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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 

บริษัท เอ็นเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 

          
 
สถานที่ประชุม ห้องราชพฤกษ์ บางนา ไพรด์ โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ (บางนาทาวเวอร์) เลขท่ี 2/4  

หมูท่ี ่14 ถ.บางนา-ตราด กม. ท่ี 6.5 ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 

วันที่และเวลาประชุม วนัท่ี 21 มถินุายน 2562 เวลา 9.30 น. 

กรรมการผู้เข้าประชุม  

1. พลเอก มนตรี สงัขทรัพย์ กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง พร้อมท าหน้าที่
ประธานในที่ประชมุครัง้นีด้้วย 

2. คณุณฐัภพ รัตนสวุรรณทว ี กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

3. คณุวีระศกัดิ์ สตุณัฑวิบลูย์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

5. คณุอารีย์ เติมวฒันาภกัดี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

6. คณุศภุกิจ ดลุยพชิช์ กรรมการ และกรรมการบริหารความเสีย่ง 

7. คณุยงยศ ปาละนิตเิสนา กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสีย่ง 

8. คณุวิบลูย์ รัศมีไพศาล กรรมการ และกรรมการบริหารความเสีย่ง 

9. คณุณฐัพงษ์ รัตนสวุรรณทว ี กรรมการ และกรรมการบริหาร 

10. คณุบงกช รุ่งกรไพศาล กรรมการ และกรรมการบริหาร 

11. คณุกิจจา สมญัญาหิรัญ กรรมการ และกรรมการบริหาร 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 

1. คณุจิรยง อนมุานราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ากดั 

2. คณุฤทธิชยั งดงาม  ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท นอร์ตนั โรส ฟลุไบรท์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
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เร่ิมการประชุม 

คณุศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ เลขานกุารบริษัท กลา่วต้อนรับผู้ เข้าร่วมประชมุเข้าสูก่ารประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2562 ของบริษัท เอ็นเอฟซ ี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) พร้อมกบัแนะน ากรรมการบริษัทฯ และที่ปรึกษาของ 
บริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชมุ 

ทัง้นี  ้คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมถึงขัน้ตอนการลงคะแนนเสียงว่า ขอให้ผู้ ถือหุ้ นแต่ละท่าน
ลงคะแนนแตล่ะวาระในใบลงคะแนนที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนการเข้าร่วมประชมุ ผู้ ถือหุ้นจะมีคะแนนเสยีงหนึง่เสยีง
ต่อหนึ่งหุ้ น โดยเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บใบลงคะแนนจากท่านภายหลงัที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว 
เจ้าหน้าที่จะจดัเก็บบตัรลงคะแนนทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไมเ่ห็นด้วย” และ “งดออกเสยีง” 

เพื่อความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จดัท าใบลงคะแนน โดยแยกเป็นรายวาระ ทา่นผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนแตล่ะ
วาระและฉีกตามรอยปรุ โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นสง่ใบลงคะแนนทัง้หมด ที่ลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไมเ่ห็นด้วย” หรือ “งดออก
เสยีง” ให้กบัเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทัง้นี ้เพื่อความรวดเร็วในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนบัคะแนนเสยีงเฉพาะผู้ ถือหุ้น
ที่ลงคะแนนเสยีงไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีง โดยจะน าคะแนนเสยีงที่ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงหกัออกจากคะแนนเสยีง
ทัง้หมด และสว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนัน้ๆ 

กรณีที่ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะลงคะแนนในใบลงคะแนนไม่ชัดเจน หรือลงคะแนนในใบลงคะแนนมากกว่าหนึ่ง
ตวัเลอืก หรือมีการแก้ไขการลงคะแนนในใบลงคะแนนแต่ไม่ลงลายมือช่ือก ากบัการแก้ไข หรือบตัรฉีกขาดช ารุด จะถือว่า
ใบลงคะแนนนัน้เป็นบตัรเสยี และบริษัทฯ จะไมน่บัเป็นคะแนนเสยีงในวาระนัน้ๆ 

ทัง้นี ้ ก่อนลงมติในแตล่ะวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามในประเด็นทีเ่ก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆ ตาม
ความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่ต้องการซกัถาม กรุณาแจ้งช่ือและนามสกลุให้ที่ประชมุทราบก่อน
ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทกุครัง้ 

ผู้ เข้าร่วมการประชมุทกุทา่น โปรดอยูร่่วมลงคะแนนในการประชมุทกุวาระ ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุทา่นใดทีม่ี
ความจ าเป็นหรือไมอ่ยูใ่นห้องประชมุในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่บตัรลงคะแนนให้กบัเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ เพื่อใช้สทิธิ
ของทา่นก่อนออกจากห้องประชมุ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีค าถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลงัพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาน าไปสอบถาม หรือให้
ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชมุ และขอความกรุณาทา่นผู้ ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอยา่งกระชบั 
และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ ซ า้กัน  โดยในการแสดงความเห็นหรือซักถามท่าน 
ผู้ ถือหุ้นทุกท่านจะมีเวลาครัง้ละประมาณ 5 นาที  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณา 
ผู้ ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชมุเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชมุให้อยูใ่นเวลาที่ก าหนด 

จากนัน้ คณุศรินทิพย์ กิตตวิงศ์โสภณ จึงได้เรียนเชิญ พลเอก มนตรี สงัขทรัพย์ ประธานกรรมการ ด าเนินการเปิดประชมุ
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 
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พลเอก มนตรี สงัขทรัพย์ ประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชมุ (“ประธานฯ”) กลา่วต้อนรับผู้ เข้าร่วม
ประชมุเข้าสูก่ารประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 พร้อมกบัเรียนให้ที่ประชมุทราบข้อมลูทนุจดทะเบียนและทนุช าระ
แล้วของบริษัทฯ ในเบือ้งต้น ดงันี ้

• บริษัทฯ มีหุ้นสามญัจ านวน 1,087,833,056 หุ้น 
• มลูคา่รวมทนุจดทะเบียนจ านวน 897,462,271.50 บาท 
• มลูคา่รวมทนุช าระแล้วจ านวน 815,874,792 บาท 
• มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท 

บริษัทฯ ได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562 
(Record Date) 

