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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2563 

บริษัท เอ็นเอฟซี จาํกัด (มหาชน) 

 

สถานทีป่ระชุม หอ้งประชุม ชั้น 6 อาคารเอสซี กรุ๊ป เลขท่ี 88 ถนนเดอะพารค์แลนด ์(บางนา-

ตราด กม.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

วันทีแ่ละเวลาประชุม วนัที่ 19 ตลุาคม 2563 เวลา 09.30 น. 

กรรมการผู้เข้าประชุม 

1. พลเอกมนตรี สงัขทรพัย ์  กรรมการ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

2. คณุณฐัภพ รตันสวุรรณทวี กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร 

     และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

3. คณุวีระศกัดิ์ สตุณัฑวิบลูย ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. คณุอารีย ์เติมวฒันาภกัดี  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

5. คณุยงยศ ปาละนิติเสนา  กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการบรหิารความเสี่ยง  

6. ดร. สนุีย ์ศรไชยธนะสขุ  กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

7. คณุวิบลูย ์รศัมีไพศาล  กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

8. คณุณฐัพงษ ์รตันสวุรรณทวี กรรมการ และกรรมการบริหาร  

9. คณุบงกช รุง่กรไพศาล  กรรมการ และกรรมการบริหาร 

10. คณุกิจจา สมญัญาหิรญั  กรรมการ และกรรมการบริหาร 

กรรมการลาประชุม 

1. รศ.ดร.เสรี วงษม์ณฑา  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 

1, คณุดจุเดือน บญุซื่อ  รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ (ดา้นการเงิน) ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีเป็น

ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน หรือ CFO 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 

1. คณุกฤษพร ขนุจนัทร ์  ท่ีปรกึษากฎหมายจากบรษัิทหลกัทรพัย ์ไอวี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) 

เร่ิมการประชุม 

 คณุชยัยุทธ พรหมเกิด เลขานุการบริษัท ผูไ้ดร้บัมอบหมายจากพลเอกมนตรี สงัขทรพัย ์ประธาน

กรรมการบรษัิท ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูด้าํเนินการประชมุ (“ผู้ดาํเนินการประชุม”) กลา่วตอ้นรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุ
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เขา้สูก่ารประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2563 ของบรษัิท เอ็นเอฟซี จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) พรอ้มกบั

แนะนาํคณะกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิารของบรษัิทฯ และท่ีปรกึษาของบรษัิทฯ ท่ีเขา้รว่มประชมุ 

 ทั้งนี ้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของอาคาร ผู้ดาํเนินการประชุมกล่าวเชิญ

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมรบัชมวีดิทัศน ์วิธีปฏิบติักรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมถึงทางออกฉุกเฉินและจุดรวมพล  

 จากนัน้ คณุชยัยุทธ พรหมเกิด ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่าเน่ืองดว้ยสถานการณก์ารระบาดของโรค

ติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  บรษัิทฯ ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัเก่ียวกบัแนวทางปฏิบติัของบริษัท

จดทะเบียนในการจัดประชุมผูถื้อหุน้ ภายใตส้ถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ซึ่ง

สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ได้แนะนาํไว ้ รวมถึงคาํแนะนาํของ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่องการป้องกันควบคุมโรคเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 สาํหรับ

การประชุม สมัมนา หรือ กิจกรรมอ่ืนท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั ฉบบัลงวนัท่ี 11 กุมภาพันธ ์2563 ดังนัน้ 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้บริษัทฯ จึงไดจ้ดัใหม้ีระบบคดักรองผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน จดัเตรียม

จุดลา้งมือหรือเจลแอลกอฮอลอ์ย่างเพียงพอ และจดัใหม้ีหนา้กากอนามยัแจกจ่ายใหก้ับผูเ้ขา้ร่วมประชุม

อย่างทั่วถึง รวมถึงใหค้าํแนะนาํแก่ผูเ้ขา้ร่วมประชมุทุกคนใหใ้ส่หนา้กากอนามยัไวต้ลอดเวลาท่ีเขา้ร่วมประชุม

เพื่อลดความเสี่ยงและการแพรก่ระจายของเชือ้โรคต่าง ๆ 

 ทั้งนี ้บริษัทฯ ยังคาํนึงถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุน้ท่ีจะเขา้ร่วมประชุมทุกท่าน รวมถึงสงัคม

โดยรวม ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทฯ จึงได้

ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติสาํหรับผูถื้อหุ้นในการเขา้ร่วมประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2563 ภายใต้

สถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ เรียบรอ้ยแลว้ นอกจากนี ้

บรษัิทฯ ใครข่อความรว่มมือผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุท่านในการปฏิบติัตนระหว่างการประชมุ ดงันี ้ 

- ใหส้วมใสห่นา้กากอนามยัตลอดระยะเวลาท่ีเขา้รว่มการประชมุ  

- หลีกเลี่ยงการสมัผสับรเิวณใบหนา้โดยไม่จาํเป็น  

- หลีกเลี่ยงการสมัผสัสิ่งของของผูอ่ื้น  

- หากมีไข ้อาการไอ จาม มีนํา้มกู เจ็บคอ หายใจเหน่ือยหอบระหว่างการประชมุ ขอความกรุณา

ใหผู้ถื้อหุน้แจง้เจา้หนา้ที่และออกจากหอ้งประชมุทนัที 

 จากนัน้ ผูด้าํเนินการประชุมไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่าการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 

ในวันนี ้จะมีวาระการประชุมจาํนวน 3 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมท่ีไดส้่ง

ใหผู้ถื้อหุน้ เพื่อศึกษาขอ้มลูล่วงหนา้ก่อนการประชุม และไดช้ีแ้จงวิธีการออกเสียงลงมติต่างๆ ในการประชุม 

ดงันี ้ 
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1. ขอใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนโดยวิธี Against Vote  

2. ผูถื้อหุน้เฉพาะที่ประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหท้าํเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นดว้ย 

หรือ งดออกเสียง ในบตัรลงคะแนน และประธานท่ีประชุมจะใหเ้จา้หนา้ท่ีนาํบตัรลงคะแนนของ

ผูถื้อหุน้ไปตรวจนบัคะแนนเสียง และประกาศผลคะแนนเสียงใหท่ี้ประชมุทราบ 

3. สาํหรับผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ทาํเคร่ืองหมายในช่อง เห็นด้วย ในบัตร

