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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 
บริษัท เอ็นเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 

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

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

วันที่และเวลาประชุม วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.30 น. 

กรรมการผู้เข้าประชุม  

1. พลเอกมนตรี สงัขทรัพย์ กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

พร้อมท าหน้าที่ประธานในที่ประชมุครัง้นีด้้วย 

2. คณุณฐัภพ รัตนสวุรรณทว ี กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

3. รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. คณุอารีย์ เติมวฒันาภกัดี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

5. คณุศภุกิจ ดลุยพชิช์ กรรมการ และกรรมการบริหารความเสีย่ง 

6. คณุวิบลูย์ รัศมีไพศาล กรรมการ และกรรมการบริหารความเสีย่ง 

7. คณุณฐัพงษ์ รัตนสวุรรณทว ี กรรมการ และกรรมการบริหาร 

8. คณุบงกช รุ่งกรไพศาล กรรมการ และกรรมการบริหาร 

9. คณุกิจจา สมญัญาหิรัญ กรรมการ และกรรมการบริหาร 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 

1. คณุรัชดา เกลยีวปฏินนท์ ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลสั จ ากดั 

2. คณุธิดา บญุบนัดล ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลสั จ ากดั 

3. คณุหฤทยั บญุกลอ่มจิตร ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท นอร์ตนั โรส ฟลุไบรท์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

4. คณุกฤษพร ขนุจนัทร์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน
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เร่ิมการประชุม 

คณุศรินทิพย์ กิตตวิงศ์โสภณ เลขานกุารบริษัท กลา่วต้อนรับผู้ เข้าร่วมประชมุเข้าสูก่ารประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 
ของบริษัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) พร้อมกบัแนะน ากรรมการบริษัทฯ และที่ปรึกษาของ บริษัทฯ ที่เข้าร่วม
ประชมุ 

ทัง้นี ้ คณุศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณได้ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุถึงขัน้ตอนการลงคะแนนเสยีงวา่ ขอให้ผู้ ถือหุ้นแตล่ะทา่นลงคะแนน
แตล่ะวาระในใบลงคะแนนท่ีได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนการเข้าร่วมประชมุ ผู้ ถือหุ้นจะมคีะแนนเสยีงหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุ้น 
โดยเจ้าหน้าทีจ่ะจดัเก็บใบลงคะแนนจากทา่นภายหลงัที่ทา่นได้รับทราบรายละเอยีดในแตล่ะวาระแล้ว ทัง้นี ้ เพื่อความ
สะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนน เจ้าหน้าที่จะจดัเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ีลงคะแนน “ไมเ่ห็นด้วย” และ “งดออก
เสยีง” เทา่นัน้ 

เพื่อความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จดัท าใบลงคะแนน โดยแยกเป็นรายวาระ ทา่นผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนแตล่ะวาระ
และฉีกตามรอยปรุ โดยผู้ ถือหุ้นทา่นใดที่ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีง ขอให้ยกมือขึน้และสง่ใบลงคะแนน “ไมเ่ห็นด้วย” หรือ 
“งดออกเสยีง” ให้กบัเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ สว่นผู้ถือหุ้นทา่นใดที่ไมไ่ด้ยกมือจะถือวา่ทา่นมมีติเห็นชอบกบัระเบียบวาระนัน้ๆ 
ทัง้นี ้ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนบัคะแนนเสยีงเฉพาะผู้ ถือหุ้นท่ีลงคะแนนเสยีงไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีง โดยจะน า
คะแนนเสยีงที่ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงหกัออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมด และสว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่เห็น
ด้วยในระเบียบวาระนัน้ๆ 

กรณีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนในใบลงคะแนนไมช่ดัเจน หรือลงคะแนนในใบลงคะแนนมากกวา่หนึง่ตวัเลอืก 
หรือมีการแก้ไขการลงคะแนนในใบลงคะแนนแตไ่มล่งลายมือช่ือก ากบัการแก้ไข หรือบตัรฉีกขาดช ารุด จะถือวา่ใบ
ลงคะแนนนัน้เป็นบตัรเสยี และบริษัทฯ จะไมน่บัเป็นคะแนนเสยีงในวาระนัน้ๆ 

ทัง้นี ้ ก่อนลงมตใินแตล่ะวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามในประเด็นที่เก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆ ตาม
ความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่ต้องการซกัถาม กรุณาแจ้งช่ือและนามสกลุให้ที่ประชมุทราบก่อน
ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทกุครัง้ 

ผู้ เข้าร่วมการประชมุทกุทา่น โปรดอยูร่่วมลงคะแนนในการประชมุทกุวาระ ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุทา่นใดทีม่ีความ
จ าเป็นหรือไมอ่ยูใ่นห้องประชมุในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่บตัรลงคะแนนให้กบัเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อใช้สทิธิของทา่น
ก่อนออกจากห้องประชมุ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีค าถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระท่ีก าลงัพิจารณาอยู ่ ขอความกรุณาน าไปสอบถาม หรือให้
ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชมุ และขอความกรุณาทา่นผู้ ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอยา่งกระชบั 
และงดเว้นการซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นท่ีซ า้กนั โดยในการแสดงความเห็นหรือซกัถามทา่นผู้ ถือหุ้นทกุทา่นจะ
มีเวลาครัง้ละประมาณ 5 นาที เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายอืน่ได้ใช้สทิธิด้วย จงึขอความกรุณาผู้ ถือหุ้นโปรดให้ความ
ร่วมมือเพื่อให้การประชมุเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชมุให้อยูใ่นเวลาทีก่ าหนด 

จากนัน้ คณุศรินทิพย์ กิตตวิงศ์โสภณจึงได้เรียนเชิญพลเอกมนตรี สงัขทรัพย์ ประธานกรรมการ ด าเนินการเปิดประชมุ
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 
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พลเอกมนตรี สงัขทรัพย์ ประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานในท่ีประชมุ กลา่วต้อนรับผู้ เข้าร่วมประชมุเข้าสูก่ารประชมุ
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 พร้อมกบัเรียนให้ที่ประชมุทราบข้อมลูของบริษัทฯ ณ ปัจจบุนั ในเบือ้งต้น ดงันี ้

• บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนและทนุช าระแล้วจ านวน 815,874,792 บาท 

• แบง่ออกหุ้นสามญัจ านวน 1,087,833,056 หุ้น 

• มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท 

บริษัทฯ ได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ในวนัท่ี 17 ตลุาคม 2561 (Record 
Date) 

การประชมุในวนันีม้ีผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง จ านวน 30 ราย ถือหุ้นรวม 714,384,395 หุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะ
แทนผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุ จ านวน 21 ราย ถือหุ้นรวม 333,307,640 หุ้น รวมเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ
ทัง้หมด 51 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 1,047,692,035 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 96.31 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้
ทัง้หมดของบริษัทฯ ทัง้นี ้ประธานฯ ได้เรียนให้ที่ประชมุทราบถึงข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อที ่34 ซึง่ระบวุา่ “ในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้าม)ี มาประชมุไมน้่อยกวา่ยี่สิบห้า (25) คน หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของ
จ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะ
เป็นองค์ประชมุ” ดงันัน้ ประธานฯ จึงแถลงวา่ในการประชมุครัง้นีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุ
ครบเป็นองค์ประชมุตามทีก่ าหนดในข้อบงัคบับริษัทฯ แล้ว จึงขอเปิดการประชมุเพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ที่ปรากฏในหนงัสอื
เชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 

วาระที่ 1. พิจารณาอนุมตัิการซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดของบริษัท เอส ซี แคริเออร์ จ ากัด ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ประเภทที่ 1 และรายการที่เกี่ยวโยงกนั 

ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ เนื่องจากบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีในการซือ้หุ้นสามญัทัง้หมด
ของ บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จ ากดั ซึง่เป็นการท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ และเป็นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั จะไมม่ีสทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้โดยมีรายละเอียดของช่ือและจ านวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นท่ีไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ณ วนัท่ี 21 
พฤศจิกายน 2561 ดงันี ้

ล าดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้นที่ถอืในบริษัทฯ 

1. คณุณฐัภพ รัตนสวุรรณทว ี 690,329,994 หุ้น 

2. คณุณฐัพงษ์ รัตนสวุรรณทว ี 3,741,302 หุ้น 

3. คณุบงกช รุ่งกรไพศาล 2 หุ้น 

ดงันัน้ การประชมุในวาระนี ้จึงขอเชิญบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีที่มีรายช่ือดงักลา่วทัง้ 3 ทา่นออก
จากห้องประชมุไปพกัรอในห้องรับรองก่อน และจะได้เชิญบคุคลที่เก่ียวโยงกนั และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีทัง้ 3 ทา่น
กลบัมาอีกครัง้หนึง่เมื่อที่ประชมุได้พิจารณาออกเสยีงลงคะแนนในวาระนีแ้ล้วเสร็จ 
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นอกจากนี ้ประธานฯ มอบหมายให้คณุศรินทิพย์ กิตตวิงศ์โสภณ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอยีดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท าก าไรของธุรกิจจ าหน่ายเคมีภัณฑ์ 
เสริมสร้างรายได้และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ สร้างมลูค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ จากการลงทนุในบริษัทซึ่งเป็นผู้น าด้าน
การขนส่งสินค้าเคมีภัณฑ์และวตัถุอันตราย สร้างโอกาสในการขยายสู่ธุรกิจอื่นที่เก่ียวข้อง กระจายความเสี่ยงในการ
ประกอบธุรกิจ และสร้างโอกาสในการเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่ครบวงจร คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชมุผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้บริษัทฯ เข้าลงทนุในบริษัท เอส ซี แคริเออร์ จ ากดั (“SCC”) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการขนสง่ทาง
บกประเภทวตัถอุนัตราย ในกลุม่ปิโตรเลียมและเคมีภณัฑ์ โดยการซือ้หุ้นสามญัของ SCC จ านวน 4,500,000 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ SCC ในราคาหุ้นละไม่เกิน 178 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 801 ล้าน
บาท จากผู้ ถือหุ้นเดิมของ SCC จ านวน 3 ราย ได้แก่ บริษัท เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จ ากัด (“SCA”) และบริษัท เอส ซี 
ออฟชอร์ เซอร์วิส จ ากดั (“SCOS”) ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ โดยมีผู้ ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการร่วมกนักบับริษัท
ฯ และรวมถึงการซือ้หุ้นจ านวน 1 หุ้นจากคณุธญัญานชุ รัตนสวุรรณทวี ซึง่เป็นญาติสนิทของกรรมการและผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัทฯ โดยเป็นการท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ และการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ในการด าเนินการดงักลา่วข้างต้นเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

(1) มาตรา 107 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึง่ก าหนดให้บริษัทฯ 
จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิการซือ้และรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ โดย
ต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(2) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัที่เข้าขา่ยเป็น
การได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ ลงวนัท่ี 31 สงิหาคม 2551 (รวมทัง้ที่มกีารแก้ไขเพิ่มเตมิ) และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตักิารของบริษัทจดทะเบียนใน
การได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตลุาคม 2547 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิม่เติม) ซึง่บริษัทฯ 
มีหน้าที่เปิดเผยข้อมลูตามสารสนเทศที่ก าหนด แตง่ตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเหน็ตอ่การท ารายการ
ได้มาซึง่สนิทรัพย์ และจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ โดยต้อง
ได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชมุผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน เนื่องจากเป็นรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ ประเภทที่ 1 โดยมีขนาดรายการสงูสดุ
เทา่กบัร้อยละ 79.57 ซึง่ค านวณตามเกณฑ์ก าไรสทุธิ เปรียบเทยีบกบัก าไรสทุธิของบริษัทฯ 