การประชมุในวนันีม้ีผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง จ านวน 27 ราย ถือหุ้นรวม 706,581,114 หุ้น และผู้ รับมอบ
ฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุ จ านวน 25 ราย ถือหุ้นรวม 249,693,439 หุ้น รวมเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชมุทัง้หมด 52 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 956,274,553 หรือคิดเป็นร้อยละ 87.91 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้
ทัง้หมดของบริษัทฯ ทัง้นี ้ประธานฯ ได้เรียนให้ที่ประชมุทราบถึงข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อที่ 34 ซึง่ระบวุา่ “ในการประชมุผู้ ถือ
หุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อยกวา่ยี่สบิห้า (25) คน หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่
ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด 
จึงจะเป็นองค์ประชมุ” ดงันัน้ ประธานฯ จงึแถลงวา่ในการประชมุครัง้นีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชมุครบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดในข้อบงัคบับริษัทฯ แล้ว จงึขอเปิดการประชมุเพือ่พิจารณาเร่ืองตา่งๆ ที่ปรากฏ
ในหนงัสอืเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 

วาระที่ 1. พิจารณาอนุมตัิให้บริษัท เอ็นเอฟซีที จ ากัด (NFCT) เข้าลงทุนในโครงการคลังน า้มนัเชือ้เพลิง 

ประธานฯ มอบหมายให้คณุศรินทิพย์ กิตตวิงศ์โสภณ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

คณุศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อสร้างโอกาสเพิ่มรายได้และให้มีกระแสเงินสดและสภาพคลอ่งที่ดี
ขึน้ สร้างโอกาสในการขยายการลงทุนโดยมุ่งเน้นไปยงัธุรกิจที่สนบัสนนุการด าเนินธุรกิจหลกัและสง่เสริมให้เกิดการใช้
ประโยชน์สินทรัพย์หลกัของบริษัทฯ ในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อยอดธุรกิจปัจจุบนัเพื่อสร้างศักยภาพในการ
แข่งขนั สร้างโอกาสในการเติบโตของบริษัทฯ รวมถึงการสร้างความมัน่คงในการด าเนินธุรกิจในระยะยาว เสริมความ
แข็งแกร่งในด้านการเงินของกิจการ และกระจายความเสีย่งในการประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ 
จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิให้บริษัท เอ็นเอฟซีที จ ากัด (“NFCT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นใน
สดัสว่นร้อยละ 100 เข้าลงทนุในโครงการคลงัน า้มนัเชือ้เพลิง (“โครงการฯ”) ซึง่ตัง้อยูบ่ริเวณเขตอตุสาหกรรมทัว่ไป เลขที่ 
2 ถนนไอ-สอง นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ ต าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง โดยเป็นการท ารายการ
ได้มาซึ่งสินทรัพย์ เพื่อให้ NFCT ให้บริการคลงัเก็บสินค้าเหลวส าหรับการจัดเก็บน า้มนั และให้บริการด้านโลจิสติกส์ใน
การขนสง่น า้มนัผา่นทางระบบทอ่ขนสง่ 

ในการด าเนินการดงักลา่วข้างต้นเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุ ที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน 
ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลง
วนัท่ี 29 ตลุาคม 2547 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึง่บริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยข้อมลูตามสารสนเทศที่ก าหนด แตง่ตัง้ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นตอ่การท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ และจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนมุตัิการเข้าท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ โดยต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 
ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้
เสยี เนื่องจากเป็นรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ ประเภทท่ี 4 โดยมีขนาดรายการสงูสดุเทา่กบัร้อยละ 180.15 ซึง่ค านวณตาม
เกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน เปรียบเทียบกบัสนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ทัง้นี ้รายละเอียดของการท ารายการให้ NFCT เข้าลงทนุในโครงการฯ ซึง่เป็นการท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ ปรากฏตาม
สารสนเทศรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ โครงการคลงัน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ ของบริษัท เอ็นเอฟซ ี
จ ากดั (มหาชน) ที่บริษัทฯ ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ มคีวามเห็นวา่ การท ารายการดงักลา่วจะท าให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. สร้างมลูค่าเพิ่มในธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์และคลงัเก็บสินค้าเหลวให้แก่กลุม่บริษัทฯ ได้อยา่งครบวงจร ท า
ให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขนั ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเพิ่มมูลค่าของบริษัทฯ  รวมถึงมีโอกาสจะขยายฐาน
การค้าไปยงัเคมีภณัฑ์อื่นได้อีกในอนาคต 

2. เพิ่มรายได้และผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องให้แก่กลุ่มบริษัทฯ จึงเป็นการสร้างความมัน่คงในการด าเนินธุรกิจ
ระยะยาว และเสริมความแข็งแกร่งในด้านการเงินของกิจการ 

3. ภายหลงัจากระยะเวลา 17 ปีดงักลา่วแล้ว NFCT มีทางเลอืกที่จะเจรจาเพื่อให้บริษัทที่จะเป็นผู้ใช้บริการหรือ
ผู้ รับบริการตามสญัญาให้บริการด้านโลจิสติกส์ผา่นระบบทอ่ขนสง่และคลงัเก็บสนิค้าเหลว ท าการใช้บริการคลงั
น า้มนัเชือ้เพลงิดงักลา่วตอ่ไป หรือจดัหาผู้ ใช้บริการรายอื่นเพื่อมาท าการใช้บริการคลงัน า้มนัเชือ้เพลงิดงักลา่วได้ 
โดยบริษัทฯ เห็นวา่มคีวามเสีย่งต ่าที่จะจดัหาผู้ ใช้บริการรายอื่นไมไ่ด้ เนื่องจากน า้มนัเชือ้เพลงิเป็นสนิค้าอปุโภคที่
จ าเป็น และคลงัน า้มนัเชือ้เพลงิเป็นสิง่จ าเป็นส าหรับธุรกิจน า้มนัเชือ้เพลงิ 

ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ NFCT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่
บริษัทฯ ถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 100 เข้าลงทุนในโครงการฯ ซึ่งเป็นการท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีความ
สมเหตสุมผล และมีความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ 