ลงคะแนน และสง่บตัรลงคะแนนทัง้หมดคืนเจา้หนา้ท่ีหลงัปิดการประชมุ  

4. ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีไม่ออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งบตัรลงคะแนนใหเ้จา้หนา้ท่ี 

บริษัทฯ จะถือว่ามีมติเห็นดว้ย ตามที่ประธานที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุม บริษัทฯ จะเก็บบตัร

ลงคะแนนของผูถื้อหุน้ทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิน้การประชุมเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐาน บตัรลงคะแนนท่ีมา

ถึงเจา้หนา้ท่ีนบัคะแนนภายหลงัจากท่ีไดป้ระกาศปิดรบับตัรลงคะแนนของระเบียบวาระนัน้ๆ แลว้

จะถือว่าเป็นบตัรที่เห็นดว้ยเท่านัน้ 

5. ผูถื้อหุน้แต่ละท่านจะมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุน้ โดยการลงมติในการประชมุครัง้นี ้เป็นการลงมติ

แบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ และเพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ก่อนการ

ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอใหผู้ถื้อหุน้ลงลายมือชื่อในบตัรลงคะแนนดว้ย 

6. กรณีท่ีผู ้ถือหุ ้นหรือผู ้ร ับมอบฉันทะลงคะแนนในใบลงคะแนนไม่ชัดเจน หรือลงคะแนนใน

ใบลงคะแนนมากกว่า 1 ตวัเลือก หรือมีการแกไ้ขการลงคะแนนในใบลงคะแนนแต่ไม่ลงลายมือชื่อ

กาํกบัการแกไ้ข หรือบตัรฉีกขาดชาํรุด จะถือว่าใบลงคะแนนนัน้เป็นบตัรเสีย และบรษัิทฯ จะไม่นบัเป็น

คะแนนเสียงในวาระนัน้ๆ 

ทั้งนี ้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู ้เข้าร่วมประชุมซักถาม

ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกับวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีตอ้งการ

ซกัถาม กรุณาแจง้ชื่อและนามสกลุใหท้ี่ประชมุทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นดว้ยทุกครัง้ 

 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีคาํถามหรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีกาํลงัพิจารณาอยู่ ขอความกรุณา

นาํไปสอบถาม หรือใหค้วามเห็นในวาระอ่ืนๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม และขอความกรุณาท่านผูถื้อหุน้

ใหค้วามเห็น หรือสอบถามอย่างกระชบั และ งดเวน้การซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ ํา้กนั 

โดยในการแสดงความเห็นหรือซกัถาม ท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านจะมีเวลาครัง้ละไม่เกิน 5 นาที เพื่อเปิดโอกาส

ใหผู้ถ้ือหุน้รายอื่นไดใ้ชส้ิทธิดว้ย จึงขอความกรุณาผูถ้ือหุน้โปรดใหค้วามร่วมมือเพื่อใหก้ารประชุม

เป็นไปดว้ยดีและเพื่อเป็นการบรหิารการประชมุใหอ้ยู่ในเวลาที่กาํหนด 
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 อย่างไรก็ดี เพื่อใหก้ารประชมุดาํเนินการไปอย่างกระชบัที่สดุ ประธานท่ีประชมุอาจพิจารณาจาํกดั

เวลาในการตอบคาํถามของผูถื้อหุน้ หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ขอใหผู้ถื้อหุน้เขียน

คาํถามหรือขอ้คิดเห็นของท่านลงบนกระดาษที่แจกให ้และมอบใหเ้จา้หนา้ที่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ 

จะตอบคาํถามทัง้หมดบนเว็บไซตข์องบริษัทฯ พรอ้มกบัการเผยแพรร่ายงานการประชมุในครัง้นี ้

 สาํหรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านใดท่ีมีความจาํเป็นตอ้งการกลบัก่อนหรือไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด 

ท่านสามารถใชส้ิทธิของท่านได ้โดยส่งบตัรลงคะแนนล่วงหน้าใหก้ับเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนออก

จากหอ้งประชุม 

 จากนัน้ ผูด้าํเนินการประชุมจึงไดเ้รียนเชิญ พลเอกมนตรี สงัขทรพัย ์ประธานกรรมการบริษัท 

ทาํหนา้ที่เป็นประธานท่ีประชมุ และดาํเนินการเปิดประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2563 ของบรษัิทฯ 

 พลเอกมนตรี สงัขทรพัย ์ประธานกรรมการบริษัท ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม (“ประธานฯ”) 

กลา่วตอ้นรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมเขา้สู่การประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 พรอ้มกบัเรียนใหท่ี้ประชุมทราบ

ขอ้มลูทนุจดทะเบียนและทนุชาํระแลว้ของบรษัิทฯ ในเบือ้งตน้ ดงันี ้

• บรษัิทฯ มีจาํนวนหุน้สามญัชาํระแลว้จาํนวน 1,087,833,056 หุน้ 

• มลูค่ารวมทนุจดทะเบียนจาํนวน 897,462,271.50 บาท 

• มลูค่ารวมทนุชาํระแลว้จาํนวน 815,874,792 บาท 

• มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละจาํนวน 0.75 บาท 

 บรษัิทฯ ไดก้าํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2563 ในวนัที่ 28 

สิงหาคม 2563 (Record Date)  

 การประชมุในวนันีม้ีผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง จาํนวน 14 ราย ถือหุน้รวม 705,676,100 หุน้ 

และผูร้บัมอบฉันทะแทนผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม จาํนวน 24 ราย ถือหุน้รวม 245,548,455 หุน้ รวมเป็นผูถื้อหุน้

ท่ีลงทะเบียนเขา้ร่วมประชมุทัง้หมด 38 ราย นบัรวมจาํนวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 951,224,555 หรือคิดเป็นรอ้ยละ 87.44 

ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมดของบริษัทฯ ทัง้นี ้ประธานฯ ไดเ้รียนใหท้ี่ประชุมทราบถึงขอ้บงัคบับริษัทฯ 

ขอ้ท่ี 34 ซึ่งระบุว่า “ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุ

ไม่นอ้ยกว่าย่ีสิบหา้ (25) คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจาํนวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนั

ไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมดจึงจะเป็นองคป์ระชมุ” ดงันัน้ ประธานฯ 

จึงแถลงว่าในการประชมุครัง้นีม้ีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุครบเป็นองคป์ระชุม
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ตามท่ีกาํหนดในข้อบังคับบริษัทฯ แล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามท่ีปรากฏใน

หนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2563 

   

วาระที ่1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 

เมษายน 2563 

 ประธานฯ มอบหมายใหค้ณุชยัยุทธ พรหมเกิด ผูด้าํเนินการประชุม เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระนี้

ต่อที่ประชมุ 

 คุณชัยยุทธ พรหมเกิด ผูด้าํเนินการประชุม ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า วาระนีเ้ป็นการพิจารณารบัรอง

รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้

จัดส่งสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหก้ับตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายในเวลาท่ีกาํหนดแลว้ 

พรอ้มทัง้ไดเ้ผยแพรร่ายงานการประชมุดงักลา่วทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ แลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม

สําเนารายงานการประชุมท่ีได้ส่งให้ผู ้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู ้ถือหุ้นได้ศึกษา

รายละเอียดของรายงานการประชมุแลว้ คณะกรรมการบรษัิทจึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัรอง

รายงานการประชมุดงักลา่ว  

 ประธานฯ สอบถามว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเก่ียวกับเรื่องใดหรือไม่ เมื่อ

ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงาน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ ้น ประจาํปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  29 เมษายน 2563 ทั้งนี ้ การลงมติ

ในวาระนีต้อ้งไดร้ับการรับรองดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

 

มติทีป่ระชุม: ที่ประชุมนีม้ีมติเป็นเอกฉันทข์องจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน รบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 ซึ่งประชุม

เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2563 ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มต ิ จาํนวนเสียงที่ลงมติ 

(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ (%)  

เห็นดว้ย 951,224,555 100.000000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.000000 

งดออกเสียง 0 0.000000 
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มต ิ จาํนวนเสียงที่ลงมติ 

(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ (%)  

บตัรเสีย 0 0.000000 

รวม 951,224,555 100.000000 

 

วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จาํกัด (NFCW) เข้าลงทุนในโครงการ

พัฒนาพืน้ที่รองรับการให้บริการผู้ประกอบการประกอบโครงสร้างและระบบท่อ

และผู้ประกอบการรือ้/ตัดแยกชิน้ส่วนท่อลาํเลียง โครงสร้างแท่นขุดเจาะน้ํามัน  

ประธานฯ มอบหมายใหค้ณุชยัยทุธ พรหมเกิด เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต่้อที่ประชมุ 

คณุชยัยุทธ พรหมเกิด ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อสรา้งโอกาสเพิ่มรายไดแ้ละใหม้ีกระแสเงินสดและ

สภาพคล่องท่ีดีขึน้ สรา้งโอกาสในการขยายการลงทุนโดยมุ่งเนน้ไปยงัธุรกิจท่ีสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจหลกั

และส่งเสริมใหเ้กิดการใชป้ระโยชนส์ินทรพัยห์ลกัของบริษัทฯ ในปัจจุบนัใหเ้กิดประโยชนส์งูสุด ต่อยอด

ธุรกิจปัจจุบนัเพื่อสรา้งศกัยภาพในการแข่งขนั สรา้งโอกาสในการเติบโตของบริษัทฯ รวมถึงการสรา้ง

ความมั่นคงในการดาํเนินธุรกิจในระยะยาว เสริมความแข็งแกร่งในดา้นการเงินของกิจการ และกระจาย

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาอนุมติัใหบ้ริษัท เอ็นเอฟซีดบับลิว จาํกดั (“NFCW”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วน

รอ้ยละ 100 เขา้ลงทุนในโครงการพัฒนาพืน้ท่ีรองรบัการใหบ้ริการผูป้ระกอบการประกอบโครงสรา้งและ

ระบบท่อและผูป้ระกอบการรือ้/ตดัแยกชิน้ส่วนท่อลาํเลียง โครงสรา้งแท่นขุดเจาะนํา้มนั (“โครงการฯ”) ซึ่ง

ตัง้อยู่บริเวณเขตอุตสาหกรรมทั่วไป เลขท่ี 2 ถนนไอ-สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตาํบลมาบตาพุด 

อาํเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยเป็นการทาํรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์เพื่อให ้NFCW ใหบ้ริการกับ

ลูกคา้ท่ีตอ้งการใชบ้ริการพืน้ท่ีหลังท่าเทียบเรือและผูป้ระกอบการประกอบโครงสรา้งและระบบท่อและ

ผูป้ระกอบการรือ้/ตดัแยกชิน้สว่นท่อลาํเลียง โครงสรา้งแท่นขดุเจาะนํา้มนั พรอ้มสิ่งอาํนวยความสะดวก 

ในการดําเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเ ก่ียวข้อง ได้แก่ ประกาศ

คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีมีนยัสาํคัญท่ีเขา้ข่าย

เป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ิน ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และ

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของ

บรษัิทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 29 ตลุาคม 2547 (รวมทัง้ที่มี

การแกไ้ขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทฯ มีหนา้ท่ีเปิดเผยขอ้มลูตามสารสนเทศท่ีกาํหนด แต่งตัง้ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ

เพื่อใหค้วามเห็นต่อการทาํรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์และจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุติัการ
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เข้าทาํรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยต้องได้ร ับมติเห็นชอบจากท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้นด้วยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่

นบัสว่นของผูถื้อหุน้ที่มีสว่นไดเ้สีย เนื่องจากเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์ประเภทที่ 4 โดยมีขนาดรายการ

สงูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 238.70 ซึ่งคาํนวณตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน เปรียบเทียบกบัสินทรพัยร์วม

ของบรษัิทฯ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2563 

ทั้งนี ้รายละเอียดของการทาํรายการให ้NFCW เขา้ลงทุนในโครงการฯ ซึ่งเป็นการทาํรายการได้มาซึ่ง

สินทรัพย์ ปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรพัย์ โครงการพัฒนาพืน้ท่ีรองรับการให้บริการ

ผูป้ระกอบการประกอบโครงสรา้งและระบบท่อและผูป้ระกอบการรือ้/ตดัแยกชิน้ส่วนท่อลาํเลียง โครงสรา้ง

แท่นขุดเจาะนํา้มัน ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ของบริษัท เอ็นเอฟซี จาํกัด (มหาชน) ท่ีบริษัทฯ ได้

จดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การทาํรายการดงักล่าวจะทาํใหบ้ริษัทฯ ไดร้บัประโยชน ์โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

