากน้ อยเพียงใด
คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวีชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า สาหรับคลังสินค้ าเหลว มีลกู ค้ าแล้ วแต่อยู่ในขันตอนประสานงานกั
้
บการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม โดยเมื่อบริ ษัทฯ ได้ ใบอนุญาต
เมื่อไหร่ บริ ษัทฯ จะนาเสนอให้ ท่านผู้ถือหุ้นทราบต่อไป ส่วนเรื่ องการพัฒนาคลังสินค้ า บริ ษัทฯ อยู่ระหว่างการพูดคุยกับ
ลูกค้ ารายใหญ่ที่ผลิตสินค้ าอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เนื่องจากพื ้นที่ของบริ ษัทฯ เป็ นพื ้นที่ที่ติดทางรถไฟ มีพื ้นที่
กองเก็บสามารถพัฒนาเป็ นศูนย์กระจายสินค้ าที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดได้ ในการนาสินค้ าไปส่งออกที่ ท่าเรื อแหลม
ฉบัง ซึง่ ถ้ าได้ ความชัดเจนแล้ วบริ ษัทฯ จะเรี ยนให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นทราบต่อไป
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คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า เนื่องจากการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ จะครบวงจรมากขึ ้น ธุรกิจอาจจะ
ขยายแล้ วก็เติบโตมากกว่าเดิม โดยต้ องเอางบการเงินมารวมกันใช่หรื อเปล่า
คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวีชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ต้ องรอดู แต่เนื่องจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคือใจกลางโครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็ นปิ โตรเคมีคอมเพล็กซ์ เพราะฉะนัน้ สินค้ าที่ส่งออกหรื อนาเข้ าล้ วนแต่
ต้ องการ facilities ไม่ว่าจะนาเข้ าของเหลวมาผลิตเป็ นของแข็งส่งออกที่ ท่าเรื อแหลมฉบัง พื ้นที่บริ ษัทฯ มีศกั ยภาพในการ
ให้ บริ การทังขาเข้
้
าและขาออก โดยหากอยากทราบว่าโอกาสของบริ ษัทฯ มีอะไรบ้ าง ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาตามการ
พัฒนาของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดว่ามีอะไรบ้ าง นัน่ ก็คือโอกาสของเราที่มนั เกิดขึ ้น
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ท่าเรื อจะมีปริ มาณลดลงจากเดิมหรื อไม่ ตอนนี ้มีการพัฒนาเป็ นอย่างไร
บ้ าง
คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวีชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการพัฒนาท่าเรื อต้ องใช้ เวลา โดยหากมีความคืบหน้ าแล้ วบริ ษัทฯ จะ
เรี ยนให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นทราบต่อไป
คุณอนุ ว่องสารกิ จ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แอมโมเนีย และกรดกามะถัน เนื่องจากต้ นทุนวัตถุดิบ เพิ่มสูงขึ ้น
พอสมควร ทาให้ ลกู ค้ าชะลอการซื ้อแม้ ว่าบริ ษัทฯ จะมีรายได้ เพิ่มขึ ้นเนื่องจากราคาสูงขึ ้น แต่ปริ มาณลดลง กาไรลดลง ไม่
ทราบว่าตอนนี ้แนวโน้ มเป็ นอย่างไร แล้ วหลังจากที่บริ ษัทฯ ได้ ธุรกิจโลจิสติกส์มาต่อไปจะเป็ นอย่างไร
คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวีชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ธุรกิจแอมโมเนียและกรดกามะถันเป็ นเคมีภณ
ั ฑ์พื ้นฐาน มีความเหวี่ยงสูง
มาก เพราะฉะนัน้ แน่นอนครับวันนี ้ขาขึ ้นกาไรน้ อย แต่มีความเป็ นไปได้ วา่ จะเปลีย่ นไป