(3) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 
สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ี ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2546 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึง่บริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยข้อมลูตามสารสนเทศที่ก าหนด แตง่ตัง้
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนมุตัิการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อย
กว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นการท า
รายการระหวา่งบริษัทฯ กบัผู้ ถือหุ้นเดิมของ SCC จ านวน 3 ราย ได้แก่ SCA และ SCOS ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั



  

5 

กับบริษัทฯ โดยมีผู้ ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการร่วมกนักบับริษัทฯ และคุณธัญญานชุ รัตนสวุรรณทวี เป็นญาติสนิท
ของกรรมการและผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นรายการเก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์ที่มีมลูคา่มากกวา่ 20 ล้าน
บาท และ/หรือ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 83.26 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 
มิถนุายน 2561 ถือเป็นรายการท่ีมีขนาดรายการมากกวา่ร้อยละ 3 ของมลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้ รายละเอยีดของการท ารายการซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดของ SCC ซึง่เป็นรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ และการท ารายการท่ี
เก่ียวโยงกนั ปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์และการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท เอ็นเอฟซ ี
จ ากดั (มหาชน) ท่ีบริษัทฯ ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

คณุรัชดา เกลยีวปฏินนท์ ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลสั จ ากดั ชีแ้จงตอ่ทีป่ระชมุเพิม่เตมิวา่ บริษัทฯ 
จะเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน SCC จะท าให้ SCC กลายเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ซึง่ SCC ประกอบธุรกิจให้บริการ
ขนสง่ทางบกประเภทวตัถอุนัตรายในกลุม่ปิโตรเลยีมและเคมีภณัฑ์ ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว น า้มนั รวมถึงแอมโมเนีย โดยมี
ทรัพย์สนิหลกัแบง่เป็นสองกลุม่ ทรัพย์สนิหลกักลุม่ที่หนึง่ ได้แก่ ยานพาหนะทีใ่ช้ในการขนสง่สนิค้า ทัง้หมด 814 คนั มมีลูคา่
ตามบญัชีรวม 930 ล้านบาท และ จากการประเมินของผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ ซึง่ประเมินวา่ทรัพย์สนิดงักลา่วอยูใ่นสภาพ
พร้อมใช้งาน มมีลูคา่ยตุิธรรมรวม 1,581 ล้านบาท ในขณะท่ีทรัพย์สนิหลกักลุม่ที่สอง ได้แก่ ที่ดินและสิง่ปลกูสร้าง โดย SCC 
เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง 8 แหง่ และมีสิง่ปลกูสร้างบนที่ดินตามสญัญาเชา่อีก 7 แหง่ เนือ้ที่รวม
ประมาณ 126 ไร่ ซึง่ใช้เป็นจดุจอดพกัรถ ศนูย์ปฏิบตัิการ และศนูย์ซอ่มบ ารุงรักษารถขนสง่ มีมลูคา่ตามบญัชีรวมประมาณ 
346 ล้านบาท และมีราคาประเมนิรวมประมาณ 412 ล้านบาท 

ส าหรับข้อมลูทางการเงิน ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2561 SCC มีสนิทรัพย์รวม 1,981 ล้านบาท หนีส้นิรวม 1,439 ล้านบาท มี
สว่นของผู้ ถือหุ้น 542 ล้านบาท ในขณะท่ีมีรายได้ปีละประมาณ 1,200 ล้านบาท โดยในคร่ึงปีแรกของปีปัจจบุนั มีรายได้ 587 
ล้านบาท และมีก าไร 47 ล้านบาท 

ในสว่นของเกณฑ์ทีใ่ช้ในการค านวณขนาดรายการ การเข้าซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดของ SCC มีขนาดรายการสงูสดุเทา่กบัร้อย
ละ 79.57 ค านวณตามเกณฑ์ก าไรสทุธิ ในขณะท่ีรายการท่ีเก่ียวโยงกนั มีขนาดรายการเทา่กบัร้อยละ 83.26 ซึง่ต้องได้รับ
การอนมุตักิารท ารายการจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไมต่ ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสยี 

ส าหรับแหลง่เงินทนุท่ีใช้ในการเข้าท ารายการ มลูคา่ที่ซือ้ขายรวมประมาณ 801 ล้านบาทนัน้ บริษัทฯ จะช าระด้วยเงินสด
และเงินลงทนุชัว่คราวจ านวนรวมประมาณ 400 ล้านบาท ในขณะที่สว่นท่ีเหลอือีกประมาณ 400 ล้านบาทจะเป็นเงินกู้ยืม
จากสถาบนัการเงิน ซึง่ปัจจบุนับริษัทฯ อยูร่ะหวา่งการเจรจากบัสถาบนัการเงิน 

ประโยชน์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการท ารายการ ได้แก่ (1) เพิ่มประสิทธิภาพในการท าก าไรของธุรกิจจ าหน่าย
เคมีภณัฑ์ของบริษัทฯ เนื่องจากในปัจจุบนับริษัทฯ ได้ใช้บริการรถขนส่งแอมโมเนียจาก SCC การเข้าซือ้กิจการ SCC จะ
ช่วยให้บริษัทฯ สามารถบริหารจดัการค่าขนสง่สินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2) เสริมสร้างรายได้ให้กบับริษัทฯ เนื่องจาก 
SCC มีรายได้ปีละประมาณ 1,200 ล้านบาท ซึ่งภายหลงัการเข้าท ารายการในครัง้นี ้SCC จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะสามารถรับรู้รายได้จากการให้บริการขนสง่สินค้าของ SCC ได้โดยทนัที (3) สร้างมลูค่าเพิ่มให้แก่
บริษัทฯ จากการลงทุนในบริษัทซึ่งเป็นผู้น าด้านการขนส่งสินค้าเคมีภัณฑ์และวตัถุอนัตราย โดยมีลกูค้ารายส าคญัเป็น
บริษัทชัน้น าในประเทศ (4) สร้างโอกาสในการขยายสูธุ่รกิจอื่นท่ีเก่ียวข้องในอนาคต เนื่องจากการเข้าลงทนุใน SCC จึงท า
ให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งพนัธมิตรทางธุรกิจที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจให้บริการคลงัสินค้าให้ประสบความส าเร็จตาม
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แผนที่วางไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพฒันาคลงัสินค้าเหลว ซึ่งลกูค้าสว่นใหญ่เป็นผู้ประกอบการในกลุม่อตุสาหกรรม
เดียวกนั ซึง่จะเป็นการขยายธุรกิจของบริษัทฯ (5) กระจายความเสีย่งในการประกอบธุรกิจ จากเดิมที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ
หลกัในการจ าหนา่ยเคมีภณัฑ์ประเภทแอมโมเนีย แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ และกรดก ามะถนั ซึง่มีสดัสว่นรายได้กวา่ร้อยละ 
92 ของรายได้ทัง้หมด ภายหลงัการท ารายการบริษัทฯ จะมีสดัสว่นรายได้จากสว่นงานบริการเพิ่มขึน้ และ (6) สร้างโอกาส
ในการเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่ครบวงจร 

ในขณะเดียวกนั ในการเข้าท ารายการในครัง้นี ้ เนือ่งจากบริษัทฯ ต้องใช้แหลง่เงินทนุจากการกู้ยมืเงินประมาณ 400 ล้าน
บาท จะท าให้บริษัทฯ มีภาระหนีส้นิและดอกเบีย้จ่ายเพิ่มมากขึน้ อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุเพิม่ขึน้ แตย่งัอยูใ่นกรอบที่สถาบนั
การเงินรับได้ นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัมีความไมแ่นน่อนในกรณีทีธุ่รกิจขนสง่ชะลอตวั ไมเ่ติบโตอยา่งที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้ 
รวมถงึความเสีย่งจากการพึง่พิงลกูค้ารายใหญ่ที่ SCC ให้บริการขนสง่ 

ทัง้นี ้ คณะกรรมการบริษัทฯ (ไมร่วมกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีกบัการท ารายการ) มคีวามเห็นวา่ การเข้าท ารายการดงักลา่ว
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นและอยูภ่ายใต้เง่ือนไขที่สมเหตสุมผล โดยมีรายละเอยีดดงันี ้

1. การเข้าท ารายการมีความสมเหตุสมผล 

การเข้าลงทนุใน SCC ท าให้บริษัทฯ ได้มาซึง่พนัธมิตรทางธุรกิจที่เอือ้ประโยชน์ตอ่ธุรกิจจ าหน่ายแอมโมเนีย ซึ่งเป็น
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในปัจจุบัน โดยบริษัทฯ จะสามารถบริหารจัดการต้นทุนขนส่งสินค้าแอมโมเนียได้มี
ประสิท ธิภาพมากขึ น้  การเ ข้าลงทุนใน SCC ยังช่ วยใ ห้บริ ษัทฯ สามารถขยายธุ ร กิจใ ห้บ ริการด้าน 
โลจิสติกส์และคลงัสินค้าเหลวได้อย่างครบวงจร นอกจากนี ้การเข้าลงทุนใน SCC ยงัท าให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งฐาน
ลกูค้าของ SCC ซึ่งเป็นบริษัทพลงังานชัน้น าของประเทศ ซึ่งบริษัทฯ สามารถน าไปต่อยอดสร้างโอกาสทางธุรกิจ
อื่นๆ เพื่อการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต 

2.      ราคาซือ้หุ้นมคีวามเหมาะสม 

ราคาซือ้หุ้นมีความเหมาะสม เนือ่งจากเป็นราคาที่อยูใ่นกรอบมลูคา่ยตุิธรรมของหุ้น SCC ที่ประเมินโดยที่ปรึกษา
ทางการเงินด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flows Approach) 

3. เงื่อนไขการท ารายการมีความเป็นธรรม 

เง่ือนไขในสญัญาซือ้ขายหุ้น ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ การก าหนดให้ SCC ได้รับช าระคืนหนีเ้งินกู้ยืมจากคณุณฐั
ภพ รัตนสวุรรณทวีครบถ้วน ณ วนัโอนกรรมสิทธิในหุ้นให้แก่บริษัทฯ การก าหนดให้คณุณฐัภพ รัตนสวุรรณทวีและ
ผู้ขายแตล่ะรายไมป่ระกอบธุรกิจที่มีลกัษณะเป็นการแขง่ขนักบัการประกอบธุรกิจในปัจจบุนัของ SCC เป็นเวลา 5 ปี
นับจากวันที่ซือ้ขายหุ้นส าเร็จ หรือตลอดเวลาที่คุณณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี หรือ SCA หรือ SCOS หรือบุคคลที่
เก่ียวข้องกนัถือหุ้นในบริษัทฯ ตัง้แต่ร้อยละ 10 รวมถึงการคงไว้ซึ่งกรรมการและผู้บริหารของ SCC เป็นเวลาอย่าง
น้อย 2 ปีนบัจากวนัท่ีซือ้ขายหุ้นส าเร็จ เป็นเง่ือนไขที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ 