เป็นการใชป้ระโยชนบ์นทรพัยส์ินท่ีบริษัทฯ มีอยู่ เพื่อใหบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายไดเ้พิ่มขึน้ รวมถึงมี

อตัราผลตอบแทนในระยะยาวท่ีคุม้ค่าเพิ่มโอกาสในการใชป้ระโยชนบ์นพืน้ท่ีท่าเทียบเรือ โดยการเจรจาขอ

ทาํสญัญาเช่าฉบบัใหม่กบั กนอ. อนัจะทาํให ้NFCW ไดใ้ชท้ี่ดินบรเิวณหลงัท่าเทียบเรือเป็นระยะเวลา 30 ปี 

ซึ่งมีระยะเวลาการใชป้ระโยชนบ์นพืน้ท่ีมากกว่าสัญญาเช่าเดิมท่ีจะหมดอายุในปี 2565 ทัง้นีโ้ครงการฯ 

ดงักล่าวจะสามารถสรา้งรายไดใ้นระยะยาวและสมํ่าเสมอ  เน่ืองจากพืน้ท่ีท่าเทียบเรือของบริษัทฯ อยู่ใกล้

กบัแท่นขุดเจาะปิโตรเลียมประมาณ 500 แท่น ท่ีจะทยอยหมดอายุสมัปทานลงในช่วงระยะเวลา 20 ปี

ถัดจากนีไ้ป และจาํเป็นตอ้งดาํเนินการทยอยรือ้ถอน (De-Commissioning) โดยเฉลี่ยปีละ 20-25 แท่น ซึ่ง

จะเป็นโอกาสท่ีจะทําให้บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการลูกค้าในกลุ่มนี ้อย่างต่อเน่ือง ดังนั้น 

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุติัให ้NFCW ซึ่งเป็นบรษัิทย่อย

ท่ีบริษัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 เขา้ลงทุนในโครงการฯ ซึ่งเป็นการทาํรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยท่ี์มี

ความสมเหตสุมผล และมีความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ 

นอกจากนี ้เพื่อใหส้ามารถดาํเนินการในเร่ืองต่างๆ ท่ีจาํเป็น เก่ียวขอ้ง และ/หรือ ต่อเน่ืองกบัการเขา้ลงทุน

ในโครงการฯ ของ NFCW โดยมีรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุม

พิจารณาอนุมัติมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ NFCW กรรมการผูม้ีอาํนาจ

ลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจลงลายมือชื่อผูกพนั NFCW และ/หรือ บุคคลท่ีไดร้บั
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มอบหมายจากคณะกรรมการหรือกรรมการผูม้ีอาํนาจลงลายมือชื่อผกูพนัของบรษัิทฯ หรือ NFCW (แลว้แต่

กรณี) มีอาํนาจพิจารณาและดาํเนินการในเรื่องต่างๆ ท่ีจาํเป็น เก่ียวขอ้ง และ/หรือ ต่อเนื่องกบัการเขา้ลงทุน

ในโครงการฯ ของ NFCW ซึ่งรวมถึงการดาํเนินการดงัต่อไปนี ้

(1) เจรจา พิจารณา กาํหนด เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ และ/หรือ ลงนามในสญัญา 

และ/หรือ เอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ลงทนุในโครงการฯ ของ NFCW 

(2) ดาํเนินการอ่ืนใดท่ีจาํเป็น เก่ียวขอ้ง และ/หรือ ต่อเน่ืองกับการเขา้ลงทุนในโครงการฯ ของ NFCW 

โดยปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

ทัง้นี ้ในการดาํเนินการดงักลา่ว บรษัิทฯ ไดแ้ต่งตัง้ใหบ้รษัิทหลกัทรพัย ์ไอวี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) ซึ่งเป็น

ท่ีปรกึษาทางการเงินท่ีอยู่ในบญัชีท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์เป็นท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ เพื่อใหค้วามเห็นต่อการทาํรายการให ้NFCW เขา้ลงทนุใน

โครงการฯ ซึ่งเป็นการทาํรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์รายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของท่ีปรกึษา

ทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยก์รณีเขา้ลงทุนในโครงการฯ  ท่ีบริษัทฯ ไดจ้ัดส่งใหแ้ก่

ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้

จากนัน้ คณุชยัยุทธ พรหมเกิด ไดเ้รียนเชิญใหค้ณุกฤษพร ขุนจนัทร ์ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระจากบริษัท

หลักทรพัย ์ไอวี โกลบอล จาํกัด (มหาชน) ชีแ้จงรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อท่ี

ประชมุ ซึ่งสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี ้

1. สรุปการเข้าทาํรายการ 

บริษัทฯ มีความประสงคใ์ห ้NFCW ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเขา้ลงทุนในโครงการพัฒนาพืน้ที่รองรบั

การใหบ้ริการผูป้ระกอบการประกอบโครงสรา้งและระบบท่อและผูป้ระกอบการรือ้/ตัดแยกชิน้ส่วน

ท่อลาํเลียง โครงสรา้งแท่นขุดเจาะนํา้มนั (“โครงการฯ”) โดยโครงการฯ ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด ตาํบลมาบตาพุด อาํเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งมีมูลค่าโครงการฯ หรือมูลค่า

ทรพัยส์ินท่ีจะไดม้าเท่ากับ 4,418.47 ลา้นบาท โดยมีวัตถุประสงคแ์ละท่ีมาของการเขา้ทาํรายการ 

ดงัต่อไปนี ้
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- เพื่อพฒันาพืน้ที่รองรบัการใหบ้รกิารผูป้ระกอบการประกอบโครงสรา้งและระบบท่อ (Steel 

Fabrication and Modularization) และใหบ้รกิารผูป้ระกอบการรือ้/ตดัแยกชิน้ส่วนท่อลาํเลียง 

โครงสรา้งแท่นขดุเจาะนํา้มนั (De-Commissioning) 

- เป็นการใชป้ระโยชนพ์ืน้ที่หลงัท่าเทียบเรือไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

ทัง้นี ้มลูค่ารวมสิ่งตอบแทน หรือมลูค่าโครงการฯ รวม จาํนวน 4,418.47 ลา้นบาทนัน้ ประกอบดว้ย 

(1) มลูค่าก่อสรา้งโครงการฯ ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 1 ปี  จาํนวน 201.67 ลา้นบาท (2) ค่าประกนั

สญัญาเช่าท่ีดินกบั กนอ. จาํนวน 96.83 ลา้นบาท (3) ตน้ทนุทางการเงินและค่าธรรมเนียมระหว่าง