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า บริ ษัทฯ ยังมีลกู ค้ าทีร่ อค้ างคาสัง่ ซื ้ออยูใ่ ช่หรื อเปล่า
คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวีชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เคมีภณ
ั ฑ์พื ้นฐานเหล่านี ้ยังคงมีความต้ องการใช้ อยู่แล้ ว ไม่หายไปไหน
แม้ วา่ ราคาสูงขึ ้นก็ยงั ต้ องใช้
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจขนส่งน ้ามันว่าตลาดใหญ่ขนาดไหน
คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวีชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ส่วนแบ่งตลาดของบริ ษัทน ้ามัน ส่วนใหญ่คาดว่า น่าจะเป็ นของบริ ษัท
ปตท. จากัด (มหาชน) ที่เหลือน่าจะเป็ นบริ ษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จากัด บริ ษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นต้ น โดย
ส่วนแบ่งตลาดของบริ ษัทน ้ามันเหล่านี ้จะอยูป่ ระมาณร้ อยละ 15 – 20 ของยอดการใช้ ปริ มาณน ้ามันทังหมด
้
ทังนี
้ ้ ในปั จจุบนั
SCC เป็ นผู้ให้ บริ การขนส่งน ้ามันให้ กบั บริ ษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จากัด บริ ษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด
ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับมุมของผู้บริ หารบริ ษัทฯ เกี่ยวกับการขนส่ง
คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวีชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า การขนส่งที่ดีที่สดุ ก็น่าจะเป็ นทางราง ซึ่งบริ ษัทฯ ก็ มีพื ้นที่ติดทางรถไฟ
รวมถึงติดท่าเรื อ
ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สามารถเปลี่ยนสถานที่ประชุมได้ หรื อไม่เนื่องจากเดินทางไกลสาหรับตน นอกจากนี ้ ตนประสงค์ที่จะ
เยี่ยมชมบริ ษัทฯ จะได้ หรื อไม่
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คุณกิจจา สมัญญาหิรัญ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า การเปลี่ยนสถานที่ประชุมจะขอเก็บไว้ พิจารณา ในส่วนเรื่ องเยี่ยมชมบริ ษัทฯ
เหมือนคราวที่แล้ วที่ทา่ นประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารแจ้ งไว้ วา่ ขอเวลาให้ บริ ษัทฯ พัฒนาโครงการให้ เห็นเป็ นรูปเป็ นร่าง แล้ วจะ
เชิญผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมในโอกาสต่อไป
คุณรภัทภร ตรงวงศา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในส่วนของบริ ษัทฯ ที่มีทา่ เรื อ ในขณะที่กลุม่ บริ ษัทเอสซีก็มีบริ ษัทที่เดินเรื อ เพราะ
เหตุใดจึงเอากิจการของ SCC เข้ ามาอยูภ่ ายใต้ บริ ษัทฯ
คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวีชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทฯ มีพื ้นที่ติดทางรถไฟ ติดท่าเรื อ ธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทเอสซีก็มีธุรกิจที่
ทาท่าเรื อแต่ไม่เกี่ยวกัน หากสามารถทาให้ เกิดประโยชน์ได้ โดยที่ไม่ขดั ต่อระเบียบ ไม่ได้ ค้าแข่ง ทางกลุม่ บริ ษัทเอสซีเองก็
พร้ อมที่จะให้ การสนับสนุน ในขณะเดียวกันบริ ษัทฯ ก็นา่ จะพร้ อมร่วมงานกับกลุม่ บริ ษัทเอสซี
ประธานฯ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า มีปัญหาหนึง่ ซึง่ อยูใ่ นใจของประธานฯ ที่ไม่อยากพูดเพราะว่าทาให้ ในวันนี ้ไม่ได้ แต่ขอพูดว่า
