หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2562
วันศุกร์ ท่ ี 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น.
ณ ห้ องราชพฤกษ์
บางนา ไพรด์ โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ (บางนาทาวเวอร์ )
เลขที่ 2/4 หมู่ท่ ี 14 ถ.บางนา-ตราด กม. ที่ 6.5
ตาบลบางแก้ ว อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ NFC 078/2562
7 มิถนุ ายน 2562
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น
บริ ษัท เอ็นเอฟซี จากัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1. แบบฟอร์ มการลงทะเบียน
2. รายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้ มาซึ่งสินทรั พย์ กรณีเข้ า
ลงทุนในโครงการคลังน ้ามันเชื ้อเพลิง
3. สารสนเทศรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ โครงการคลังน ้ามันเชื ้อเพลิง ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ของบริ ษัท เอ็นเอฟซี จากัด (มหาชน)
4. ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
6. เอกสารหรื อหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562
7. ข้ อบังคับของบริ ษัท เอ็นเอฟซี จากัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. แผนที่ของสถานที่จดั การประชุมผู้ถือหุ้น
ด้ วยคณะกรรมการ บริ ษัท เอ็นเอฟซี จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ มีมติให้ เรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 1/2562 ของบริ ษัทฯ ในวันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้ องราชพฤกษ์ บางนา ไพรด์ โฮเทล
แอนด์ เรสซิเดนซ์ (บางนาทาวเวอร์ ) เลขที่ 2/4 หมู่ที่ 14 ถ.บางนา-ตราด กม. ที่ 6.5 ตาบลบางแก้ ว อาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณาอนุมัติให้ บริษัท เอ็นเอฟซีที จากัด (NFCT) เข้ าลงทุนในโครงการคลังนา้ มันเชือ้ เพลิง

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อสร้ างโอกาสเพิ่มรายได้ ให้ แก่บริ ษัทฯ เพื่อให้ บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดและสภาพคล่องที่ดี
ขึ ้น สร้ างโอกาสในการขยายการลงทุนโดยมุง่ เน้ นไปยังธุรกิจที่สนับสนุนการดาเนินธุรกิจหลักและส่งเสริ มให้ เกิดการ
ใช้ ประโยชน์สินทรัพย์หลักของบริ ษัทฯ ในปั จจุบนั ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด ต่อยอดธุรกิจปั จจุบนั เพื่อสร้ างศักยภาพใน
การแข่งขัน สร้ างโอกาสในการเติบโตของบริ ษัทฯ และสร้ างความมัน่ คงในการดาเนินธุรกิจในระยะยาว เสริ มความ
แข็งแกร่ งในด้ านการเงินของกิจการ รวมถึงกระจายความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทฯ คณะกรรมการ
บริ ษัทฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ บริ ษัท เอ็นเอฟซีที จากัด (“NFCT”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทฯ
ถื อ หุ้น ในสัด ส่ว นร้ อยละ 100 เข้ า ลงทุน ในโครงการคลัง น า้ มัน เชื อ้ เพลิ ง (“โครงการฯ”) ซึ่ ง ตัง้ อยู่บ ริ เ วณเขต
อุตสาหกรรมทัว่ ไป เลขที่ 2 ถนนไอ-สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตาบลมาบตาพุด อาเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง โดยเป็ นการทารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ เพื่อให้ NFCT ให้ บริ การคลังเก็บสินค้ าเหลวสาหรับการจัดเก็บน ้ามัน
และให้ บริ การด้ านโลจิสติกส์ในการขนส่งน ้ามันผ่านทางระบบท่อขนส่ง
ในการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ ประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่
ทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์

พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ซึง่ บริ ษัทฯ มีหน้ าที่เปิ ดเผยข้ อมูลตามสารสนเทศ
ที่กาหนด แต่งตังที
้ ่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ ความเห็นต่อการทารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ และจัดให้ มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ โดยต้ องได้ รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น ด้ ว ยคะแนนเสีย งไม่น้อ ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสีย งทัง้ หมดของผู้ถือ หุ้น ที่ มาประชุม และมี สิท ธิ อ อกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย เนื่องจากเป็ นรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ ประเภทที่ 4 โดยมีขนาด
รายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 180.15 ซึ่งคานวณตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน เปรี ยบเทียบกับสินทรัพย์รวม
ของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ทัง้ นี ้ ในการดาเนินการดังกล่าว บริ ษัทฯ ได้ แต่งตัง้ ให้ บริ ษัท เจย์ แคปปิ ตอล แอดไวเซอรี จากัด ซึ่งเป็ นที่ปรึ กษา
ทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ ความเห็นต่อการทารายการให้ NFCT เข้ าลงทุนในโครงการฯ ซึ่งเป็ นการทา
รายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ รายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการ
ได้ มาซึง่ สินทรัพย์กรณีเข้ าลงทุนในโครงการคลังน ้ามันเชื ้อเพลิง เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
รายละเอียดของการทารายการให้ NFCT เข้ าลงทุนในโครงการฯ ซึง่ เป็ นการทารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ ปรากฏตาม
สารสนเทศรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ โครงการคลังน ้ามันเชื ้อเพลิง ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ของบริ ษัท เอ็น
เอฟซี จากัด (มหาชน) เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีความเห็นว่าการทารายการดังกล่าวจะทาให้ บริ ษัทฯ ได้ รับ
ประโยชน์ดงั นี ้
(1)