การก่อสรา้ง จาํนวน 8.50 ลา้นบาท และ (4) ค่าเช่าที่ดินและค่าบาํรุงรกัษาตลอดระยะสญัญาเช่า 

จาํนวน 4,111.47 ลา้นบาท 

การเขา้ลงทุนในโครงการฯ ดงักลา่วมีขนาดรายการสงูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 238.70 ของมลูค่าสินทรพัยร์วม

ของบรษัิทฯ (ซึ่งคาํนวณจากขอ้มลูสินทรพัยร์วมของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563) และ

เน่ืองจากโครงการฯ มีขนาดรายการมากกว่ารอ้ยละ 100.00 ดงันัน้ การทาํรายการดงักลา่วจึงจดัเป็น

รายการไดม้าซึ่งทรพัยส์ินประเภทที่ 4 หรือการเขา้จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

(“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) โดยออ้ม (Backdoor Listing) ซึ่งบรษัิทฯ มีหนา้ที่ตอ้งเปิดเผยสารสนเทศ

เก่ียวกบัการเขา้ทาํรายการ และตอ้งไดร้บัอนมุติัจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ดว้ยคะแนนเสียง

ไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นบั

สว่นของผูถื้อหุน้ที่มีส่วนไดเ้สีย  

ทัง้นี ้ การเขา้ทาํรายการดงักลา่ว บริษัทฯ เขา้ข่ายไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งย่ืนขออนญุาตจดทะเบียน

หลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ อีกครัง้หนึ่ง (Relisting) 

เนื่องจากการไดม้าซึ่งโครงการฯ ดงักลา่วเขา้ข่ายเงื่อนไขดงัต่อไปนี ้

1. ธุรกิจที่ไดม้ามีลกัษณะคลา้ยคลงึกนัหรือเสรมิกนักบัธุรกิจของบรษัิทฯ 

2. บรษัิทฯ ไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงธุรกิจหลกัที่สาํคญัของบรษัิทฯ 

3. การไดม้าซึ่งโครงการฯ มิไดท้าํใหค้ณุสมบติัของบริษัทฯ ท่ีจะจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

เปลี่ยนไป 

4. บรษัิทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเรื่องโครงสรา้งของผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ และใน

อาํนาจควบคมุกลุม่บรษัิท หรือผูถื้อหุน้ท่ีมีอาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ 
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2. รายละเอียดโครงการฯ 

ผู้ให้บริการ NFCW 

ผู้รับบริการ ผู้ประกอบการท่ีมีความต้องการใช้พื ้นท่ีหลังท่าเทียบเรือ ทั้งท่ีเป็น

สญัญาระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อใชพ้ืน้ท่ีในการกองเก็บ

สินคา้ วสัดอุปุกรณ ์รวมถึงลกูคา้ท่ีใหบ้ริการติดตัง้และประกอบแท่นขุด

เจาะนํา้มนั 

ระยะเวลา

โครงการฯ 

30 ปี   

ทีต่ั้ง เขตอุตสาหกรรมทั่วไป เลขท่ี 2 ถนนไอ-สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตา

พดุ จงัหวดัระยอง 

ขนาดพืน้ที่

โครงการฯ 

ตัง้อยู่บนท่ีดินขนาด 234.72ไร ่

ระยะเวลาก่อสร้าง คาดว่าจะเข้าทําสัญญากับ กนอ. เสร็จสิน้ และเริ่มก่อสร้างอาคาร

ควบคมุ ระบบสาธารณูปโภค และการปรบัสภาพพืน้ที่บริเวณโครงการฯ 

ภายในไตรมาสท่ี 4 ปี 2563 

3. งบประมาณลงทุนและแหล่งเงนิทุน 

ลาํดับ รายการ มูลค่า (ล้านบาท) 

1.  มลูค่าก่อสรา้งโครงการฯ (รวมประมาณการค่าเช่า

ท่ีดินและค่าบาํรุงรกัษาสิ่งอาํนวยความสะดวกกบั 

กนอ. ระหว่างก่อสรา้งซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 1 ปี 

201.67 

2.  ค่าประกนัสญัญาเช่าที่ดินกบั กนอ. 96.83 

3.  ตน้ทนุทางการเงินและค่าธรรมเนียมระหว่างการ

ก่อสรา้ง 
8.50 

รวม 307.00 
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ในการนี ้แหลง่เงินทนุช่วงก่อสรา้งโครงการฯ นัน้มาจาก 2 แหลง่คือ (1) เงินทนุจากบรษัิทฯ ในรูปแบบ

ของเงินเพิ่มทนุ จาํนวน 195 ลา้นบาท และ (2) เงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน 100 ลา้นบาท  

4. ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าทาํรายการ 

ขอ้ดี 

- เป็นการกระจายความเสี่ยงของแหลง่ที่มาของรายไดแ้ละการประกอบธุรกิจของกลุม่บรษัิทฯ 

- เป็นการลงทนุเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสิทธิในสญัญาเช่าพืน้ท่ีระยะยาวกบัทาง กนอ. 

- เป็นโอกาสท่ีจะไดร้บัผลตอบแทนที่ดีจากการลงทนุ 

- บรษัิทฯ ไม่ตอ้งใชเ้งินลงทนุจาํนวนมากกบัการซือ้ท่ีดิน หรือตอ้งเสียค่าหนา้ดิน (Upfront) ในปีแรก 

- เพิ่มโอกาสในการใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

- เป็นโครงการที่สง่เสรมิการลงทนุตามนโยบายภาครฐั และสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาพลงังาน

ของประเทศในระยะยาว 

- เป็นการลงทนุท่ีใหผ้ลตอบแทนที่คุม้ค่า 

ขอ้ดอ้ย 

- บรษัิทฯ จะมีภาระหนีแ้ละค่าใชจ้่ายดอกเบีย้เพิ่มขึน้ 

- เป็นการลงทนุในธุรกิจที่พึ่งพิงลกูคา้เพียงไม่ก่ีราย 

- มีผลประกอบการขาดทนุในช่วงแรกของโครงการฯ 

ความเสี่ยง 

- ความเสี่ยงจากผลประกอบการไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ ์