อยากจะทาให้ คือในวาระที่ 2 ที่มีผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยได้ สอบถามเกี่ยวกับว่าเศษหุ้นจะทาอย่างไร ซึง่ ในวาระนันมี
้ ความต่อเนื่อง
กับวาระที่ 3, 4 และ 5 ตนเลยได้ ปรึ กษากับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่ องการปั ดเศษหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นรายใหญ่เห็นด้ วยกับการปั ด
เศษหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อย โดยให้ สอบถามในทางปฏิบตั ิกบั ที่ปรึกษากฎหมายว่าสามารถทาได้ หรื อไม่ อย่างไรก็ดี สรุปว่า
ทาไม่ได้ แล้ ว เนื่องจากได้ มีการลงมติในวาระที่ 2, 3, 4 และ 5 เรี ยบร้ อยแล้ ว แต่ในครัง้ ถัดไป ถ้ าต้ องมีการปั ดเศษ จะมีการ
ปั ดเศษขึ ้นเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยได้ สทิ ธิ
ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นถูกปั ดเศษทิ ้งไป ต่อมาบริ ษัทฯ เพิ่มทุนและแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ การดาเนินการ
ดังกล่าวจะไปตัดหุ้นออกบางส่วนใช่หรื อไม่
คุณกิจจา สมัญญาหิรัญชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ถ้ ามีผ้ ถู ือหุ้นใช้ สทิ ธิแปลงสภาพไม่ครบ จะเหลือเศษ ซึง่ บริ ษัทฯ ต้ องจัดประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนเพื่อตัดเศษที่เหลือออก
ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ทุกครัง้ จะมีเศษ ส่วนมากจะปั ดเศษ จนกระทัง่ ไม่มีเศษให้ ปัดแล้ ว
คุณกิจจา สมัญญาหิรัญชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เท่าที่ผ่านมา หากบริ ษัทฯ มีการเพิ่มทุนหรื อการลดทุน ท่านผู้ถือหุ้นรายใหญ่
เติมเศษให้ หมดเลย ไม่ได้ ตดั เศษทิ ้ง แต่จะปั ดเศษขึ ้นให้ ครบเป็ นหนึ่งหุ้น มีเศษจุดเท่าไหร่ ปัดขึ ้นหมด โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่
เป็ นคนที่ให้ ห้ นุ
ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ขอปั ดเศษขึ ้นคราวนี ้เลยได้ หรื อไม่
คุณหฤทัย บุญกล่อมจิตร ที่ปรึ กษากฎหมายจากบริ ษัท นอร์ ตนั โรส ฟุลไบรท์ (ประเทศไทย) จากัด ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ใน
การออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญต้ องมีการออกหุ้นเพิ่มทุน ดังนัน้ สาหรับคราวนี ้ทางฝ่ ายจัดการและทางฝ่ ายที่
ปรึ กษาได้ พิจารณาแล้ ว มีการคานวณจานวนเงิน จานวนหุ้นที่เพิ่มขึ ้น โดยมีการที่จะปั ดเศษลง กรณีที่ปัดเศษขึ ้นจะต้ องมี
การพิจารณาเปลี่ยนแปลงจานวนทุนที่จะเพิ่มขึ ้นด้ วย เพราะฉะนัน้ อย่างที่ท่านประธานฯ ได้ เรี ยน เนื่องจากมีความขัดข้ อง
ทางเทคนิคหลายประการ รวมถึงทางข้ อกฎหมายด้ วยวาระเกี่ยวกับการเพิ่มทุน การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่
จะซื ้อหุ้นสามัญ รวมถึงวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องได้ รับการอนุมตั ิไปเรี ยบร้ อยแล้ ว แต่ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้น เข้ าใจว่าเป็ นความ
ประสงค์ของทางบริ ษัทฯ ว่าคราวหน้ าหากมีการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ หรื อกรณีการเพิ่ม
ทุนหรื อลดทุนทีต่ ้ องมีการปั ดเศษ จะมีการปั ดเศษขึ ้นให้ กบั ผู้ถือหุ้นรายย่อย
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