นอกจากนี ้เพื่อให้สามารถด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ท่ีจ าเป็น เก่ียวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกบัการเข้าลงทนุในโครงการฯ 
ของ NFCT โดยมีรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ NFCT กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมอืช่ือผกูพนับริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอ านาจ
ลงลายมือช่ือผกูพนั NFCT และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือ
ผกูพนัของบริษัทฯ หรือ NFCT (แล้วแตก่รณี) มีอ านาจพิจารณาและด าเนินการในเร่ืองตา่งๆ ท่ีจ าเป็น เก่ียวข้อง และ/หรือ 
ตอ่เนื่องกบัการเข้าลงทนุในโครงการฯ ของ NFCT ซึง่รวมถึงการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
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(1) เจรจา พิจารณา ก าหนด เปลีย่นแปลงเง่ือนไขและรายละเอยีดตา่ง ๆ และ/หรือ ลงนามในสญัญา และ/หรือ 
เอกสารอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัการเข้าลงทนุในโครงการฯ ของ NFCT 

(2) ด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็น เก่ียวข้อง และ/หรือ ตอ่เนื่องกบัการเข้าลงทนุในโครงการฯ ของ NFCT โดยปฏิบตัิให้
เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวข้องตอ่ไป 

ทัง้นี ้ ในการด าเนินการดงักลา่ว บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้ให้บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ากดั ซึง่เป็นท่ีปรึกษาทางการ
เงินท่ีอยูใ่นบญัชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เป็นท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นตอ่การท ารายการให้ NFCT เข้าลงทนุในโครงการฯ ซึง่เป็นการท ารายการได้มาซึง่
สนิทรัพย์ รายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์กรณี
เข้าลงทนุในโครงการคลงัน า้มนัเชือ้เพลงิ ที่บริษัทฯ ได้จดัสง่ให้แกผู่้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

จากนัน้ คณุศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ ได้เรียนเชิญให้คณุจิรยง อนมุานราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท เจย์ 
แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ากดั ชีแ้จงรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอ่ที่ประชมุ ซึง่สามารถสรุปได้
ดงัตอ่ไปนี ้

1. สรุปการเข้าท ารายการ 

บริษัทฯ มีความประสงค์ให้ NFCT ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยเข้าลงทนุในโครงการคลงัน า้มนัเชือ้เพลงิ บนทีด่ินที่ได้รับสทิธิ
การใช้ที่ดินจากการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (“กนอ.”) ณ นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ จ านวน 43 ไร่ 
เป็นระยะเวลา 30 ปี (ตัง้แต ่ 1 กรกฎาคม 2562 - 30 มิถนุายน 2592) โดยให้บริการด้านคลงัจดัเก็บน า้มนั
เชือ้เพลงิ และบริการด้านโลจิสติกส์ผา่นระบบทอ่ขนสง่แก่บริษัท เชลล์แหง่ประเทศไทย จ ากดั (“Shell”) เป็น
ระยะเวลา 12 ปี และ Shell มีสทิธิในการตอ่อายสุญัญาออกไปอกี 5 ปี โดยมีวตัถปุระสงค์และที่มาของการเข้าท า
รายการ ดงัตอ่ไปนี ้

- บริษัทฯ มีนโยบายที่จะขยายการลงทนุโดยมุง่เน้นไปยงัธุรกิจที่สนบัสนนุการด าเนินธุรกิจหลกั เพื่อเพิ่ม
โอกาสในการเติบโตและศกัยภาพในการแขง่ขนั 

- บริษัทฯ ต้องการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่ไมไ่ด้ใช้งาน ซึง่ที่ดินท่ีบริษัทฯ ได้รับสทิธิการใช้ทีด่ินจาก กนอ. ณ 
นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ มีทัง้หมดจ านวน 541 ไร่ และจะน ามาใช้ประโยชน์ในโครงการฯ จ านวน 43 ไร่ 
โดยที่ดินดงักลา่วตัง้อยูบ่นพืน้ท่ีทีเ่หมาะสมและมีปัจจยัที่พร้อมส าหรับขนสง่น า้มนัของ Shell 

- Shell มีแผนธุรกิจทีจ่ะขยายแหลง่จ่ายน า้มนัในประเทศไทยให้มากขึน้ โดยได้ท าการศกึษาความเป็นไปได้
ของโครงการฯ ร่วมกบับริษัทฯ มากวา่ 2 ปีแล้ว ซึง่แสดงให้เห็นวา่ทัง้บริษัทฯ และ Shell ได้พิจารณาการเข้า
ลงทนุในโครงการฯ อยา่งรอบคอบแล้ว 

- เป็นโครงการท่ีสง่เสริมการลงทนุตามนโยบายภาครัฐในพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) และ
สอดคล้องกบัแผนบริหารจดัการน า้มนัเชือ้เพลงิของประเทศในระยะยาวปี พ.ศ. 2558 – 2579  

 

 



  

6 

ทัง้นี ้มลูคา่รวมสิง่ตอบแทน หรือมลูคา่โครงการฯ รวม จ านวน 2,569.99 ล้านบาทนัน้ ประกอบด้วย (1) เงินลงทนุ
ขัน้ต้น (Initial Investment) ชว่งระหวา่งก่อสร้างโครงการ จ านวน 1,977.01 ล้านบาท และ (2) คา่เช่าทีด่ินกบั 
กนอ. (รวมคา่บ ารุงรักษาสิง่อ านวยความสะดวก) ภายหลงัโครงการฯ ก่อสร้างเสร็จและเร่ิมด าเนินการ โดยมี
ระยะเวลาด าเนินการเทา่กบั 27 ปี 10 เดือน จ านวน 592.98 ล้านบาท 

การเข้าลงทนุในโครงการฯ ดงักลา่วมขีนาดรายการสงูสดุเทา่กบัร้อยละ 164.92 ของมลูคา่สนิทรัพย์รวมของบริษัท
ฯ (ซึง่ค านวณจากข้อมลูสนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2562 เมื่อวนัท่ี 31 มีนาคม 2562) และ
เนื่องจากโครงการฯ มีขนาดรายการมากกวา่ร้อยละ 100.00 ดงันัน้ การท ารายการดงักลา่วจงึจดัเป็นรายการได้มา
ซึง่ทรัพย์สนิประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) โดย
อ้อม (Backdoor Listing) ซึง่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการเข้าท ารายการ และต้องได้รับ
อนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี  

ทัง้นี ้ การเข้าท ารายการดงักลา่ว บริษัทฯ เข้าขา่ยได้รับการยกเว้นไมต้่องยื่นขออนญุาตจดทะเบยีนหลกัทรัพย์ของ
บริษัทฯ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีนตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อีกครัง้หนึง่ (Relisting) เนื่องจากการได้มาซึง่โครงการฯ 
ดงักลา่วเข้าขา่ยเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