- ความเสี่ยงจากการท่ีลกูคา้ไม่มาใชบ้รกิารพืน้ท่ีของ NFCW 

- ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลกูคา้เพียงไม่ก่ีราย 

- ความเสี่ยงจากราคาค่าก่อสรา้งสงูกว่าประมาณการ 

- ความเสี่ยงท่ีไม่ไดร้บัอนมุติัแหลง่เงินทนุจากเจา้หนีส้ถาบนัการเงิน 

- ความเสี่ยงจากภยัธรรมชาติ 

- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของหน่วยงานภาครฐั 

5. ความสมเหตุสมผลของราคา 

ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระไดพ้ิจารณาถึงความเป็นไปไดข้องโครงการฯ อยู่บนสมมติฐานท่ีว่า NFCW 

จะดาํเนินธุรกิจของโครงการฯ อย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา 30 ปี ท่ี NFCW เช่าที่ดินกบั กนอ. โดย
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ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระไดใ้ชวิ้ธีการประเมินมลูค่าโครงการฯ ท่ีสามารถสะทอ้นถึงผลตอบแทน

ท่ีผูถื้อหุน้จะไดร้บัจากการลงทนุในโครงการฯ ดงัต่อไปนี ้

1. มลูค่าปัจจุบนัสทุธิของกระแสเงินสดสทุธิอิสระของผูถื้อหุน้ (Equity NPV)  

2. อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุของผูถื้อหุน้ (Equity IRR) 

3. ระยะเวลาคืนทนุของผูถื้อหุน้ (Payback Period) 

สมมติฐานในการจดัทาํประมาณการ 

รายการ รายละเอียด 

รายได ้ โครงการฯ มีรายได ้2 สว่นไดแ้ก่  

• รายไดค่้าบริการพืน้ท่ี ประกอบดว้ย รายไดค่้าบริการพืน้ท่ีจาก

สญัญาบริการพืน้ท่ีระยะสัน้จาํนวน 3 ราย ระยะกลางจาํนวน 

4 ราย และระยะยาวจาํนวน 1 ราย 

• อตัราค่าบรกิารพืน้ที่ 30-70 บาท/ตรม./เดือน 

• รายไดค่้าบริการสาธารณูปโภค คิดจากปริมาณท่ีลกูคา้ใชจ้ริง 

บวกอตัราเพิ่ม 15% 

ตน้ทนุและค่าใชจ้่าย ค่าเช่าพืน้ท่ีตอ้งจ่ายใหก้บั กนอ. แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ พืน้ท่ีถมทะเล 

ตรม.ละ 574,193.40 บาท/ไร่/ปี และพืน้ท่ีท่ีดินตรม.ละ 292,000/

ไร/่ปี  

นอกเหนือจากนั้น เ ป็นต้นทุน อ่ืนได้แ ก่  ค่าสาธารณูป โภค 

ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใชจ้่ายพนกังาน เป็นตน้ 

 

ผลการประเมินมูลค่าโครงการฯ มูลค่า 

มลูค่าปัจจุบนัสทุธิของกระแสเงินสดอิสระของผูถื้อหุน้ (ลา้นบาท) 409.82 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุของผูถื้อหุน้ (รอ้ยละ) 22.30 

ระยะเวลาคืนทนุของผูถื้อหุน้ (Payback Period) (ปี) 4.94 

 

จากการวิเคราะห ์การประเมินมูลค่ายุติธรรมดว้ยวิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสดอิสระ

ส่วนของผูถื้อหุน้ (Equity NPV) จะมีมลูค่า เท่ากบั 356.70  – 472.91  ล้านบาท อตัราผลตอบแทน
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จากการลงทุนของผูถื้อหุน้จะมีมลูค่าเท่ากบัร้อยละ 21.03 – 23.55 และมีระยะเวลาคืนทุนของผูถื้อหุน้

อยู่ท่ี 4.86 - 5.02 ปี 

จากการวิเคราะหค่์าความไว (Sensitivity Analysis) ดงักลา่วขา้งตน้ ในทกุกรณีของการเปลี่ยนแปลง

ตน้ทุนส่วนของผูถื้อหุน้ มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิในส่วนของผูถื้อหุน้เป็นบวก รวมถึง

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของผูถื้อหุน้ สูงกว่าตน้ทุนส่วนของผูถื้อหุน้ (Ke) ดังนัน้ ที่ปรึกษา

ทางการเงนิอิสระจึงเหน็ว่า โครงการฯ ดังกล่าวมีความเป็นไปได้ในการลงทุน 

6. สรุปความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระ 

ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่ารายการดงักล่าวมีความเหมาะสม และผูถื้อหุน้ควรอนุมัติ

การเขา้ทาํรายการ เน่ืองดว้ยเหตผุลดงัต่อไปนี ้

1. เป็นการกระจายความเสี่ยงของแหลง่ท่ีมาของรายไดแ้ละการประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ 

2. เป็นโอกาสที่จะไดร้บัผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทนุและคุม้ค่า 

3. เป็นการลงทนุเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสิทธิในสญัญาเช่าระยะยาวกบัทาง กนอ. 

4. เพิ่มโอกาสในการใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นโครงการท่ีส่งเสริมการลงทุนตาม

นโยบายภาครฐั และสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาพลงังานของประเทศในระยะยาว 

5. ผลการประเมินความเป็นไปได้ในการลงทุน พบว่าโครงการฯ มีศักยภาพในการสร้าง

ผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ ซึ่งจะไดมู้ลค่ายุติธรรมที่ประเมินไดจ้ากวิธีมูลค่า

ปัจจุบันสทุธิของกระแสเงินสดอิสระส่วนของผูถื้อหุน้ (Equity NPV) เท่ากบั 356.70 – 472.91 

ล้านบาท อตัราผลตอบแทนสาํหรบัผูถื้อหุน้ (Equity IRR) เท่ากบัร้อยละ 21.03 – 23.55 และ

ระยะเวลาคืนทนุของผูถื้อหุน้เท่ากบั 4.86 – 5.02 ปี 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุชยัยุทธ พรหมเกิดและท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ รวมทัง้สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผูถื้อหุน้

ท่านใดมีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามเก่ียวกบัเรื่องดงักลา่วหรือไม่  

คณุวรวิทย ์อนิวรรตวงค ์ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า ในการดาํเนินโครงการฯ จะมีผลตอบแทนใหก้บัผูถื้อหุน้ในปีใด 

คุณกฤษพร ขุนจันทร ์ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า จากประมาณการซึ่งจะเริ่มเปิด