ทัง้นี ้ หลงัจากที่ประชมุผู้ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการท ารายการดงักลา่ว บริษัทฯ คาดวา่จะสามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้
ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
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คณุศรินทิพย์ กิตตวิงศ์โสภณชีแ้จงตอ่ที่ประชมุเพิม่เติมวา่ นอกจากนี ้ในการด าเนินการดงักลา่ว บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้ให้บริษัท
หลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็น
ตอ่การท ารายการซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดของ SCC ซึง่เป็นการท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์และการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
รายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ และการเข้าท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ที่บริษัทฯ ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่มีสว่นได้เสียกบัการท ารายการ) มีความเห็นว่า การเข้าท ารายการดงักลา่ว
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้ นและอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่สมเหตุสมผล ตามรายละเอียดที่คุณรัชดา            
เกลยีวปฏินนท์ ท่ีปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลสั จ ากดัได้ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุเมื่อสกัครู่ 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุคณุศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณและคณุรัชดา เกลยีวปฏินนท์ ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ที่
ปรึกษา เอเชีย พลสั จ ากดั และกลา่วเพิม่เตมิวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว หรือมีผู้ ถือ
หุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามกบัที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึง่อยูใ่นท่ีประชมุนีห้รือไม่ 

คณุอน ุ วอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ จากการเข้าลงทนุดงักลา่ว บริษัทฯ คาดการณ์การเตบิโตของธุรกิจโลจิสตกิส์ใน
อนาคตอยา่งไร มีข้อดีจากการลงทนุอยา่งไร 

คณุกิจจา สมญัญาหิรัญชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ การเข้าลงทนุดงักลา่วจะ
เสริมสร้างรายได้และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงท าให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจให้บริการด้านโลจิสตกิส์และ
คลงัสนิค้าเหลวได้อยา่งครบวงจร เนื่องจาก SCC เป็นผู้น าด้านการขนสง่สนิค้าเคมีภณัฑ์และวตัถอุนัตราย รวมถึงก๊าซและ
น า้มนั และเป็นผู้ให้บริการขนสง่แอมโมเนียให้กบับริษัทฯ โดยจากการศกึษาของบริษัทฯ ร่วมกบัลกูค้า บริษัทฯ เห็นวา่การ
ขนสง่หรือธุรกิจโลจิสติกส์ยงัเป็นธุรกิจที่จ าเป็นและยงัมกีารเติบโตอยูใ่นอนาคต 

คณุอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมวา่ SCC มีลกูค้ารายใหญ่ก่ีราย บริษัทฯ มีแนวทางหรือกลยทุธ์ในการหาลกูค้า
เพิ่มเติมอยา่งไร 

คณุกิจจา สมญัญาหิรัญชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ SCC ซึง่จะมีสถานะเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ จะชว่ยสนบัสนนุการประกอบ
ธุรกิจขนสง่ให้กบักลุม่บริษัทฯ โดย SCC ได้มีการท าสญัญาทีม่ีก าหนดอายสุญัญากบัลกูค้ารายใหญ่หลายราย เช่น บริษัท 
ปตท. จ ากดั (มหาชน) บริษัท เชลล์แหง่ประเทศไทย จ ากดั บริษัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) หรือบริษัท ลนิเด้ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เป็นต้น ซึง่ SCC ได้ให้บริการขนสง่ภายใต้มาตรฐานสากลและการมุง่เน้นด้านความปลอดภยั
อยา่งสงูสดุ ท าให้ SCC ได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าอยา่งตอ่เนือ่งจนถงึปัจจบุนั ดงันัน้ บริษัทฯ จึงเช่ือวา่ไมน่า่มีอปุสรรค
ส าหรับการตอ่อายสุญัญากบัลกูค้า ในขณะเดียวกนั บริษัทฯ ในฐานะผู้ประกอบกิจการให้บริการคลงัสนิค้าเหลว สามารถ
เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจการให้บริการขนสง่ของ SCC ให้แก่ลกูค้าของบริษัทฯ ได้เช่นเดียวกนั 

คณุอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัเง่ือนไขในสญัญาซือ้ขายหุ้น ซึง่ก าหนดให้ SCC ได้รับช าระคืนหนีเ้งิน
กู้ยืมจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนั 

คณุรัชดา เกลยีวปฏินนท์ ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลสั จ ากดัชีแ้จงตอ่ทีป่ระชมุวา่ จากงบการเงิน
ของ SCC ปรากฏรายการเงินให้กู้ยืมแก่บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั และลกูหนีจ้ากการขายเงินลงทนุ ซึง่ตามเง่ือนไขใน
สญัญาซือ้ขายหุ้นก าหนดให้ผู้ขายช าระคืนหนีด้งักลา่วให้แก่ SCC ณ วนัท ารายการซือ้ขายหุ้น 



  

8 

คณุกฤษพร ขนุจนัทร์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุ
เพิ่มเติมวา่ รายละเอียดรายการเงินให้กู้ยืมแก่บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั และลกูหนีจ้ากการขายเงินลงทนุ ปรากฏตาม
หน้าที่ 27 ของรายงานความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ และการเข้าท ารายการท่ี
เก่ียวโยงกนั ที่บริษัทฯ ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ โดยมยีอดหนีป้ระมาณ 400 ล้านบาท ซึง่ผู้ขายต้อง
ช าระคืนให้แก่ SCC ณ วนัท ารายการซือ้ขายหุ้น 

คณุอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัการช าระคนืหนีเ้งินกู้ยมืจากสถาบนัการเงินของ SCC 

คณุศรินทิพย์ กิตตวิงศ์โสภณชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ภาระหนีเ้งินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินดงักลา่วเป็นของ SCC โดย SCC อยู่
ระหวา่งการด าเนินการกบัสถาบนัการเงินท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ตามเง่ือนไขในสญัญาซือ้ขายหุ้นก าหนดให้ SCC น าเงินสดที่ได้รับ
ช าระคืนจากผู้ขายในวนัท ารายการซือ้ขายหุ้น ตามรายละเอียดที่ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุข้างต้น ไปช าระคืนหนีเ้งินกู้ยืมจาก
สถาบนัการเงิน เพื่อให้สถาบนัการเงินปลดภาระหลกัประกนัของหนีด้งักลา่ว 

คณุอน ุ วอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัรายการการขายอาคาร รวมถึงการจา่ยเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นของ 
SCC 

คณุศรินทิพย์ กิตตวิงศ์โสภณชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ SCC ด าเนินธุรกิจมายาวนานโดยไมเ่คยจา่ยเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น 
ดงันัน้ ก่อนการเข้าท ารายการดงักลา่ว SCC จึงได้ด าเนินการปรับระบบการบริหารจดัการธุรกิจที่ไมเ่ก่ียวข้องกบัธุรกิจ          
โลจิสติกส์ ซึง่รวมถงึการขายอาคารท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัธุรกิจโลจิสติกส์ ในขณะท่ีทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจ      
โลจิสติกส์ ได้แก่ ยานพาหนะที่ใช้ในการขนสง่สนิค้า จดุจอดพกัรถ ศนูย์ปฏิบตัิการ และศนูย์ซอ่มบ ารุงรักษารถขนสง่            
จะยงัคงอยู ่นอกจากนี ้เนื่องจากเดิม SCC และบริษัทอื่นๆ ในกลุม่มีการก่อภาระหนีส้นิร่วมกนั ดงันัน้ เง่ือนไขในสญัญาซือ้
ขายหุ้นจงึก าหนดให้ผู้ขายด าเนินการแบง่แยกความรับผิดของ SCC กบักลุม่บริษัทเดิม ภาระหนีส้นิและหลกัประกนั ให้ไมม่ี
ฐานะเป็นลกูหนีร่้วมและมคีวามรับผิดแยกจากกนัโดยเด็ดขาด 

คณุกิจจา สมญัญาหิรัญชีแ้จงตอ่ที่ประชมุเพิ่มเตมิวา่ เนื่องจากบริษัทฯ ท ารายการซือ้หุ้นสามญัของ SCC ไมใ่ช่การซือ้
ทรัพย์สนิ ดงันัน้ SCC จะยงัคงประกอบธุรกิจให้บริการขนสง่อยูเ่ดิมตามปกติ โดยรายการของ SCC ที่อยูใ่นทางการค้าตาม
ธุรกิจปกตขิอง SCC เช่น การกู้ยมืเงิน การค า้ประกนัในนามของ SCC เป็นต้น จะยงัคงอยูต่ามเดมิ อยา่งไรก็ดี ในสว่นของ
ภาระหนีส้นิและหลกัประกนัภายในกลุม่บริษัท สญัญาซือ้ขายหุ้นก าหนดเป็นเง่ือนไขบงัคบัก่อนให้ผู้ขายด าเนินการแบง่แยก
ความรับผิดให้แล้วเสร็จ ไมเ่ช่นนัน้การท ารายการซือ้ขายหุ้นของ SCC จะไมเ่กิดขึน้ 

คณุอน ุ วอ่งสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมวา่ การแบง่แยกความรับผิดของ SCC กบักลุม่บริษัทเดิมดงักลา่วรวมถึง
ยานพาหนะทีใ่ช้ในการขนสง่สนิค้าและที่ดินท่ีเป็นหลกัประกนัด้วยหรือเปลา่ 

คณุกิจจา สมญัญาหิรัญชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ไมร่วม เนื่องจากยานพาหนะที่ใช้ในการขนสง่สนิค้าและที่ดินเป็นทรัพย์สนิ
หลกัประกนัตามภาระเงินกู้ยมืของ SCC ซึง่เป็นไปในทางการค้าตามธุรกิจปกติของ SCC 

คณุอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมวา่ ภายหลงัการเข้าท ารายการ รายได้หลกัของบริษัทฯ จะมาจากการประกอบ
ธุรกิจโลจิสติกส์ใช่หรือไม ่

คณุกิจจา สมญัญาหิรัญชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ บริษัทฯ นา่จะมีรายได้จากการประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ประมาณกึง่หนึง่ของ
รายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ 
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คณุอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัความคืบหน้าของการเจรจากบัสถาบนัการเงิน ส าหรับการกู้ยืมเงินเพื่อ
ใช้เป็นแหลง่เงินทนุในการเข้าท ารายการ 

คุณกิจจา สมัญญาหิรัญชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับสถาบันการเงิน ซึ่งปัจจุบันคืบหน้าไป
ประมาณร้อยละ 70 – 80 แล้ว 

คณุอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมวา่ ในกรณีที่บริษัทฯ กู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นแหลง่เงินทนุในการเข้าท ารายการ จะ
ท าให้บริษัทฯ มีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นทนุเพิ่มสงูขึน้จากเดิมที่มเีพียง 0.16 ในกรณีดงักลา่วบริษัทฯ มีแนวทางในการบริหาร
จดัการอยา่งไร 

คณุกิจจา สมญัญาหิรัญชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ การบริหารจดัการอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นทนุขึน้อยูก่บัความสามารถในการ
ทยอยช าระคืนเงินต้นด้วยกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของบริษัทฯ และ SCC 

คณุอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมวา่ สนิทรัพย์ที่อยูใ่นงบการเงินของ SCC ที่ คิดคา่เสือ่มหมดหรือยงั หรือบริษัท
ฯ ต้องรับภาระดงักลา่ว 