1. ธุรกิจที่ได้มามีลกัษณะคล้ายคลงึกนัหรือเสริมกนักบัธุรกิจของบริษัทฯ 

2. บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายจะเปลีย่นแปลงธุรกิจหลกัที่ส าคญัของบริษัทฯ 

3. การได้มาซึง่โครงการฯ มิได้ท าให้คณุสมบตัิของบริษัทฯ ที่จะจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ เปลีย่นไป 

4. บริษัทฯ ไมม่ีการเปลีย่นแปลงใดๆ ในเร่ืองโครงสร้างของผู้ ถือหุ้นและคณะกรรมการ และในอ านาจควบคมุ
กลุม่บริษัท หรือผู้ ถือหุ้นท่ีมีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

2. รายละเอียดโครงการฯ 

ผู้ให้บริการ NFCT 

ผู้รับบริการ Shell (เป็นระยะเวลา 12 ปี และ Shell มีสทิธิในการตอ่อายสุญัญาอีก 5 ปี ทัง้นี ้
เมื่อสิน้สดุอายสุญัญาแล้ว NFCT อาจเลอืกทีจ่ะเจรจาให้ Shell ด าเนินการใช้
บริการตอ่ไป และ/หรือ จดัหาผู้ใช้บริการรายอื่นมาทดแทนได้) 

ระยะเวลาโครงการฯ 30 ปี (ตัง้แต ่1 กรกฎาคม 2562 - 30 มถินุายน 2592) 

ที่ตัง้ เขตอตุสาหกรรมทัว่ไป เลขที่ 2 ถนนไอ-สอง นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดั
ระยอง 

ขนาดพืน้ที่โครงการฯ ตัง้อยูบ่นที่ดินขนาด 43 ไร่ 67.90 ตารางวา 

สินทรัพย์โครงการฯ คลงัสนิค้าเหลวจดัเก็บน า้มนัแก๊สโซลนีพืน้ฐาน จ านวน 6 ถงั ความจใุนการใช้งาน
ถงัละ 15.00 ล้านลติร รวมจ านวน 90.00 ล้านลติร รวมถึงอปุกรณ์เสริมและสิง่
อ านวยความสะดวก อาทิ ระบบท าความสะอาดทอ่ ระบบความปลอดภยั สถานี
ไฟฟา้ยอ่ย ระบบรับ-จา่ยทางเรือขนสง่น า้มนั และอาคารส านกังาน เป็นต้น 
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บริการ ให้บริการด้านโลจิสติกส์ผา่นระบบทอ่ขนสง่ และคลงัเก็บน า้มนัเชือ้เพลงิ ซึง่จะมี
ระบบขนสง่ทางทอ่ที่น าน า้มนัไหลจากเรือเข้ามายงัคลงัน า้มนัเชือ้เพลงิเพื่อกกัเก็บ 
และจะมีระบบขนสง่ทางทอ่ที่ขนสง่น า้มนัออกจากคลงัดงักลา่ว ทัง้หมด 2 ระบบ 
ได้แก่ 

(1) ระบบขนสง่น า้มนัทางทอ่ (ยาว 7 กิโลเมตร) ไปยงัทอ่ขนสง่น า้มนั ณ สถานี
สบูจ่ายมาบตาพดุ ของบริษัท ทอ่สง่ปิโตรเลยีมไทย จ ากดั (“Thappline”) ซึง่
เป็นระบบทอ่สง่น า้มนัหลกัของประเทศ 

(2) ระบบขนสง่น า้มนัทางทอ่ไปยงัเรือขนสง่ขนาดเลก็ โดย NFCT จะจ่ายน า้มนั
ออกจากคลงัน า้มนัผา่นทอ่ขนสง่เดิมที่รับน า้มนัจากเรือขนสง่ของผู้ รับบริการ 

ระยะเวลาก่อสร้าง คาดวา่จะเข้าท าสญัญาวา่จ้างกอ่สร้างโครงการคลงัน า้มนัเชือ้เพลงิกบัผู้ รับเหมา
ภายในไตรมาส 3 ปี 2562 และคาดวา่จะก่อสร้างแล้วเสร็จในไตรมาส 3 ปี 2564 

มูลค่าก่อสร้าง ประมาณ 1,420.00 ล้านบาท 

3. สรุประยะเวลาโครงการฯ 

- วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เร่ิมเช่าท่ีดินกบั กนอ. 

- วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ผู้ รับเหมาเร่ิมก่อสร้างโครงการฯ 

- วนัท่ี 1 กนัยายน 2564 ก่อสร้างโครงการฯ เสร็จสิน้ และเร่ิมให้บริการแก่ Shell 

- วนัท่ี 31 สงิหาคม 2576 สิน้สดุอายสุญัญาให้บริการด้านคลงัจดัเก็บน า้มนัเชือ้เพลงิ และบริการด้าน 
โลจิสติกส์ผา่นระบบทอ่ขนสง่กบั Shell 

- กรณีที่ Shell ใช้สทิธิตอ่อายสุญัญาดงักลา่วไปอีก 5 ปี สญัญาจะสิน้สดุในวนัท่ี 31 สงิหาคม 2581 และ 
NFCT จะท าสญัญาฉบบัใหมก่บั Shell และ/หรือ ผู้ใช้บริการรายอืน่ 

- วนัท่ี 30 มถินุายน 2592 สิน้สดุระยะเวลาการเชา่ที่ดินกบั กนอ. รวมเป็นเวลา 30 ปี 

4. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง 

คู่สัญญา สาระส าคัญของสัญญา 

บริษัทฯ - บริษัทฯ จะเพิม่ทนุจดทะเบียนของ NFCT จ านวน 325 ล้านบาท และให้กู้ เป็น
เงินจ านวน 252.01 ล้านบาท 

- NFCT จะช าระคา่โอนสทิธิการใช้ที่ดินให้แก่บริษัทฯ จ านวน 280.60 ล้านบาท 

- โดยสรุป บริษัทฯ จะให้เงินลงทนุแก่ NFCT จ านวนเงินประมาณ 297 ล้านบาท 

กนอ. สญัญาเชา่ที่ดิน เพื่อเชา่ที่ดินจ านวน 43 ไร่ ในเขตนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพตุ 
ส าหรับใช้เป็นท่ีตัง้ของโครงการฯ โดยเป็นคา่มดัจ าและคา่เชา่ที่ดิน (รวมคา่
บ ารุงรักษา) ระหวา่งก่อสร้างเทา่กบั 42.06 ล้านบาท และคา่เช่าทีด่ินหลงัเร่ิม
ด าเนินการเทา่กบั 592.98 ล้านบาท ซึง่ถกูค านวณรวมอยูใ่นขนาดรายการแล้ว 
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คู่สัญญา สาระส าคัญของสัญญา 