สร้ างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจให้ บริ การด้ านโลจิสติกส์และคลังเก็บสินค้ าเหลวให้ แก่กลุม่ บริ ษัทฯ ได้ อย่างครบวงจร
ทาให้ บริ ษัทฯ มีศกั ยภาพในการแข่งขัน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเพิ่มมูลค่าของบริ ษัทฯ รวมถึงมีโอกาสจะขยาย
ฐานการค้ าไปยังเคมีภณ
ั ฑ์อื่นได้ อีกในอนาคต

(2)

เพิ่มรายได้ และผลตอบแทนได้ อย่างต่อเนื่องให้ แก่กลุม่ บริ ษัทฯ จึงเป็ นการสร้ างความมัน่ คงในการดาเนินธุรกิจ
ระยะยาว และเสริ มความแข็งแกร่งในด้ านการเงินของกิจการ

(3)

ภายหลังจากระยะเวลา 17 ปี ดงั กล่าวแล้ ว NFCT มีทางเลือกที่จะเจรจาเพื่อให้ บริ ษัทที่จะเป็ นผู้ใช้ บริ การหรื อ
ผู้รับบริ การตามสัญญาให้ บริ การด้ านโลจิสติกส์ผ่านระบบท่อขนส่งและคลังเก็บสินค้ าเหลว ทาการใช้ บริ การ
คลังน ้ามันเชื ้อเพลิงดังกล่าวต่อไป หรื อจัดหาผู้ ใช้ บริ การรายอื่นเพื่อมาทาการใช้ บริ การคลังน ้ามันเชือ้ เพลิง
ดังกล่าวได้ โดยบริ ษัทฯ เห็นว่ามีความเสีย่ งต่าที่จะจัดหาผู้ใช้ บริ การรายอื่นไม่ได้ เนื่องจากน ้ามันเชื ้อเพลิงเป็ น
สินค้ าอุปโภคที่จาเป็ น และคลังน ้ามันเชื ้อเพลิงเป็ นสิง่ จาเป็ นสาหรับธุรกิจน ้ามันเชื ้อเพลิง

ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ จึงเห็นควรนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้ NFCT ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อย
ที่บริ ษัทฯ ถื อหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 เข้ าลงทุนในโครงการฯ ซึ่งเป็ นการทารายการได้ มาซึ่งสินทรั พย์ ที่มีความ
สมเหตุสมผล และมีความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ
การลงมติ: มติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย

วาระที่ 2

เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

อนึ่ง บริ ษัทฯ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 ของบริ ษัทฯ ใน
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 (Record Date)
จึงขอเรี ยนเชิ ญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้ อมเพรี ยงกัน ทัง้ นี ้
ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรื อหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้
ตังแต่
้ เวลา 8.30 น. ของวันศุกร์ ที่ 21 มิถนุ ายน 2562 เป็ นต้ นไป หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ ท่าน
สามารถมอบฉั น ทะให้ บุ ค คลอื่ น หรื อ กรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท ฯ ดั ง มี ร ายชื่ อ และราย ละเอี ย ดในเอกสาร
สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4 ให้ เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยบริ ษัทฯ ได้ จดั เตรี ยมหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้ วย 5 ซึ่งเป็ นแบบที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
มายังท่านด้ วยแล้ ว และขอได้ โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้ เข้ าร่ วม
ประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนนแทน และลงนามผู้ มอบฉั น ทะ ซึ่ ง สามารถจั ด ส่ ง เอกสารดั ง กล่ า วมาที่
สานั กกรรมการ บริ ษัท เอ็นเอฟซี จากัด (มหาชน) เลขที่ 88 อาคาร เอส ซี กรุ๊ ป ชัน้ 3 ถนนเดอะพาร์ ค
แลนด์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนากรุ งเทพมหานคร 10260
ในการนี ้ เพื่อให้ การลงทะเบียนเข้ าประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปด้ วยความสะดวกรวดเร็ วยิ่งขึ ้น บริ ษัทฯ ใคร่ ขอให้
ผู้ถือหุ้น และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะโปรดนาเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิ
เข้ าร่วมประชุม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้ วย 6 มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้ วย
ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กรุ ณาศึก ษาหลักเกณฑ์และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
ที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้ วย 7 หากผู้ถือหุ้นมีคาถามหรื อมี
ข้ อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้ คณะกรรมการชีแ้ จงในวันประชุม ท่านสามารถส่งคาถามล่วงหน้ า
มายังบริ ษัทฯ ได้ ที่ secretaryoffice@nfc.co.th หรื อโทรสารหมายเลข 02-348-0578
ขอแสดงความนับถือ
พลเอก
(มนตรี สังขทรัพย์)
ประธานคณะกรรมการ
บริ ษัท เอ็นเอฟซี จากัด (มหาชน)