คณุกิจจา สมญัญาหิรัญชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ยานพาหนะทีใ่ช้ในการขนสง่สนิค้ายงัมีคา่เสือ่มอยู ่ ซึง่โดยปกติจะคิดคา่เสือ่ม
ประมาณแปดปี 

คณุรภทัภร ตรงวงศา ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของ SCC อยูท่ี่ประมาณ 501 ล้านบาท ในขณะท่ีราคาซือ้
ขายหุ้นอยู ่ 801 ล้านบาท เพราะเหตใุดจึงต้องซือ้แพงขึน้อกี 300 ล้านบาท และสอบถามวา่เพราะเหตใุดบริษัทฯ จึงไม่
ตดัสนิใจพฒันาโครงการคลงัสนิค้าเหลว แทนการลงทนุในธุรกิจโลจิสติกส์ ซึง่มีอตัราก าไรต ่ากวา่เมื่อเทียบกบับริษัทฯ 
นอกจากนี ้ เนื่องจากธุรกิจโลจิสติกส์เป็นธุรกิจ sunset ประกอบกบัโครงการของกระทรวงพลงังานในแง่ของโครงการพฒันา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก มีการพฒันาโครงการระบบทอ่ขนสง่น า้มนัและแผนแมบ่ทพลงังานของประเทศได้มี
การอนมุตัิสมัปทานในการสร้างทอ่ วางทอ่จากกรุงเทพมหานคร-สระบรีุ ไปภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร-สระบรีุ ไปภาค
อีสาน ซึง่ถ้ามีการเดินระบบทอ่ขนสง่น า้มนัแล้ว ก็ไมม่ีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้รถขนสง่ บริษัทฯ คาดการณ์แนวโน้มของผล
ประกอบการ SCC อยา่งไร สนิทรัพย์ของ SCC จะมีการเติบโตอยา่งไร 

คณุกิจจา สมญัญาหิรัญชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ แม้วา่การเติบโตของก๊าซปิโตรเลยีมเหลวกบัก๊าซธรรมชาติจะลดลง แตก่าร
เติบโตของน า้มนัเพิ่มสงูขึน้ ซึง่จากเดิมที่ SCC ขนสง่ก๊าซปิโตรเลยีมเหลวกบัก๊าซธรรมชาตเิป็นหลกัประมาณกวา่ร้อยละ 90 
ภายหลงัเปลีย่นธุรกิจ มาขนสง่น า้มนัเพิม่ขึน้ เนื่องจากมีแนวโน้มในการใช้น า้มนัเพิ่มขึน้ตลอดตัง้แตร่าคาน า้มนัลดลง ซึง่
จากประมาณการของบริษัทน า้มนั แนวโน้มการใช้น า้มนัในอนาคตจะยงัคงเพิ่มขึน้อยูไ่ปตลอดอีกหลายปี 

ส าหรับทอ่ขนสง่น า้มนั แม้น า้มนัจะวิง่ไปตามทอ่ก็จริง แตย่งัคงมคีวามต้องการรถขนสง่ในการกระจายน า้มนัจากคลงัไปยงั
จดุตา่งๆ อกี ซึง่ในทกุวนันีท้ี่ SCC ขนสง่น า้มนัให้กบับริษัท เชลล์แหง่ประเทศไทย จ ากดั บริษัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ากดั 
ก็คือขนจากจดุที่เป็นคลงัน า้มนัแล้วไปกระจายให้กบัสถานีบริการน า้มนั เพราะฉะนัน้ไมว่า่ทอ่สง่น า้มนัจะกระจายไปถงึ
ตรงไหน ตรงนัน้ก็จะกลายเป็นคลงัน า้มนัซึง่เป็นจดุกระจายน า้มนั ไมไ่ด้แปลวา่เมื่อระบบทอ่ไปถึงแล้วไมต้่องใช้รถขนสง่ 
เพียงแตว่า่ขนใกล้ขึน้แตย่งัขนอยูเ่ป็นจ านวนมาก ซึง่ SCC ขนสง่น า้มนัในภาคกลางเป็นสว่นใหญ่ นอกจากนี ้ ทอ่ขนสง่
ดงักลา่วยงัต้องใช้เวลาในการก่อสร้างอีกหลายปี ดงันัน้ ธุรกิจโลจิสติกส์จึงยงัมีอนาคตอยู ่
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คณุรภทัภร ตรงวงศา ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมวา่ บริษัทอื่นๆ ที่อยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์ก็ประกอบธรุกิจให้บริการขนสง่น า้มนั 
ก๊าซธรรมชาติ ก็มคีูแ่ขง่มากขึน้ SCC จะคงสว่นแบง่ทางตลาดได้อยา่งไร มีแนวโน้มการเติบโตอยา่งไร 

คณุกิจจา สมญัญาหิรัญชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ผู้ประกอบธุรกิจขนสง่ในปัจจบุนัรู้จกักนัหมดทกุราย และการเข้าสูธุ่รกิจของผู้
ประกอบธุรกิจรายใหมไ่มใ่ช่เร่ืองง่าย เนื่องจากต้องใช้เงินลงทนุในการตอ่รถเป็นจ านวนมาก 

คณุรภทัภร ตรงวงศา ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมวา่ หากบริษัทฯ สนใจที่จะมีการเติบโตทางด้านคลงัสนิค้าเหลว ก็ไมม่ีความ
จ าเป็นต้องให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ 

คณุกิจจา สมญัญาหิรัญ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ การให้บริการทางด้านโลจิสติกส์เป็นตวัเสริม โดยในสว่นของคลงัสนิค้าเหลว
นัน้ เนื่องด้วยพืน้ท่ีที่บริษัทเชา่อยูเ่ป็นพืน้ท่ีของการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ซึง่การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศ
ไทยห้ามบริษัทฯ ให้เชา่ชว่ง บริษัทฯ จึงไมส่ามารถให้ผู้อื่นมาเช่าพืน้ท่ีดงักลา่วได้ บริษัทฯ จงึต้องใช้พืน้ท่ีดงักลา่วเอง 
นอกจากนี ้การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยมีกฎห้ามปลอ่ยมลพิษใดๆ เพิ่มขึน้จากโควต้าที่มอียูเ่ดมิ เพราะฉะนัน้ พืน้ท่ี
ของบริษัทฯ ในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุได้ถกูจ ากดัด้วยลกัษณะของการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ทีจ่ะ
ประกอบธุรกิจให้บริการคลงัสนิค้าเหลว ประกอบกบัท่ีบริษัทฯมทีา่เรือ สามารถใช้เป็นจดุน าเข้าสารเคมีตา่งๆ เข้ามา 
เพื่อท่ีจะได้ล าเลยีงออกทางทอ่และทางรถ ซึง่ในจดุนีท้ี่ SCC จะเข้ามาเสริมธุรกิจการขนสง่ทางรถนัน้เอง 

คณุรภทัภร ตรงวงศา ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมวา่ ท าไมไมเ่อาเงินลงทนุท่ีกู้มาไปท าคลงัสนิค้าเหลว 

คณุกิจจา สมญัญาหิรัญชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ บริษัทฯ มเีงินกู้ เพือ่การพฒันาคลงัสนิค้าเหลวอยูแ่ล้ว คือบริษัทฯ พฒันาไป
พร้อมๆ กนั ไมไ่ด้พฒันาเพียงด้านใดด้านหนึง่ แม้วา่วนันีบ้ริษัทฯ จะซือ้ SCC ไปแล้ว บริษัทฯ ก็สามารถที่จะท าคลงัสนิค้า
เหลวตอ่ได้ 

คณุรัชดา เกลยีวปฏินนท์ ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลสั จ ากดัชีแ้จงตอ่ทีป่ระชมุเพิม่เตมิวา่ การเข้า
ซือ้หุ้น SCC จะท าให้เกิดธุรกิจโลจิสติกส์ที่ครบวงจรมากขึน้ เนื่องจากปัจจบุนับริษัทฯ มีทา่เทยีบเรืออยูแ่ล้ว มีคลงัสนิค้า แล้ว
พฒันาคลงัสนิค้าเหลวเพิ่มเตมิ การท่ีมีธุรกิจโลจิสติกส์เพิม่เข้ามาจะท าให้ธุรกิจสามารถตอบโจทย์ลกูค้าได้อยา่งครบถ้วน 
สามารถท าให้แผนการพฒันาคลงัสนิค้าเหลวที่ต้องใช้เงินลงทนุท่ีสงูประสบความส าเร็จได้ 

นอกจากนี ้ มลูคา่การเข้าซือ้หุ้น SCC ทีป่ระเมินจากวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึง่เป็นการดมูลูคา่กระแสเงินสดที่จะเกิดขึน้ใน
อนาคตมากกวา่การมองมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั โดยมลูคา่สนิทรัพย์ประมาณ 500 ล้านบาทเป็นมลูคา่สนิทรัพย์ที่
ไมท่ ามาหากิน แตส่ว่นท่ีประเมินวิธีคิดลดกระแสเงินสดเป็นวธีิดรูายได้กระแสเงินสดในอนาคต คดิลดกลบัมาเพื่อดวูา่ SCC 
สร้างรายได้เทา่ไหร่ ก าไรเทา่ไหร่กลบัมาให้บริษัทฯ ซึง่จากที่ประเมินออกมา ราคาขัน้ต ่าบนหลกัการระมดัระวงัอยูท่ี่ 178 
บาทตอ่หุ้น โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในฐานะท่ีปรึกษาของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยก็ได้ประเมินแล้ววา่ราคาที่ซือ้ดงักลา่วมี
ความเหมาะสม อยูใ่นกรอบราคายตุิธรรม 

คณุรภทัภร ตรงวงศา ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัรายละเอียดวิธีคิดลดกระแสเงินสด 

คณุรัชดา เกลยีวปฏินนท์ ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลสั จ ากดัชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ทา่นผู้ ถือหุ้น
สามารถพจิารณารายละเอียดของวิธีคดิลดกระแสเงินสดได้ตัง้แตห่น้า 58 ของรายงานความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ และการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ที่บริษัทฯ ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบั
หนงัสอืเชิญประชมุ โดยหน้า 70 – 71 จะเป็นประมาณการรายได้และคา่ใช้จ่ายโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด โดยมีประมาณ
การตัง้แตปี่ 2561 – 2565 
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คณุรภทัภร ตรงวงศา ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมวา่ วิธีคิดลดกระแสเงินสดต้องเป็นโมเดลธุรกิจทีม่ีกระแสเงินสดทีต่อ่เนื่องใน
ปัจจบุนัถงึอนาคต ถงึจะสามารถคิดลดได้ แตใ่นเมื่อเราเข้าใจวา่มนัอาจเป็นธุรกิจแบบ Sunset ฉะนัน้ รายได้ในอนาคตอาจ
ลดลง ขัน้ตอนการใช้วิธีคดิลดกระแสเงินสดมนัผิดโมเดลหรือเปลา่ 