Shell สญัญาให้บริการด้านคลงัจดัเก็บน า้มนัเชือ้เพลงิ และบริการด้านโลจิสติกส์ผา่น
ระบบทอ่ขนสง่ เป็นระยะเวลา 12 ปี และ Shell สามารถใช้สทิธิตอ่อายสุญัญาได้อกี 
5 ปี รวมเป็น 17 ปี  

เจ้าของโครงสร้าง
ท่อผ่านน า้มนั 

สญัญาเชา่ Pipe Rack กบัเจ้าของโครงสร้างทอ่ผา่นน า้มนั (ทัง้หมด 3 บริษัท) เพื่อ
วางทอ่ขนสง่น า้มนับน Pipe Rack เพื่อเช่ือมตอ่ไปยงั Thappline  

ผู้รับเหมาก่อสร้าง สญัญาวา่จ้างรับเหมาก่อสร้าง เพื่อก่อสร้างคลงัสนิค้าเหลวจ านวน 6 ถงั ความจใุน
การใช้งานถงัละ 15 ล้านลติร รวมจ านวน 90 ล้านลติร รวมถงึทอ่ขนสง่ เคร่ืองจกัร 
อปุกรณ์ และสทิธิตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

สถาบันการเงนิ สญัญากู้ยืมเงิน เพื่อกู้ยืมเงินจ านวนวงเงินรวม 1,420 ล้านบาท ส าหรับใช้เป็นแหลง่
เงินทนุหลกัส าหรับโครงการฯ  

5. งบประมาณลงทุนและแหล่งเงนิทุน 

ล าดับ รายการ มูลค่า (ล้านบาท) 
1.  คา่ก่อสร้างโครงการฯ 1,420.00 
2.  คา่โอนสทิธิการใช้ที่ดินแก่บริษัทฯ 280.60 
3.  ต้นทนุทางการเงินระหวา่งก่อสร้าง 102.89 
4.  คา่มดัจ าและเชา่ที่ดิน 42.06 
5.  คา่ใช้จา่ยอื่นๆ ที่เก่ียวกบัการก่อสร้าง 131.46 

รวม 1,977.01 

ในการนี ้แหลง่เงินทนุชว่งก่อสร้างโครงการฯ นัน้มาจาก 2 แหลง่คอื (1) เงินกู้จากสถาบนัการเงิน 1,420 ล้านบาท 
(โดย 20 ล้านบาทเป็น working capital ส าหรับการด าเนินการ) และ (2) เงินทนุจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงิน
เพิ่มทนุ จ านวน 325 ล้านบาท และเงินกู้ยมื 252.01 ล้านบาท 

6. ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าท ารายการ 

ข้อด ี

- เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ ผลก าไร และศกัยภาพในการแขง่ขนัให้แก่บริษัทฯ  

- เป็นการกระจายความเสีย่งของแหลง่ที่มาของรายได้ของกลุม่บริษัทฯ 

- เป็นการรับรู้รายได้สม ่าเสมอ (Recurring Income) 

- สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินที่ไมไ่ด้ใช้งาน  

- สามารถใช้ทา่เทยีบเรือของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์อยา่งเต็มที ่

- เป็นโครงการที่สง่เสริมการลงทุนตามนโยบายภาครัฐ และสอดคล้องกบัแผนบริหารจดัการน า้มนัเชือ้เพลิง
ของประเทศในระยะยาว 
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ข้อด้อยและความเสีย่ง 

- เพิ่มภาระหนีส้นิและดอกเบีย้จากการกู้ยมืเงิน โดยหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ของกลุม่บริษัท จะเพิม่ขึน้จาก 
311.66 ล้านบาท เป็น 1,731.66 ล้านบาท อยา่งไรก็ดี ภาระหนีส้นิดงักลา่วได้รับระยะเวลาผอ่นผนั (Grace 
period) จากสถาบนัการเงินอยูป่ระมาณ 2 ปี ดงันัน้ NFCT จะเร่ิมช าระเงินกู้คืนสถาบนัการเงินเมือ่ได้รับคา่
ใช้บริการจาก Shell แล้ว 

- ความเสีย่งกรณี Shell ไมต่อ่สญัญาให้บริการภายหลงัจากหมดอายสุญัญา 12 ปีแรก อยา่งไรก็ด ี 
บริษัทฯ สามารถหาผู้ใช้บริการรายอื่นได้ 

- ความเสีย่งกรณีงานก่อสร้างไมเ่ป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ 

- ความเสีย่งกรณีไมส่ามารถหาผู้ใช้บริการอื่นได้ เมื่อครบอายสุญัญาของ Shell 

- ความเสีย่งจากการก าหนดคา่เช่า และเง่ือนไขอื่นๆ จากเจ้าของ Pipe Rack ในอนาคต อยา่งไรก็ดี ตามปกติ
อตัราคา่เช่าและเง่ือนไขตา่งๆ จะมีก าหนดไว้ในสญัญาเป็นมาตรฐานอยูแ่ล้ว 

7. ความสมเหตุสมผลของราคา 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของโครงการฯ โดยค านงึถึงความสามารถในการสร้าง
กระแสเงินสดของโครงการฯ ที่บริษัทฯ คาดวา่จะได้รับ โดยพจิารณาจากหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

1. มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิ (Net Present Value)  

2. อตัราผลตอบแทนที่คาดวา่จะได้รับจากการลงทนุในโครงการฯ (IRR) 

3. ระยะเวลาคืนทนุ (Payback Period) 

โดยได้จดัท าประมาณการกระแสเงินสดของโครงการฯ ที่คาดวา่จะได้รับ โดยแบง่เป็น 3 กรณี ตามตารางดงันี ้

กรณีที่
พิจารณา 

ปีด าเนินการที่ 1-12 ปีด าเนินการที่ 13-17 ปีด าเนินการที่ 18 เป็นต้นไป 

ผู้รับบริการ 
จ านวนที่ใช้
บริการ (ถงั) 

ผู้รับบริการ 
จ านวนที่ใช้บริการ 

(ถงั) 
ผู้รับบริการ 

จ านวนที่ใช้บริการ 

(ถงั) 