โครงการฯ ในช่วงปลายปี 2563 ซึ่งในปีแรกของโครงการฯ ยงัมีผลขาดทนุ แต่ปีต่อ ๆ ก็จะเริ่มมีผลกาํไร โดย

ตลอดโครงการฯ ระยะเวลา 30 ปี คาดว่าจะมีผลตอบแทนจากการลงทุนประมาณรอ้ยละ 22.30 ของเงิน

ลงทนุในโครงการฯ จาํนวน 4,418.47 ลา้นบาท หรือคิดเป็นจาํนวนประมาณ 985 ลา้นบาท ทัง้นีใ้นสว่นของ

การจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้นัน้ ขึน้อยู่กบันโยบายของบรษัิทฯ 
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คณุวรวิทย ์อนิวรรตวงค ์ผูถื้อหุน้ ไดก้ล่าวเพิ่มเติมว่า ตนเองในฐานะผูถื้อหุน้ซึ่งไดถื้อหุน้ในบริษัทฯ มาเป็น

เวลานาน ขอแสดงความขอบคณุคณะกรรมการบริษัทท่ีช่วยกนักอบกูบ้ริษัทฯ ใหส้ามารถดาํเนินการธุรกิจ

มาจนถึงปัจจบุนัและพฒันาโครงการต่าง ๆ มาจนถึงปัจจบุนั 

คณุธารา ชลปราณี ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า ในการดาํเนินการโครงการลงทุนฯ ซึ่งจะตอ้งมีการเช่าท่ีดินใหม่

จาก กนอ. จาํนวนประมาณ 234.72 ไร่ โดยมีขั้นตอนการบริหารจดัการก่อนการลงทุนในโครงการฯ คือ 

บริษัทฯ ยกเลิกสิทธิการเช่าและคืนพืน้ท่ีสนบัสนุนการใชท่้าเรืออตุสาหกรรมมาบตาพดุ (MIT) ใหก้บั กนอ. 

จาํนวนรวมประมาณ 252.17 ไร่ (จากพืน้ท่ีรวมทัง้สิน้ประมาณ 596.33 ไร่) ซึ่งพืน้ที่ดงักล่าวในปัจจุบนัไม่มี

สิ่งปลกูสรา้งใด ๆ และไม่มีการดาํเนินธุรกิจใด ๆ ทัง้นีผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามว่า (1) พืน้ท่ีส่วนนีเ้ป็นท่ีดินท่ีอยู่

ใกลเ้คียงหรือเป็นพืน้ท่ีเดียวกบัท่ีทาํโครงการฯ ซึ่งจากขอ้มลูพืน้ท่ีรวมประมาณ 596.33 ไร่ เมื่อบริษัทฯ คืน

ใหก้บั กนอ. จาํนวนรวมประมาณ 252.17 ไร่ คงเหลืออีกประมาณ 300 กว่าไร่ ตวัเลขจาํนวนพืน้ท่ีดงักลา่ว

มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกันอย่างไร (2) พืน้ท่ีส่วนท่ีเหลือนี ้บริษัทฯ มีโครงการท่ีจะนาํพืน้ท่ีไปใช้

ประโยชนต่์อไปอย่างไร และ (3) ในการยกเลิกสิทธิการเช่าท่ีดินและคืนพืน้ท่ีดังกล่าว มีค่าใชจ้่ายในการ

ดาํเนินการหรือไม่ 

คณุณฐัพงษ ์รตันสวุรรณทวี กรรมการบรษัิท ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า พืน้ที่ที่บรษัิทฯ ยกเลิกสิทธิการเช่าและคืน

พืน้ท่ีสนับสนุนการใชท่้าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (MIT) ใหก้ับ กนอ. จาํนวนรวมประมาณ 252.17 ไร่ 

โดยพืน้ท่ีสว่นหน่ึง NFCW จะเขา้ทาํสญัญาเช่าท่ีดินใหม่กบั กนอ. จาํนวนประมาณ 180.40 ไร ่รวมกบัพืน้ท่ี

เช่าเพิ่ม จาํนวนประมาณ 54.32 ไร ่รวมเป็นพืน้ที่เพื่อทาํโครงการ ฯ จาํนวนประมาณ 234.72 ไร ่ดงันัน้จึงมี

พืน้ท่ีคงเหลืออีกประมาณ 344.16 ไร่ ซึ่งบริษัทฯ ใชพ้ืน้ท่ีดงักล่าวในการประกอบธุรกิจปัจจุบนั ในส่วนของ

การยกเลิกสิทธิการเช่าท่ีดินและคืนพืน้ที่ดงักลา่วนัน้ ไม่มีค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการใด ๆ เนื่องจากเป็นการ

คืนเพื่อให ้NFCW เช่าใหม่เพื่อทาํโครงการฯ  

หลงัจากประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้

มีขอ้สงสยัเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุติัใหบ้ริษัท เอ็นเอฟซีดบับลิว จาํกดั 

(NFCW) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 เขา้ลงทุนในโครงการพฒันาพืน้ท่ีรองรบั

การใหบ้ริการผูป้ระกอบการประกอบโครงสรา้งและระบบท่อและผู้ประกอบการรือ้/ตัดแยกชิน้ส่วนท่อ

ลาํเลียง โครงสร้างแท่นขุดเจาะนํ้ามัน ซึ่งเป็นการทํารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และพิจารณาอนุมัติ

มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ NFCW กรรมการผูม้ีอาํนาจลงลายมือชื่อผูกพัน

บริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอาํนาจลงลายมือชื่อผูกพัน NFCW และ/หรือ บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก
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คณะกรรมการหรือกรรมการผูม้ีอาํนาจลงลายมือชื่อผกูพนัของบริษัทฯ หรือ NFCW (แลว้แต่กรณี) มีอาํนาจ

พิจารณาและดาํเนินการในเร่ืองต่างๆ ท่ีจาํเป็น เก่ียวขอ้ง และ/หรือ ต่อเน่ืองกบัการเขา้ลงทุนในโครงการฯ 

ของ NFCW ตามท่ีนาํเสนอ ทัง้นี ้การลงมติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า

สามในสี่ (3/4) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั

สว่นของผูถื้อหุน้ท่ีมีสว่นไดเ้สีย 

มติทีป่ระชุม: ท่ีประชมุมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้

ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย 

อนุมัติใหบ้ริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จาํกัด (NFCW) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ ถือหุน้ใน