คณุกฤษพร ขนุจนัทร์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) ได้ชีแ้จงวา่ในการจดัท า
ประมาณการทางการเงินที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้พจิารณาตัง้แตโ่ครงสร้างรายได้ของ SCC และโครงสร้างต้นทนุ โดย
รายได้ที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระน ามาใช้ในการจดัท าประมาณการนัน้เป็นไปตามหลกัการระมดัระวงั กลา่วคือ พิจารณา
เฉพาะรายได้ที่ลกูค้าท าสญัญาอยู ่ณ ปัจจบุนัและยงัคงมตีอ่ไปในอนาคตอกี 3 – 5 ปีข้างหน้าวา่จะมีรายได้อยา่งนีเ้กิดขึน้
หรือเปลา่ เพราะลกัษณะการท าธุรกิจของ SCC ต้องมีการลงนามสญัญากบัทางคูค้่าถงึจะมกีารให้บริการได้ โดยไมไ่ด้
รวมถงึโครงการท่ี SCC แจ้งวา่อยูใ่นระหวา่งที่ไปประมลูมาได้ 

คณุอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ ในกรณีที่ต้นทนุน า้มนัสงูขึน้ คา่แรงหรือคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องสงูขึน้ จะท าให้ margin 
ลดลงหรือไม ่สญัญาที่ SCC ท ากบัลกูค้าก าหนดรายละเอยีดในเร่ืองดงักลา่วอยา่งไร 

คณุกิจจา สมญัญาหิรัญชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ส าหรับราคาน า้มนัท่ีเป็นเชือ้เพลงิ ซึง่เป็นต้นทนุหลกัของธุรกิจขนสง่ หากมีการ
ปรับขึน้หรือลง SCC ก็สามารถปรับราคาขึน้ลงตามราคาน า้มนัดงักลา่วได้ 

คณุอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมวา่  กลา่วคอืปรับขึน้ลงให้ได้ margin ใกล้เคยีงกบัเดิมใช่ไหมครับ แล้วมีความ
ยืดหยุน่ในการปรับราคาดงักลา่วมากน้อยเพียงใด 

คณุกิจจา สมญัญาหิรัญชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ใช่ โดยเป็นสตูรราคา ซึง่จะมกีารปรับเป็นระยะตามทีก่ าหนด แตไ่มเ่กิน3 เดอืน 
โดยปรับตามสตูรราคาน า้มนัทีเ่พิม่ขึน้หรือลดลง โดยอาจมีได้ทัง้ขึน้และลง ซึง่จะชดเชยกนัไปเนื่องจากราคาน า้มนัมีการ
เปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ 

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเพิม่เตมิ และเนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยั
เพิ่มเติม ประธานฯ จงึเสนอให้ทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดของบริษัท เอส ซี แคริเออร์ จ ากดั ซึง่
เป็นรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ประเภทท่ี 1 และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามที่น าเสนอ ทัง้นี ้ การลงมติในวาระนีต้้องได้รับการ
อนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

มติที่ประชุม: ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี อนมุตัิการซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดของบริษัท 
เอส ซี แคริเออร์ จ ากดั ซึง่เป็นรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ประเภทท่ี 1 และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 333,869,044 94.2752 
ไมเ่ห็นด้วย 10,023,895 2.8305 
งดออกเสยีง 10,250,000 2.8943 
บตัรเสยี 0 0 
รวม 354,142,939 100.00 
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หมายเหต:ุ หลงัจากประธานฯ ประกาศผลการลงมตใินวาระดงักลา่ว คณุทรงพล พงศ์พฒันกาญจน์ ผู้ ถือหุ้น ได้กลา่วตอ่ที่
ประชมุวา่ จากผลการออกเสยีงลงคะแนน ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยหลายราย ซึง่ถือหุ้นรวมกนัคิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ลงคะแนนเสยีงไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีง ดงันัน้ 
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงควรพิจารณาความเหมาะสมในการท ารายการดงักลา่ว เนื่องจากผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยสว่นใหญ่มี
ความกงัวลในเร่ืองดงักลา่ว 

วาระที่ 2. พิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 
(NFC-W1) จ านวนไม่เกนิ 108,783,306 หน่วย ให้แก่ผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถอืหุ้น 
(Rights Offering) ในอตัราส่วน 10:1 

ประธานฯ มอบหมายให้คณุศรินทิพย์ กิตตวิงศ์โสภณ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

คณุศรินทิพย์ กิตตวิงศ์โสภณชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ เนื่องจากวาระที่ 2 ถงึ 5 เป็นวาระท่ีมคีวามเก่ียวเนื่องกนั ดงันัน้ ในการ
พิจารณาอนมุตัเิร่ืองตามวาระท่ี 2 ถึง 5 จะถือเป็นเง่ือนไขซึง่กนัและกนั โดยหากเร่ืองในวาระใดวาระหนึง่ไมไ่ด้รับการอนมุตั ิ
จะถือวา่เร่ืองอื่นๆ ที่ได้รับอนมุตัแิล้วเป็นอนัยกเลกิ และจะไมม่กีารพิจารณาในวาระอื่นๆ ตอ่ไป โดยจะถือวา่การพิจารณา
อนมุตัิในเร่ืองตา่งๆ ตามที่ปรากฏรายละเอียดวาระท่ี 2 ถึง 5 ไมไ่ด้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

สบืเนื่องจากการอนมุตักิารซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดของบริษัท เอส ซี แคริเออร์ จ ากดั ซึง่บริษัทฯ จะมีภาระหนีส้นิเพิ่มขึน้จากการ
กู้ เงินมาลงทนุ อกีทัง้จะต้องจดัหาเงินมาช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ให้กบัสถาบนัการเงินตามก าหนดเวลา สง่ผลให้อตัรา
หนีส้นิตอ่ทนุ (D/E ratio) เพิ่มสงูขึน้ ซึง่จะเป็นอปุสรรคตอ่การลงทนุในโครงการอื่นในอนาคต และเพื่อเป็นการเพิ่มสภาพ
คลอ่ง ลดภาระหนีส้นิท่ีจะเพิ่มขึน้ และเตรียมเงินทนุส าหรับการขยายกิจการของบริษัท เอส ซี แคริเออร์ จ ากดั รวมถงึการ
ลงทนุในระยะยาวของบริษัทฯ ในอนาคต บริษัทฯ จงึมีแผนการเพิม่ทนุโดยการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้
หุ้นสามญัของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (NFC-W1) จ านวนไมเ่กิน 108,783,306 หนว่ย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering: RO) ในอตัรา 10 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ (10:1) โดยไมค่ดิ
มลูคา่ ทัง้นี ้ใบส าคญัแสดงสทิธิมีอาย ุ3 ปี โดยใช้สทิธิปีละ 2 ครัง้ ในราคาการใช้สทิธิ 6.50 บาท ตอ่หุ้น 

นอกจากนี ้เพื่อให้สามารถด าเนนิการในเร่ืองตา่งๆ ที่จ าเป็น เก่ียวข้อง และ/หรือ ตอ่เนื่องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (NFC-W1) โดยมีรายละเอยีดข้างต้น คณะกรรมการ  บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่
ประชมุพิจารณาอนมุตัิมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทฯ และ/หรือ บคุคล
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทฯ มีอ านาจพจิารณาและ
ด าเนินการในเร่ืองตา่งๆ ที่จ าเป็น เก่ียวข้อง และ/หรือ ตอ่เนือ่งกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (NFC-W1) ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีงเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

(1) ก าหนดและแก้ไขเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ อนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสทิธิตามความเหมาะสม ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงข้อก าหนดและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสทิธิ วนัท่ีออก
ใบส าคญัแสดงสทิธิ การก าหนดวนัท่ีผู้ ถือหุ้นจะได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ จ านวนหุ้นสามญัเพื่อรองรับการ
ใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ ระยะเวลาในการใช้สทิธิ หรือการก าหนดเหตกุารณ์ที่บริษัทฯ ต้องออกหุ้นใหมเ่พื่อ
รองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยที่การก าหนด หรือการแก้ไข โดยคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้มี
อ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทฯ ตามหนงัสอืรับรองของบริษัทฯ และ/หรือ บคุคลที่ได้รับมอบหมายจาก
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คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทฯ ตามหนงัสอืรับรองของบริษัทฯ จะต้องอยู่
ภายใต้กรอบท่ีได้รับอนมุตัจิากทีป่ระชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ของบริษัทฯ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเร่ืองอาย ุ
ราคาใช้สทิธิ และอตัราการใช้สทิธิ ตามที่ได้ระบไุว้ในข้อก าหนด สาระส าคญัในเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสทิธิ 

(2) เข้าเจรจา ตกลง ลงนาม และแก้ไขสญัญา เอกสาร รายงานการขาย การเปิดเผยข้อมลู ค าขอยกเว้น การปฏิบตัิหน้าที ่
รายงาน ค าขออนญุาตตา่งๆ และหลกัฐานตา่งๆ ที่จ าเป็นท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและ เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ 
ซึง่รวมถึงการติดตอ่ การยื่นเอกสารตา่งๆ ดงักลา่วเพื่อขออนญุาต รวมทัง้เอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องอื่นๆ การ
ด าเนินการ การติดตอ่ และ/หรือ การกระท าอื่นใดตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) หนว่ยงานราชการ และ/หรือ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ และ
การน าใบส าคญัแสดงสทิธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ การน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุจากการใช้สทิธิแปลงสภาพ
เข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และให้มีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นและเหมาะสมเพื่อด าเนินการ
ตามที่ระบไุว้ข้างต้น 

(3) การด าเนินการใดๆ ตามที่จ าเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้

ทัง้นี ้ เมื่อวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสอืแจ้งเปลีย่นแปลงแก้ไขวนัออกใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้

รายละเอียด เดิม ใหม่ 
วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพื่อมีสทิธิ
รับ NFC-W1 (Record Date) 

29 พฤศจิกายน 2561 29 พฤศจิกายน 2561 
(ไมม่ีการแก้ไข) 

วนัออกใบส าคญัแสดงสทิธิ 15 ธนัวาคม 2561 14 ธนัวาคม 2561 
วนัก าหนดใช้สทิธิครัง้แรก  28 มิถนุายน 2562 28 มิถนุายน 2562 

(ไมม่ีการแก้ไข) 
วนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 14 ธนัวาคม 2564 13 ธนัวาคม 2564 

รายละเอียดของการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ปรากฏตามสรุปสาระส าคญัของ
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (NFC-W1) ที่บริษัทฯ ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

คณุรัชดา เกลยีวปฏินนท์ ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลสั จ ากดัชีแ้จงตอ่ที่ประชมุเพิม่เตมิวา่ การออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ มีวตัถปุระสงค์เพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียนส าหรับกิจการ ลด
ภาระหนีส้นิจากการเข้าลงทนุในบริษัท เอส ซี แคริเออร์ จ ากดั และใช้เป็นเงินทนุส ารองส าหรับการขยายกิจการของบริษัทฯ 
และบริษัทยอ่ยในอนาคต โดยบริษัทฯ คาดวา่จะมีความต้องการใช้เงินทนุรวมทัง้สิน้ประมาณ 700 ล้านบาท 

ส าหรับผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (NFC-
W1) ในสว่นของการลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) จะไมม่ีเนื่องจากเป็นการออกใบส าคญัแสดงสทิธิให้แก่
ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) อยา่งไรก็ดี ในกรณีที่มีบคุคลที่ไมใ่ช่ผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สทิธิแปลงสภาพ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ จะท าให้สดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมลดลงประมาณร้อยละ 9 นอกจากนี ้ การลดลงของสว่นแบง่
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ก าไร (EPS Dilution) จะอยูท่ีป่ระมาณร้อยละ 9 เช่นเดียวกนั ในขณะท่ีการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) หรือ
ผลกระทบตอ่ราคาหุ้นจากการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิในครัง้นีจ้ะอยูท่ี่ร้อยละ 3.87 