กรณีที่ดีที่สดุ 

Shell 
6 ถงั หรือ
เท่ากบัร้อย
ละ 100.00 

Shell 
6 ถงั หรือเทา่กบั
ร้อยละ 100.00 

ผู้ รับบริการ 
รายอื่น 

6 ถงั หรือเทา่กบั
ร้อยละ 100.00 

กรณีฐาน Shell 
6 ถงั หรือเท่ากับ
ร้อยละ 100.00 

ผู้รับบริการ
รายอื่น 

3 ถงั หรือเท่ากับ
ร้อยละ 50.00 

กรณีที่แยท่ี่สดุ 
ผู้ รับบริการ 
รายอื่น 

3 ถงั หรือเทา่กบั
ร้อยละ 50.00 

ผู้ รับบริการ 
รายอื่น 

3 ถงั หรือเทา่กบั
ร้อยละ 50.00 
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ในการนี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอสิระได้จดัท าการประเมินความเป็นไปได้ในระดบัโครงการฯ และสว่นของผู้ ถือหุ้น 
โดยสามารถสรุปผลที่ได้ดงัตอ่ไปนี ้

กรณี 
โครงการฯ ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

NPV  
(ล้านบาท) 

IRR  
(ร้อยละ) 

Payback 
Period 

NPV  
(ล้านบาท) 

EIRR  
(ร้อยละ) 

Payback 
Period 

กรณีที่ดีที่สดุ 481.14 11.23 9 ปี 3 เดือน 631.34 17.62 9 ปี 
กรณีฐาน 237.17 10.10 9 ปี 3 เดอืน 399.68 16.44 9 ปี 
กรณีที่แยท่ี่สดุ 153.58 9.54 9 ปี 3 เดือน 319.43 15.58 9 ปี 

จากการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการฯ พบว่า ในทุกกรณีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของ
โครงการฯ และมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิในส่วนของผู้ ถือหุ้ นเป็นบวก รวมถึงโครงการฯ มีอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทนุของโครงการฯ สงูกว่าต้นทนุทางการเงินถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั ดงันัน้ ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระจึงเห็นวา่โครงการฯ ดงักลา่วมีความเป็นไปได้ในการลงทนุ 

8. สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นวา่รายการมีความเหมาะสม และผู้ ถือหุ้นควรอนมุตักิารเข้าท ารายการ เนื่อง
ด้วยเหตผุลดงัตอ่ไปนี ้

1. การลงทนุในโครงการคลงัน า้มนัเชือ้เพลงิจะเป็นการเพิม่โอกาส ผลก าไร และศกัยภาพในการแขง่ขนัให้แก่
บริษัทฯ จากการรับรู้รายได้สม ่าเสมอ (Recurring Income) 

2. เป็นการกระจายความเสีย่งของแหลง่ที่มาของรายได้ กรณีที่ธุรกิจอื่นๆ ของกลุม่บริษัทฯ มีผลการด าเนินงาน
ที่ไมเ่ป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ 

3. เป็นการขยายขอบเขตธุรกิจของบริษัทฯ ไปสูธุ่รกิจให้บริการโลจิสติกส์และคลงัสนิค้าเหลว และท าให้บริษัทฯ 
มีรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึน้ ซึง่เป็นการกระจายความเสีย่งของแหลง่ที่มาของรายได้ เนื่องจากมีการคิด
คา่บริการเป็นอตัราคา่บริการคงที่รายปี ซึ่งแตกตา่งจากธุรกิจหลกัด้านการจ าหนา่ยเคมีภณัฑ์ของบริษัทฯ ที่
มีการผนัผวนตามสภาวะตลาด 

4. บริษัทฯ สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทีม่ีอยูไ่ด้เต็มประสทิธิภาพมากขึน้ อนัได้แก่  

- สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินที่ไม่ได้ใช้งานและไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆ แต่มีภาระค่าเช่าและค่า
บ ารุงรักษาทกุปี  

- มีรายได้จากการใช้งานท่าเทียบเรือของบริษัทฯ ที่มากขึน้ ซึ่งเป็นผลมาจากการเก็บค่าบริการตาม
ปริมาณสนิค้าเหลวผา่นทา่เทียบเรือที่เพิ่มขึน้ตามสญัญาที่มีกบัคูค้่า 

5. ผลการประเมินความเป็นไปได้ในการลงทนุ พบวา่โครงการคลงัน า้มนัเชือ้เพลงิดงักลา่วมีศกัยภาพในการ
สร้างผลตอบแทนแก่กลุม่บริษัทฯ โดยมีมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิของโครงการฯ (Project NPV) 
เทา่กบั 153.58 – 481.14 ล้านบาท อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (IRR) ร้อยละ 9.54 – 11.23 ซึง่สงูกวา่
ต้นทนุทางการเงินถวัเฉลีย่ถว่งน า้หนกัที่ร้อยละ 8.11 – 9.37 และมีระยะเวลาคืนทนุ 9 ปี 3 เดือน 
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6. สญัญาเชา่ที่ดินระหวา่งบริษัทฯ กบั กนอ. ที่มใีนปัจจบุนัจะหมดอายใุนปี 2565 ซึง่คาดวา่เมื่อหมดอายุ
สญัญาแล้ว กนอ. นา่จะปรับเนือ้หาในสญัญาโดยเฉพาะในเร่ืองคา่เชา่ ที่เป็นอตัราคงที่ตัง้แตปี่ 2535 ให้เป็น
อตัราตามราคาตลาดที่สงูขึน้มาก 

ทัง้นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแจ้งเพิม่เติมวา่การเข้าท ารายการยงัมคีวามเสีย่งที่เก่ียวข้องอยู ่ เชน่ ความลา่ช้าที่
อาจเกิดขึน้ การบอกเลกิสญัญาให้บริการก่อนก าหนดโดย Shell ซึง่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่เป็นเร่ืองปกติ
ของการเข้าท าสญัญา อยา่งไรก็ดี เมื่อพิจารณาดภูาพรวมแล้ว ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่ผู้ถือหุ้นควรอนมุตัิ
การเข้าท ารายการดงักลา่ว 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุคณุศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และกลา่วเพิม่เติมวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่น
ใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่วหรือไม ่ 