สดัส่วนรอ้ยละ 100 เขา้ลงทุนในโครงการพัฒนาพืน้ท่ีรองรบัการใหบ้ริการผูป้ระกอบการ

ประกอบโครงสร้างและระบบท่อและผู้ประกอบการรื ้อ/ตัดแยกชิ ้นส่วนท่อลําเลียง 

โครงสร้างแท่นขุดเจาะนํ้ามัน ซึ่งเป็นการทํารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และอนุมัติ

มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ NFCW กรรมการผูม้ีอาํนาจลง

ลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจลงลายมือชื่อผูกพัน NFCW และ/หรือ 

บุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการหรือกรรมการผูม้ีอาํนาจลงลายมือชื่อผูกพัน

ของบริษัทฯ หรือ NFCW (แลว้แต่กรณี) มีอาํนาจพิจารณาและดาํเนินการในเร่ืองต่างๆ ท่ี

จาํเป็น เก่ียวข้อง และ/หรือ ต่อเน่ืองกับการเข้าลงทุนในโครงการฯ ของ NFCW โดยมี

รายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มต ิ จาํนวนเสียงที่ลง

มติ (เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู้

ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 951,224,855 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม 951,224,855 100.0000 
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หมายเหต:ุ ในวาระนี ้มีผู ้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจาํนวน 1 ราย 

นบัเป็นจาํนวนหุน้ได ้300 หุน้ 

 

วาระที ่3 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ว่า ขณะนีว้าระต่างๆ ท่ีระบใุนหนงัสือเชิญประชมุไดร้บัการพิจารณา

จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้เสร็จสิน้แลว้ ในวาระนีเ้ป็นการเปิดโอกาสใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีมีคาํถาม หรือตอ้งการแสดง

ความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบรษัิทเพิ่มเติม 

 

คณุวรวิทธ ์อนิวรรตวงค ์ผูถื้อหุน้ ไดแ้สดงความเห็นเพิ่มเติมว่า บรษัิท ฯ ยงัมีพืน้ที่เช่าเหลืออีกประมาณ 300 

กว่าไร่ เห็นควรใหน้าํไปใชป้ระโยชนเ์พิ่มเติม เช่น การทาํโครงการปลกูผกัปลอดสารพิษ หรือการปลกูกลว้ย 

ซึ่งใชร้ะยะเวลาไม่นานในการใหผ้ลผลิต ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายไดใ้หก้บับรษัิทฯ อีกทางหน่ึงดว้ย 

 

ประธานฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงการนาํท่ีดินดังกล่าวไปใชใ้หเ้กิดประโยชนส์ุงสุด 

เนื่องจากตามสญัญาเช่าที่ดินกบั กนอ. ซึ่งจะครบกาํหนดในปี 2565 และบรษัิทฯ จะตอ้งคืนใหก้บั กนอ. ซึ่ง

ท่ีผ่านมาบริษัทฯ ไดใ้ชค้วามพยายามในการใชป้ระโยชนใ์นท่ีดินใหไ้ดม้ากท่ีสุด เช่น การพัฒนาโครงการ

คลงันํา้มนัเชือ้เพลิง รวมถึงการพฒันาโครงการฯ นี ้ซึ่งปัจจุบนัมีปริมาณแท่นขุดเจาะนํา้มนัปิโตรเลียมเป็น

จาํนวนมากและมีแท่นขุดเจาะท่ีตอ้งรือ้ถอนและตัดแยกเป็นจาํนวนมากและจะตอ้งมีการประกอบและ

ติดตัง้แท่นขุดเจาะนํา้มนัปิโตรเลียมใหม่เพื่อทดแทนของเดิมท่ีหมดอายุการใชง้าน ซึ่งจะมีผูป้ระกอบการท่ี

ตอ้งการใชพ้ืน้ท่ีบริเวณหลงัท่าเทียบเรือเพื่อรบัจา้งประกอบ/ติดตัง้โครงสรา้งเหล็กมาใชบ้ริการ ในส่วนของ

การใชพ้ืน้ท่ีเพื่อทาํโครงการปลกูผกัปลอดสารพิษหรือการปลกูกลว้ยตามท่ีผูถื้อหุน้เสนอนัน้ เน่ืองจากพืน้ท่ี

ดงักล่าวเป็นพืน้ท่ีในเขตอตุสาหกรรมทั่วไป จะไม่สามารถนาํมาใชป้ระโยชนด์งักล่าวได ้รวมถึงไม่คุม้ค่ากบั

ค่าเช่าที่ดินดว้ย  

  

คุณธารา ชลปราณี ผูถื้อหุน้ ไดแ้สดงความเห็นเพิ่มเติม ดังนี ้(1) ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ วาระการ

แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี เห็นควรใหแ้สดงค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษัท

ย่อยของบรษัิทฯ ใหก้บัผูถื้อหุน้ทราบดว้ย (2) เอกสารประกอบการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 ซึ่ง

บริษัทฯ ไดจ้ดัส่งใหก้ับผูถื้อหุน้โดยใชแ้บบรหสัคิวอาร ์(QR Code) นัน้ ขอเสนอแนะใหบ้ริษัทฯ จดัพิมพไ์ว้

ใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุเพื่ออาํนวยความสะดวกในการศกึษาขอ้มลูของผูถื้อหุน้ดว้ย และ (3) การนาํเสนอ
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ขอ้มลูของท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระในท่ีประชุมเห็นว่ามีนอ้ยเกินไป เห็นควรเสนอรายละเอียดโครงการฯ 

ใหม้ากกว่านี ้

 

ประธานฯ ไดแ้สดงความขอบคณุผูถื้อหุน้ที่ใหข้อ้เสนอแนะและความเห็น โดยบรษัิทฯ จะรบัไวพ้ิจารณา 

 

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม หรือตอ้งการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าว

ขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีสละเวลาเขา้ร่วมประชุม พรอ้มทัง้เสนอแนะความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อท่ี

ประชมุ และขอปิดการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2563 

 

 ปิดการประชมุเวลา 11.00 น. 

ขอรบัรองว่ามติขา้งตน้ถกูตอ้งตามมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

 

 

พลเอก 

   (มนตรี สงัขทรพัย)์ 

ประธานคณะกรรมการ 

     บรษัิท เอ็นเอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

 

 

           (นายชยัยทุธ พรหมเกิด) 

                 เลขานุการบรษัิท 

      บริษัท เอ็นเอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

               ผูบ้นัทกึการประชุม 