ทัง้นี ้ บริษัทฯ จะจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (NFC-W1) ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมทีม่ีรายช่ือ
ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 ในอตัราสว่นการจดัสรร 10 หุ้นสามญัเดมิ ตอ่ 1 หนว่ย
ใบส าคญัแสดงสทิธิ จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะจดัสรรไมเ่กิน 108,783,306 หนว่ย โดยไมค่ิดมลูคา่ โดยวนัท่ีออก
ใบส าคญัแสดงสทิธิคือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2561 อตัราการใช้สทิธิ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ ตอ่ 1 หุ้น ราคาใช้สทิธิ 6.50 
บาทตอ่หุ้น และใบส าคญัแสดงสทิธิมีอายสุามปีนบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ ก าหนดการใช้สทิธิแปรสภาพครัง้แรก
วนัท่ี 28 มิถนุายน 2562 มกี าหนดการใช้สทิธิปีละ 2 ครัง้ คือ ทกุวนัท าการสดุท้ายของเดือนมถินุายนและธนัวาคม รวม
ทัง้หมด 6 ครัง้ 

ส าหรับตารางเวลาเบือ้งต้น ภายหลงัจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (NFC-W1) บริษัทฯ ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในวนัท่ี 
29 พฤศจิกายน 2561 หลงัจากนัน้ บริษัทฯ จะออกใบส าคญัแสดงสิทธิในวนัที่ 14 ธันวาคม 2561 โดยคาดว่าใบส าคญั
แสดงสิทธิจะได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ประมาณวนัที่ 26 มกราคม 2562 และวนัใช้สิทธิแปรสภาพครัง้
แรกคือวนัท่ี 28 มิถนุายน 2562 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุคณุศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณและคณุรัชดา เกลยีวปฏินนท์ ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ที่
ปรึกษา เอเชีย พลสั จ ากดั และกลา่วเพิม่เตมิวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่วหรือไม่ 

คณุอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ เงินจากการเพิม่ทนุประมาณ 700 กวา่ล้านบาทท่ีบริษัทฯ จะน าไปใช้ในการขยาย
ธุรกิจของบริษัทฯ จะน าไปใช้ในสว่นใด นอกจากนี ้ เพราะเหตใุดบริษัทฯ จงึเลอืกออกใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั 
เนื่องจากใบส าคญัแสดงสทิธิมีอาย ุ 3 ปี บริษัทฯ มคีวามจ าเป็นเร่งดว่นในการใช้เงินมากน้อยเพียงใด เพราะเหตใุดจึงไม่
เลอืกวิธีการเพิม่ทนุ รวมถงึท าไมถึงก าหนดราคาใช้สทิธิที่ 6.50 บาท ในขณะท่ีราคาหุ้นในปัจจบุนัอยูท่ี่ประมาณ 10 บาท 
และท าไมถึงก าหนดอตัราสว่นในการจดัสรรในอตัรา 10 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ 

คณุรัชดา เกลยีวปฏินนท์ ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลสั จ ากดัชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ส าหรับ
รายละเอียดของแผนการใช้เงิน บริษัทฯ จะใช้ช าระคืนเงินกู้ยมืส าหรับการเข้าซือ้หุ้น SCC ประมาณ 400 ล้านบาท และใช้
เป็นเงินทนุหมนุเวยีนในกิจการอกีประมาณ 100 ล้านบาท รวมถงึเป็นเงินทนุส ารองส าหรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ยอีกประมาณ 200 ล้าน รวมเป็นทัง้สิน้ประมาณ 700ล้านบาท 

คณุอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมวา่ การขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ขยายอะไร 

คณุกิจจา สมญัญาหิรัญชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ตามที่เคยเรียนแจ้งเก่ียวกบัการพฒันาคลงัสนิค้าเหลว ซึง่บริษัทฯ ต้องใช้เงิน
ลงทนุหลกัพนัล้านบาท โดยหากบริษัทฯ สามารถลดสว่นหนีล้งได้ บริษัทฯ ก็จะลดอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นทนุ ท าให้เกิด
ความคลอ่งตวัในการท าธุรกิจตอ่ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดทะเบยีนจดัตัง้บริษัทยอ่ยไว้สองบริษัท ได้ บริษัท เอ็นเอฟซีที จ ากดั เพื่อ
ประกอบกิจการให้บริการคลงัสนิค้าเหลว และบริษัท เอ็นเอฟซดีบับลวิ จ ากดั เพื่อประกอบกิจการให้บริการคลงัสนิค้า ซึง่
บริษัทฯ ยงัอยูร่ะหวา่งการศกึษาโครงการและความเป็นไปได้ และยงัอยูใ่นแผนการพฒันาขยายธุรกิจอยู่ 

คณุอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมวา่ ท าไมออกเป็นใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามญั ท าไมไมเ่พิ่มทนุ 
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คณุกิจจา สมญัญาหิรัญชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ บริษัทฯ ค านงึถึงผู้ถือหุ้นเดิม จึงออกใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั ซึง่
หากราคา ณ ช่วงเวลาใช้สทิธิราคายงัอยูท่ี่ประมาณปัจจบุนั ก็เป็นการคืนก าไรให้กบัผู้ ถือหุ้น นอกจากนี ้การเพิม่ทนุในช่วงนี ้
อาจไมเ่หมาะสม เนื่องจากตลาดในชว่งนีไ้มค่อ่ยดเีทา่ไหร่ ประกอบกบับริษัทฯ ยงัอยูใ่นวิสยัที่สามารถบริหารจดัการเงินทนุ
ได้โดยที่ไมต้่องเพิ่มทนุ 

คณุอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัเศษหุ้นจากการค านวณ รวมถึงราคาใช้สทิธิที่ 6.50 บาท 

คณุรัชดา เกลยีวปฏินนท์ ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลสั จ ากดัชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ราคาใช้สทิธิที ่
6.50 บาท เป็นราคาที่บริษัทฯ ตัง้ใจให้สว่นลดกบัผู้ ถือหุ้นจากราคาทีซ่ือ้ขายในปัจจบุนั ซึง่ลดมาเกือบถึงร้อยละ 50 ทัง้นี ้
บริษัทฯ ก าหนดอตัราสว่นการจดัสรร 10 หุ้นสามญัเดมิ ตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ ซึง่ก่อให้เกิดการลดลงของราคาหุ้น
น้อยมาก ซึง่ตามทฤษฎีราคาอยูท่ี่ 9.87 บาท ในขณะที่ราคาใช้สทิธิอยูท่ี่ 6.50 บาท ทัง้นี ้หากมีเศษหุ้นจากการค านวณตาม
อตัราการจดัสรรดงักลา่ว บริษัทฯ จะปัดเศษทิง้ 

ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ ท าไมผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ไมเ่สยีสละ แทนที่จะปัดเศษให้หายไป ท าไมไม่ปัดขึน้แล้วบวกเข้าไปอีกหนึง่หุ้น 
เนื่องจากผู้ ถือหุ้นขาดทนุกนัมากมายแล้ว 

คณุกิจจา สมญัญาหิรัญชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ตอนนีท้ี่ประชมุพดูถึงในแง่ของบริษัทฯ การท่ีจะไปขอกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เป็น
การด าเนินการอีกขัน้ตอนหนึง่ ซึง่บริษัทฯ ไมส่ามารถตอบแทนเองได้วา่ให้หรือไมใ่ห้อยา่งไร 

คณุนรา ศรีเพชร ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ ในเร่ืองสญัญากบัลกูค้ารายใหญ่ที่จะทยอยหมดไปในปี 2565 – 2566 ที่ก าลงัจะถึง
ภายใน 4-5 ปีข้างหน้า ผู้บริหารของบริษัทฯ มวีิสยัทศัน์หรือแผนทีจ่ะรับมืออยา่งไร 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุทา่นผู้ถือหุ้น และแจ้งวา่รายละเอียดดงักลา่วอยูใ่นวาระท่ี 1 ซึง่ผา่นมาแล้ว ดงันัน้จะน าไปตอบใน
วาระอื่นๆ เพื่อให้การประชมุในวาระท่ี 2 – 5 สามารถด าเนินไปอยา่งตอ่เนื่องได้ก่อน 

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเพิม่เตมิ และเนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยั
เพิ่มเติม ประธานฯ จงึเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั
ของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (NFC-W1) จ านวนไมเ่กิน 108,783,306 หนว่ย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น 
(Rights Offering) ในอตัราสว่น 10:1 และพิจารณาอนมุตัิมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้มีอ านาจลง
ลายมือช่ือผกูพนับริษัทฯ และ/หรือ บคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือ
ช่ือผกูพนับริษัทฯ มีอ านาจพิจารณาและด าเนินการในเร่ืองตา่งๆ ที่จ าเป็น เก่ียวข้อง และ/หรือ ตอ่เนื่องกบัการออกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (NFC-W1) ตามที่น าเสนอ ทัง้นี ้การลงมติในวาระนีต้้องได้รับ
การอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม: ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออก
เสยีงลงคะแนน อนมุตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 
(NFC-W1) จ านวนไมเ่กิน 108,783,306 หนว่ย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights 
Offering) ในอตัราสว่น 10:1 และอนมุตัิมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือ
ช่ือผกูพนับริษัทฯ และ/หรือ บคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอ านาจลง
ลายมือช่ือผกูพนับริษัทฯ มีอ านาจพิจารณาและด าเนินการในเร่ืองตา่งๆ ที่จ าเป็น เก่ียวข้อง และ/หรือ 
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ตอ่เนื่องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (NFC-W1) โดย
มีรายละเอยีดตามทีเ่สนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,040,586,477 98.9821 
ไมเ่ห็นด้วย 10,050,816 0.9561 

งดออกเสยีง 650,000 0.0618 

บตัรเสยี 0 0 
รวม 1,051,287,293 100.00 

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 81,587,479.50 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 815,874,792 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 897,462,271.50 บาท โดย
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จ านวน 108,783,306 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (NFC-W1) 

ประธานฯ มอบหมายให้คณุศรินทิพย์ กิตตวิงศ์โสภณ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

คณุศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ สบืเนื่องจากการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั
ของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (NFC-W1) จ านวนไมเ่กิน 108,783,306 หนว่ย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น 
(Rights Offering) ในวาระท่ี 2 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบยีน
ของบริษัทฯ จ านวน 81,587,479.50 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 815,874,792 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวน 
897,462,271.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทนุใหมจ่ านวน 108,783,306 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท เพื่อ
รองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (NFC-W1) 