คณุธรรมนญู จลุมณีโชติ ผู้ ถือหุ้น กลา่วขอบคณุที่ปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีช่วยอธิบายรายละเอียดการเข้าท ารายการ 
และกลา่วช่ืนชมที่บริษัทฯ ด าเนินการเสาะหาช่องทางการประกอบธุรกิจเพิม่เตมิจากที่มีอยู ่ ซึง่เป็นสิง่ที่ดเีนื่องจากจะ
ก่อให้เกิดรายได้ในจ านวนท่ีนา่พงึพอใจเพิ่มอกีทางหนึง่ 

คณุฮัง้ใช้ อคัควสักลุ ผู้ ถือหุ้น ในนามชมรมผู้ ถือหุ้นไทย ภายใต้สมาคมผู้ ถือหุ้นไทย กลา่วแสดงความยินดี และแสดงความ
ขอบคณุตอ่คณะท างานและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ที่น าทีด่ินที่ได้รับสทิธิการใช้ทีด่ินจาก กนอ. อนัเป็นสนิทรัพย์ของ
บริษัทฯ มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ และสามารถขยบัขยายไปยงัธุรกิจโลจิสติกส์ตอ่ไปในอนาคต ซึง่เป็นสิง่ที่ทา่นผู้
ถือหุ้นประสงค์จะให้เกิดขึน้มานาน เนื่องจากทา่นผู้ ถือหุ้นไมป่ระสงค์ให้บริษัทฯ ปลอ่ยโอกาสในการสร้างรายได้ให้บริษัทฯ 
ไปโดยเปลา่ประโยชน์ อยา่งไรก็ดี ทา่นผู้ ถือหุ้นสอบถามว่า (1) มีการแจ้งเร่ืองคา่เสือ่มราคาของสนิทรัพย์ของโครงการฯ 
หรือไม ่ (2) หลงัจากที่บริษัทฯ ได้รับคา่บริการจาก Shell ในสว่นแรกมาแล้ว จะมีการรับรู้รายได้โดยประมาณเมื่อใด และ 
(3) พืน้ท่ีที่ดินท่ีมีข้อผกูพนักบั กนอ. สว่นท่ีเหลอืนัน้ บริษัทฯ มีแผนการที่จะขยายธุรกิจอื่นเข้าไปในพืน้ท่ีดงักลา่วหรือไม ่

คณุจิรยง อนมุานราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุในค าถามแรกวา่ สนิทรัพย์ของโครงการฯ มคีา่เสือ่ม
ราคา โดยได้ตดัคา่เสือ่มราคาสิง่ก่อสร้างและอปุกรณ์อื่นๆ โดยจ านวนปีที่ตดัเทา่กบัอายขุองทีด่ิน คือ 27 ปี 10 เดือน 
รายละเอียดปรากฏอยูใ่นหน้าที่ 36 - 37 ของรายงานความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่
สนิทรัพย์ กรณีเข้าลงทนุในโครงการคลงัน า้มนัเชือ้เพลงิ ที่บริษัทฯ ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ ใน
สว่นค าถามที่สอง บริษัทฯ จะมีการรับรู้รายได้ โดยสามารถพจิารณาได้จากกระแสเงินสดของบริษัทฯ ซึง่ค านวณจาก
กระแสเงินสดจากการด าเนินงานบวกคา่เสือ่มราคา หกัด้วยเงินลงทนุและเงินหมนุเวยีน โดยในปี 2565 บริษัทฯ จะมี
กระแสเงินสดอยูท่ี่ประมาณ 200 ล้านบาท และ 240 ล้านบาทในปีตอ่ๆ ไป ซึง่ค านวณแล้วคุ้มคา่กบัการช าระหนีค้า่
ดอกเบีย้และเงินต้น  

ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุในค าถามข้อสดุท้ายวา่ บริษัทฯ จะพยายามใช้ที่ดินของบริษัทฯ ทีม่ีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
โดยบริษัทฯ อยูร่ะหวา่งการด าเนินการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการฯ ซึง่เมื่อได้สรุปผลการศกึษาและมีความชดัเจน
ของโครงการฯ ใดๆ แล้ว บริษัทฯ จะน าเสนอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นทราบในล าดบัถดัไป 

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุแสดงความคดิเห็นหรือซกัถามเพิม่เตมิ ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยั
เพิ่มเติม ประธานฯ จงึเสนอให้ทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้บริษัท เอ็นเอฟซีที จ ากดั (NFCT) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่
บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 เข้าลงทนุในโครงการคลงัน า้มนัเชือ้เพลงิ ซึง่เป็นการท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ และ
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พิจารณาอนมุตัิมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ NFCT กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนั
บริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนั NFCT และ/หรือ บคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือ
กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนัของบริษัทฯ หรือ NFCT (แล้วแตก่รณี) มีอ านาจพิจารณาและด าเนินการในเร่ือง
ตา่งๆ ที่จ าเป็น เก่ียวข้อง และ/หรือ ตอ่เนื่องกบัการเข้าลงทนุในโครงการฯ ของ NFCT ตามที่น าเสนอ ทัง้นี ้ การลงมติใน
วาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่ (3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

มติที่ประชุม: ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่ (3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสยี อนมุตัใิห้บริษัท เอ็น
เอฟซีที จ ากดั (NFCT) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 เข้าลงทนุในโครงการ
คลงัน า้มนัเชือ้เพลงิ ซึง่เป็นการท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ และอนมุตัิมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ หรือคณะกรรมการ NFCT กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมอืช่ือผกูพนับริษัทฯ หรือกรรมการผู้มี
อ านาจลงลายมือช่ือผกูพนั NFCT และ/หรือ บคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือกรรมการ
ผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนัของบริษัทฯ หรือ NFCT (แล้วแตก่รณี) มีอ านาจพิจารณาและ
ด าเนินการในเร่ืองตา่งๆ ที่จ าเป็น เก่ียวข้อง และ/หรือ ตอ่เนื่องกบัการเข้าลงทนุในโครงการฯ ของ 
NFCT โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 956,274,490 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสยีง 63  0.00* 
บตัรเสยี 0 0.00 
รวม 956,274,553 100.00 

 * เป็นการปัดเศษตวัเลขโดยประมาณ 

วาระที่ 2.  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นว่า วาระนีเ้ป็นการเปิดโอกาสให้กบัผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นที่นอกเหนือจากวาระท่ีก าหนด
ไว้ในหนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 โดยการเสนอเร่ืองอื่นใดนัน้ ให้อยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์และวิธีการที่
กฎหมายก าหนด โดยประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระอื่นๆ เพิ่มเติม มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อ
ซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองใดหรือไม ่

คณุธรรมนญู จลุมณีโชติ ผู้ ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นวา่ บริษัทฯ ควรให้การประชมุผู้ ถือหุ้นมี (1) วาระประธานชีแ้จงเร่ืองที่
ควรแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ เช่น ทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น (2) วาระรับรองรายงานการประชุมครัง้ก่อน
หน้า และ (3) แจ้งผลประกอบการของบริษัทฯ ในไตรมาส  1 ปี 2562 และรายงานผลตอบแทนจากการลงทุนต่างๆ 
นอกจากนี ้ท่านผู้ ถือหุ้นเสนอแนะให้บริษัทฯ ปรับปรุงบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) ของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึน้ 
เช่น พิจารณาความเหมาะสมของจ านวนปีในการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระ การลงช่ือผู้จดบนัทึกรายงานการ
ประชมุให้เป็นไปตามหลกังานสารบรรณเก่ียวกบัการประชมุ เป็นต้น 
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คุณฤทธิชัย งดงาม ที่ปรึกษากฎหมาย ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าโดยปกติแล้ว สมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทยจะประเมินเร่ือง
บรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ด้วยอยู่แล้ว โดยเห็นด้วยวา่จะรับค าแนะน าของผู้ ถือหุ้นไปพิจารณาเพื่อตรวจสอบและพฒันา
บรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ตอ่ไป และได้ตอบค าถาม ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. กฎหมายไมไ่ด้ก าหนดว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นต้องมีวาระประธานชีแ้จงเร่ืองที่ควรทราบ จึงขึน้อยูก่บัข้อเท็จจริงและ
สถานการณ์ว่าแต่ละบริษัท จะมีเร่ืองดงักล่าวหรือไม่ อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการลดเวลาของผู้ ถือหุ้นที่จะต้องใช้ใน
การประชมุ และยงัเป็นการลดคา่ใช้จ่ายส าหรับระยะเวลาในการเช่าห้องประชมุ หลายบริษัทจึงไม่มีวาระนีใ้นการ
ประชมุ 

2. กฎหมายไม่ได้ก าหนดว่า การประชุมผู้ ถือหุ้นต้องมีวาระรับรองรายงานการประชุมครัง้ก่อนหน้า ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้
เปิดเผยข้อมลูรายงานการประชุมต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อยู่แล้ว เพื่อเป็นการลดเวลา
ของผู้ ถือหุ้นที่จะต้องใช้ในการประชุม และเป็นการลดค่าใช้จ่ายเอกสารที่เก่ียวข้อง หลายบริษัทจึงไม่มีวาระนีใ้น
การประชมุ  

3. ผลประกอบการของบริษัทฯ ในไตรมาส 1 ปี 2562 มีเปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ อยู่แล้ว ซึ่งหาก
บริษัทฯ เปิดเผยข้อมลูประการใดนอกเหนือไปจากที่เปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว ก็จะเกิดปัญหาได้ อยา่งไร
ก็ดี หากผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัใดๆ เก่ียวกบัผลประกอบการที่มีการเปิดเผยดงักลา่วแล้ว ก็ขอให้สอบถามกบับริษัทฯ 
ในการประชมุได้ เพื่อให้ทางบริษัทฯ ตอบข้อสงสยันัน้ 

ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุเพิ่มเติมวา่ 

1. ในการประชุมครัง้ถัดไป บริษัทฯ จะเพิ่มวาระประธานชีแ้จงเร่ืองเพื่อทราบในเร่ืองผลประกอบการของบริษัทฯ 
ตามที่ทา่นผู้ ถือหุ้นชีแ้นะ เนื่องจากเห็นวา่ผู้ ถือหุ้นให้เกียรติเดินทางมาร่วมการประชมุ บริษัทฯ จึงสมควรชีแ้จงเร่ือง
ดงักลา่วให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบ 

2. ในสว่นของวาระรับรองรายงานการประชุมครัง้ก่อนหน้า ตามที่ท่ีปรึกษากฎหมายได้ชีแ้จงไปในเบือ้งต้น อยา่งไรก็
ดี บริษัทฯ จะเพิ่มวาระดงักล่าวเข้าไปในการประชุมครัง้ถดัไป โดยจะด าเนินการประชุมวาระดงักลา่วให้กระชับ
และใช้เวลาอนัมีค่าของผู้ ถือหุ้นให้น้อยที่สดุ อีกทัง้จะลงช่ือผู้จดบนัทึกรายงานการประชุมตามที่ท่านผู้ ถือหุ้นได้
ชีแ้นะด้วย 

คณุธรรมนญู จุลมณีโชติ ผู้ ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมวา่ หากบริษัทฯ ไม่ประสงค์จะให้มีวาระรับรองรายงานการ
ประชุมครัง้ก่อนหน้า บริษัทฯ ควรต้องให้ผู้ ถือหุ้นได้ตรวจสอบร่างรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนจะออกรายงานการ
ประชมุดงักลา่ววา่ถกูต้องสมบรูณ์หรือไม ่เพื่อความโปร่งใส 

คณุฮัง้ใช้ อคัควสักลุ ผู้ ถือหุ้น ในนามชมรมผู้ ถือหุ้นไทย ภายใต้สมาคมผู้ ถือหุ้นไทย แสดงความคิดเห็นวา่ ควรให้ผู้ ถือหุ้นที่
ไมไ่ด้เข้าร่วมการประชมุได้มีโอกาสอา่นรายงานการประชมุด้วยวา่ ในการประชมุผู้ ถือหุ้นแตล่ะครัง้ มีผู้ เข้าร่วมการประชุม
ท่านใดถามค าถามประการใดบ้าง เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นทุกรายได้ทราบข้อมลูอนัเป็นประโยชน์โดยทัว่กัน ซึ่งเพียงการเปิดเผย
ข้อมูลต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ นัน้ อาจจะมีผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ สงูอายุบางราย ไม่สะดวกหรือไม่
สามารถเข้าไปติดตามอา่นได้ 
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หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุเสนอความเห็นหรือวาระอื่นๆ เพิ่มเติม ซึง่ปรากฏว่าไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอ
ความเห็นหรือเร่ืองเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุมเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่านที่สละเวลาเข้าร่วม
ประชมุ พร้อมทัง้เสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์ตอ่ที่ประชมุ และขอปิดการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 

ปิดการประชมุเวลา 11.00 น. 
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