ทัง้นี ้ รายละเอียดความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ปรากฏตามหนงัสอืเชิญประชมุที่บริษัทฯ ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
นอกจากนี ้ รายละเอียดของการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) ที่บริษัทฯ ได้
จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุคณุศรินทิพย์ กิตตวิงศ์โสภณ และกลา่วเพิม่เติมวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซกัถาม
เก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่วหรือไม่ และเนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัเพิ่มเติม ประธานฯ จงึเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบยีนของบริษัทฯ จ านวน 81,587,479.50 บาท จากทนุจดทะเบยีนเดมิจ านวน 815,874,792 บาท 
เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวน 897,462,271.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทนุใหมจ่ านวน 108,783,306 หุ้น มลูคา่ที่
ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (NFC-W1) 
ตามที่น าเสนอ ทัง้นี ้ การลงมตใินวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่ (3/4) ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม: ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่ (3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบยีนของบริษัทฯ จ านวน 81,587,479.50 บาท จาก
ทนุจดทะเบียนเดมิจ านวน 815,874,792 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวน 897,462,271.50 บาท โดย
การออกหุ้นสามญัเพิม่ทนุใหมจ่ านวน 108,783,306 หุ้น มลูคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 0.75 บาท เพื่อรองรับการใช้
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สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (NFC-W1) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
ทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,050,636,469 99.9381 
ไมเ่ห็นด้วย 853 0.0001 

งดออกเสยีง 650,000 0.0618 

บตัรเสยี 0 0 
รวม 1,051,287,322 100.00 

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ประธานฯ มอบหมายให้คณุศรินทิพย์ กิตตวิงศ์โสภณ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

คณุศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอยีด
ในวาระท่ี 3 บริษัทฯ จึงมคีวามจ าเป็นท่ีจะต้องแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เร่ืองทนุจดทะเบียน โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

เดิม ทนุจดทะเบียน จ านวน 815,874,792 บาท (แปดร้อยสบิห้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสีพ่นัเจ็ดร้อยเก้าสบิสองบาท) 
แบง่ออกเป็น 1,087,833,056 หุ้น (หนึง่พนัแปดสบิเจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นสามพนัห้าสบิหกหุ้น) 
มลูคา่หุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสบิห้าสตางค์) 
โดยแยกออกเป็น 
หุ้นสามญั 1,087,833,056 หุ้น (หนึง่พนัแปดสบิเจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นสามพนัห้าสบิหกหุ้น) 
หุ้นบริุมสทิธิ      - 0 -      หุ้น  (-ไม่มี-) 

ใหม่ ทนุจดทะเบียน จ านวน 897,462,271.50 บาท (แปดร้อยเก้าสบิเจ็ดล้านสีแ่สนหกหมื่นสองพนัสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
บาทห้าสบิสตางค์) 
แบง่ออกเป็น 1,196,616,362 หุ้น (หนึง่พนัหนึง่ร้อยเก้าสบิหกล้านหกแสนหนึง่หมื่นหกพนัสามร้อยหกสบิสองหุ้น)  
มลูคา่หุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสบิห้าสตางค์) 
โดยแยกออกเป็น 
หุ้นสามญั 1,196,616,362  หุ้น (หนึง่พนัหนึง่ร้อยเก้าสบิหกล้านหกแสนหนึง่หมื่นหกพนัสามร้อยหกสบิสองหุ้น)  
หุ้นบริุมสทิธิ      - 0 -        หุ้น  (-ไม่มี-) 

นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิมอบหมายให้กรรมการ หรือบคุคลที่
คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการในเร่ืองตา่งๆ ที่จ าเป็น เก่ียวข้อง และ/หรือ ตอ่เนื่องกบัการจด
ทะเบียนแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เร่ืองทนุจดทะเบียนดงักลา่ว ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงลงนามในแบบค าขอจดทะเบียน หรือเอกสารใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดทะเบียนแก้ไข
หนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เร่ืองทนุจดทะเบียนดงักลา่ว ซึง่รวมถงึการรับรองเอกสารตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง การตดิตอ่ 



  

18 

การยื่น และ/หรือ การรับเอกสาร ตอ่นายทะเบียน ตลอดจนการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมถ้อยค าเพือ่ให้เป็นไปตามค าสัง่ของ
นายทะเบยีน 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุคณุศรินทิพย์ กิตตวิงศ์โสภณ และกลา่วเพิม่เติมวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซกัถาม
เก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่วหรือไม ่

คณุอน ุ วอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ จากเดิมที่บริษัทฯ มีทนุจดทะเบยีน 800 กวา่ล้านบาท ภายหลงับริษัทฯ เข้าท า
รายการซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดของ SCC ในราคาประมาณ 800 ล้านบาท จะก่อให้เกิดภาระเกินความจ าเป็นในการเพิม่ทนุจด
ทะเบียนของบริษัทฯ หรือไม ่

คณุกิจจา สมญัญาหิรัญชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ การเข้าท ารายการซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดของ SCC ในราคารวมเป็นจ านวนเงิน
ทัง้สิน้ 801 ล้านบาทนัน้เป็นเร่ืองของการซือ้หุ้น ไมเ่ก่ียวข้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

คณุอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมวา่ บริษัทฯ จะเพิม่ทนุจดทะเบยีนให้เกินกวา่ 1,000 ล้านบาทหรือไม ่

คณุกิจจา สมญัญาหิรัญชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ การเพิม่ทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึน้อยูก่บัความจ าเป็นในการใช้เงินทนุของ
บริษัทฯ ในอนาคต โดยหากบริษัทฯ มคีวามจ าเป็นต้องใช้เงินทนุ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพจิารณาถงึความเหมาะสมใน
การเพิม่ทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเพิม่เตมิ และเนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยั
เพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เร่ืองทนุจด
ทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ และพิจารณาอนมุตัิมอบหมายให้กรรมการ หรือบคุคลที่
คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการในเร่ืองตา่งๆ ที่จ าเป็น เก่ียวข้อง และ/หรือ ตอ่เนื่องกบัการจด
ทะเบียนแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เร่ืองทนุจดทะเบียนดงักลา่ว ตามที่น าเสนอ ทัง้นี ้ การลงมตใินวาระนี ้
ต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่ (3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม: ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัิการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เร่ืองทนุจด
ทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ และอนมุตัิมอบหมายให้กรรมการ หรือ
บคุคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอ านาจในการด าเนนิการในเร่ืองตา่งๆ ที่จ าเป็น เก่ียวข้อง 
และ/หรือ ตอ่เนื่องกบัการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เร่ืองทนุจดทะเบียน
ดงักลา่ว โดยมีรายละเอยีดตามทีเ่สนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,050,637,227 99.9382 
ไมเ่ห็นด้วย 95 0.0000* 
งดออกเสยีง 650,000 0.0618 

บตัรเสยี 0 0 
รวม 1,051,287,322 100.00 
*เป็นการปัดเศษตวัเลขโดยประมาณ 
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วาระที่ 5. พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 108,783,306 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.75 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง้
ที่ 1 (NFC-W1) ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถอืหุ้น (Rights 
Offering) 

ประธานฯ มอบหมายให้คณุศรินทิพย์ กิตตวิงศ์โสภณ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

คณุศรินทิพย์ กิตตวิงศ์โสภณชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่สบืเนื่องจากการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั
ของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (NFC-W1) จ านวนไมเ่กิน 108,783,306 หนว่ย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น 
(Rights Offering) ในวาระท่ี 2 และการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหมจ่ านวน 
108,783,306 หุ้น มลูคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 0.75 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท
ฯ ครัง้ที่ 1 (NFC-W1) ซึง่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในวาระ
ที่ 3 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนของบริษัทฯ 
จ านวน 108,783,306 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาทดงักลา่ว เพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ครัง้ที ่ 1 (NFC-W1) ซึง่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น 
(Rights Offering) 

ทัง้นี ้ รายละเอียดของการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุ
เพื่อรองรับการใช้สทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (NFC-W1) ที่
บริษัทฯ ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

นอกจากนี ้เพื่อให้สามารถด าเนนิการในเร่ืองตา่งๆ ที่จ าเป็น เก่ียวข้อง และ/หรือ ตอ่เนื่องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทฯ โดยมีรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุพจิารณาอนมุตัมิอบหมายให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทฯ และ/หรือ บคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ
กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทฯ มีอ านาจพิจารณาและด าเนินการในเร่ืองตา่งๆ ที่จ าเป็น เก่ียวข้อง และ/หรือ 
ตอ่เนื่องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีงเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

(1) ก าหนดหรือแก้ไขรายละเอยีด วิธีการ และเง่ือนไขอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิตาม
ความเหมาะสม ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพียงข้อก าหนดและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสทิธิ วนัท่ีออกใบส าคญัแสดง
สทิธิ การก าหนดวนัท่ีผู้ ถือหุ้นจะได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ จ านวนหุ้นสามญัเพื่อรองรับการใช้สทิธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิ ระยะเวลาในการใช้สทิธิ หรือการก าหนดเหตกุารณ์ที่บริษัทฯ ต้องออกหุ้นใหมเ่พื่อรองรับการใช้
สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ และ 

(2) เข้าเจรจา ตกลง ลงนาม และแก้ไขสญัญา เอกสาร รายงานการขาย การเปิดเผยข้อมลู ค าขอยกเว้น การปฏิบตัิหน้าที ่
รายงาน ค าขออนญุาตตา่งๆ และหลกัฐานตา่งๆ ที่จ าเป็นท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ 
ซึง่รวมถึงการติดตอ่ การยื่นเอกสารตา่งๆ ดงักลา่วเพื่อขออนญุาต รวมทัง้เอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องอื่นๆ การ
ด าเนินการ การติดตอ่ และ/หรือ การกระท าอื่นใดตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ หนว่ยงานราชการ และ/
หรือ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ และการน าใบส าคญัแสดงสทิธิเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ การน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุจากการใช้สทิธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และให้มีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดทีจ่ าเป็นและเหมาะสมเพือ่ด าเนินการตามที่ระบไุว้ข้างต้น 
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ประธานฯ กลา่วขอบคณุคณุศรินทิพย์ กิตตวิงศ์โสภณ และกลา่วเพิม่เติมวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซกัถาม
เก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่วหรือไม่ และเนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัเพิ่มเติม ประธานฯ จงึเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน 108,783,306 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท เพื่อรองรับการใช้
สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (NFC-W1) ซึง่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) และพจิารณาอนมุตัมิอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้มี
อ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทฯ และ/หรือ บคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอ านาจลง
ลายมือช่ือผกูพนับริษัทฯ มีอ านาจพิจารณาและด าเนินการในเร่ืองตา่งๆ ที่จ าเป็น เก่ียวข้อง และ/หรือ ตอ่เนื่องกบัการจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ตามที่น าเสนอ ทัง้นี ้ การลงมตใินวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม: ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออก
เสยีงลงคะแนน อนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน 108,783,306 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้น
ละ 0.75 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (NFC-
W1) ซึง่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) และอนมุตัิ
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมอืช่ือผกูพนับริษัทฯ และ/หรือ บคุคลที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทฯ มอี านาจพิจารณา
และด าเนินการในเร่ืองตา่งๆ ที่จ าเป็น เก่ียวข้อง และ/หรือ ตอ่เนื่องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุของบริษัท
ฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,050,636,469 99.9381 
ไมเ่ห็นด้วย 853 0.0001 

งดออกเสยีง 650,000 0.0618 

บตัรเสยี 0 0 
รวม 1,051,287,322 100.00 

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมตัิแก้ไขข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 26 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เร่ือง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 

ประธานฯ มอบหมายให้คณุศรินทิพย์ กิตตวิงศ์โสภณ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

คณุศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อให้ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 26 สอดคล้องกบัประกาศคณะรักษา
ความสงบแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 เร่ือง การประชมุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ ฉบบัลงวนัท่ี 27 มิถนุายน 2557 ประกาศ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร เร่ือง มาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชมุผา่นสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และค าชีแ้จงกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง การประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ ของห้างหุ้นสว่นจด
ทะเบียน บริษัทจ ากดั บริษัทมหาชนจ ากดั สมาคมการค้า และหอการค้า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 
74/2557 เร่ือง การประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ ลงวนัท่ี 27 มิถนุายน 2557 ฉบบัลงวนัท่ี 23 กนัยายน 2559 ซึง่แก้ไขให้การ
ประชมุคณะกรรมการสามารถกระท าผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิการจดทะเบียนแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 26 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ข้อ 26. 

ข้อความเดิม: “ข้อ 26 คณะกรรมการต้องประชมุอยา่งน้อยสามเดือนตอ่ครัง้ ณ ท้องที่อนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่
ของบริษัทหรือส านกังานสาขาหรือสถานท่ีอื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนด” 

ข้อความใหม่: “ข้อ 26 คณะกรรมการต้องประชมุอยา่งน้อยสามเดือนตอ่ครัง้ ณ ท้องที่อนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่
ของบริษัทหรือส านกังานสาขาหรือสถานท่ีอื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนด 

การประชมุคณะกรรมการของบริษัทสามารถด าเนินการโดยการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ได้
โดยด าเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 เร่ืองการประชมุผา่นสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร เร่ือง มาตรฐานการ
รักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชมุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ พ.ศ. 2557 และกฎหมายที่
เก่ียวข้องกบัการประชมุดงักลา่วรวมทัง้ทีจ่ะมีการแก้ไขเพิม่เติมใดๆ ตอ่ไป” 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุคณุศรินทิพย์ กิตตวิงศ์โสภณ และกลา่วเพิม่เติมวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซกัถาม
เก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่วหรือไม่ และเนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัเพิ่มเติม ประธานฯ จงึเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 26 เพื่อให้สอดคล้องกบัประกาศคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 เร่ือง 
การประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์ลงวนัท่ี 27 มิถนุายน 2557 ตามที่น าเสนอ ทัง้นี ้ การลงมตใินวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิ
ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม: ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่ (3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัิแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 26 เพื่อให้สอดคล้องกบัประกาศคณะ
รักษาความสงบแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 เร่ือง การประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ ลงวนัท่ี 27 มถินุายน 2557 
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,051,287,227 100.0000* 
ไมเ่ห็นด้วย 95 0.0000* 
งดออกเสยีง 0 0 

บตัรเสยี 0 0 
รวม 1,051,287,322 100.00 
*เป็นการปัดเศษตวัเลขโดยประมาณ 

วาระที่ 7.  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นวา่ วาระนีเ้ป็นการเปิดโอกาสให้กบัผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นที่นอกเหนือจากวาระท่ีก าหนดไว้
ในหนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 โดยการเสนอเร่ืองอื่นใดนัน้ ให้อยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์และวิธีการที่
กฎหมายก าหนด โดยประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระอื่นๆ เพิ่มเติม มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อ
ซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองใดหรือไม ่
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คณุนรา ศรีเพชร ผู้ ถือหุ้น สอบถามค าถามที่ค้างไว้ ได้แก่ ในเร่ืองสญัญากบัลกูค้ารายใหญ่ที่จะทยอยหมดไปในปี 2565 – 
2566 ที่ก าลงัจะถึงภายใน 4-5 ปีข้างหน้า ผู้บริหารของบริษัทฯ มีวิสยัทศัน์หรือแผนท่ีจะรับมืออยา่งไร 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุทา่นผู้ ถือหุ้น และมอบหมายให้คณุณฐัพงษ์ รัตนสวุรรณทวี เป็นผู้ตอบค าถามดงักลา่วตอ่ที่ประชมุ 

คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวีชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า  ตามที่ท่านผู้ ถือหุ้ นมีความเป็นห่วงกังวลเก่ียวกับสภาวะตลาดก๊าซ
ธรรมชาติ ซึ่งดเูหมือนจะซนัเซ็ท แต่ตนเองคิดวา่ธุรกิจก๊าซธรรมชาติจะยงัคงอยูคู่ก่บัประเทศไทยตอ่ไป แม้จะไม่ได้ขยายตวั
เหมือนเดิม แต่คงไม่หายไปจากประเทศไทย เนื่องด้วยคู่ค้า อย่างเช่น บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ยงัคงมีการก าหนดการ
จดัซือ้จดัจ้าง เปิดโอกาสให้เอกชนเข้าไปประมลูงาน ในท านองเดียวกนักบัสภาวะก๊าซปิโตรเลยีมเหลว คนยงัคงต้องกินต้อง
ใช้ ซึง่การขนสง่ก๊าซดงักลา่วคงขนสง่ทางอื่นไมไ่ด้นอกจากทางรถ 

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า ที่บริษัทฯ มีการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในกรณีที่ซือ้ธุรกิจนีม้า ข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ มีทกุอยา่งเก่ียวกบัการท าธุรกิจเก่ียวกบัการขนสง่ก๊าซธรรมชาติ หรือต้องเปลีย่นแปลงใหม ่

คณุศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ วตัถปุระสงค์ของการประกอบธุรกิจของ SCC มีเร่ืองเก่ียวกบัการประกอบ
ธุรกิจโลจิสติกส์อยูแ่ล้ว 

คณุอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมวา่ SCC จะใช้ช่ือเดิม หรือจะเปลีย่นเป็น NFC-SCC หรืออยา่งไร 

คณุณฐัพงษ์ รัตนสวุรรณทวีชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เร่ืองเปลี่ยนช่ือเป็นเร่ืองที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน เนื่องจากในวงการขนสง่
วตัถอุนัตราย คงไมม่ีใครไมรู้่จกั SCC เพราะฉะนัน้ การท่ีจะเปลีย่นแบรนด์จาก SCC เป็น NFC คงมีเร่ืองต้องด าเนินการอีก
มาก 

คณุอน ุว่องสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า จะสามารถเติบโตมากกวา่ 1,200 ล้านบาทได้อย่างไร เพราะว่าต้นทนุทัง้
น า้มนัทัง้คนสงูขึน้ ขณะที่ราคาขายโดนบีบด้วยการประมลู 

คณุณฐัพงษ์ รัตนสวุรรณทวีชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ โครงสร้างรายได้ของธุรกิจขนสง่จะผกูกบัต้นทนุน า้มนัเสมอ หากน า้มนัแพง
ขึน้ ผู้ว่าจ้างจะจ้างเราแพงขึน้ตามสตูรที่ก าหนดไว้ ส าหรับด้านการขยายตวัในการขนสง่ ถ้าพิจารณาตวัเลขก็จะเห็นวา่การ
ใช้พลงังานเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยหากดปีูต่อปีอย่างต ่าต้องเห็นร้อยละ 3 – 4 ซึ่งมีการปรับตวัสงูขึน้ การใช้เพิ่มขึน้ การ
ขยายสถานีบริการน า้มนัของลกูค้าหลกัของ SCC คือ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ ากัด บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) 
จ ากัด คือมีการขยายตลาดตลอดเวลา มีการปรับปรุงสถานีบริการน า้มนั เพราะฉะนัน้ SCC เป็นผู้ขนส่งหลกัของบริษัท
เหลา่นี ้ยอ่มมีงานขนสง่เพิ่มขึน้เร่ือยๆ 

คณุอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมถึงการแขง่ขนัในช่วงเวลาปัจจบุนั 

คณุณฐัพงษ์ รัตนสวุรรณทวีชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ การแข่งขนัในธุรกิจให้บริการขนสง่ คงแบ่งเป็นกลุม่ทีพ่ดูถึงเร่ืองราคาเป็น
หลกั กบักลุม่ที่ต้องมาตรฐานดี ราคาคยุกนัได้ แตข่อให้อยูใ่นอตัราที่ดี ซึง่ตนคิดวา่ SCC นา่จะอยูใ่นกลุม่ที่สอง คือลกูค้าให้
ความส าคญักบัมาตรฐานเร่ืองความปลอดภยั เพราะฉะนัน้ เร่ืองการแขง่ขนัในกลุม่นีจ้ะไมรุ่นแรงเหมือนกบักลุม่อื่น 

คณุอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมวา่ แล้วจะมีคูแ่ขง่รายใหมม่าหรือไม ่
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คณุณฐัพงษ์ รัตนสวุรรณทวีชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ SCC เพิ่งเร่ิมในสว่นของธุรกิจน า้มนั โดย SCC เข้ามาท าและจะขยายธรุกิจ
ตอ่ไปเร่ือยๆ ตามความต้องการของการใช้น า้มนั 

คณุอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมวา่ อตัราการเติบโตอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 7 ใช่หรือเปลา่ 

คณุณฐัพงษ์ รัตนสวุรรณทวีชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ อตัราการเติบโตอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 7 แตม่ีการคิดคา่เสือ่มด้วย 

คณุอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมวา่ มีขา่ววา่ SCC ให้บริการขนสง่น า้มนั แล้วจะขยายตวัไปขนสง่อยา่งอื่นด้วย 
ไมท่ราบวา่จริงหรือเปลา่ 

คณุณฐัพงษ์ รัตนสวุรรณทวีชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า คงจะเป็นธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบัคลงัสินค้าเหลว เพราะฉะนัน้ หากมีสินค้า
อะไรท่ีออกจากคลงัสนิค้าเหลวได้ SCC ก็คงให้บริการขนสง่สนิค้าดงักลา่ว 

คณุอน ุว่องสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมวา่ หากการท ารายการเรียบร้อย งบการเงินสามารถรวมได้เมื่อไหร่หรือรวมได้
ในช่วงไตรมาสไหน 

คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวีชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ถ้าการท ารายการดงักล่าวแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีนี ้งบ
การเงินก็รวมในปี 2561 นีเ้ลย 

คณุอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมวา่ เหลอืเพียงหนึง่เดือน สญัญายงัไมล่งนาม รวมถึงยงัไมม่ีการกู้ยืมเงินเพื่อใช้
เป็นเงินทนุเลย 

คณุกิจจา สมญัญาหิรัญชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ คูส่ญัญาได้ลงนามในสญัญาซือ้ขายหุ้นแล้ว เพียงแตม่ีการก าหนดเป็นเง่ือนไข
บงัคบัก่อน โดยเง่ือนไขหนึง่คือต้องผา่นการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และเง่ือนไขบงัคบัก่อนอื่นๆ ทัง้หมดต้อง
แล้วเสร็จ ถ้าไมแ่ล้วเสร็จรายการก็ไมเ่กิด ถ้าเสร็จ คูส่ญัญาจะสามารถท ารายการให้เสร็จสิน้ภายในเดือนธนัวาคมของปีนีไ้ด้ 
งบการเงินก็จะเป็นงบการเงินรวมในเดือนธนัวาคมนีเ้ลย 

คณุอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมวา่ ถ้าเง่ือนไขบงัคบัก่อนไม่แล้วเสร็จ บริษัทฯ จะยกเลกิหรือเลือ่น 

คุณกิจจา สมัญญาหิรัญชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เป็นไปได้สองอย่าง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องพิจารณาว่าจะเลื่อน
ก าหนดการซือ้ขายหุ้น หรือยกเลกิรายการ 

คณุอน ุว่องสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่าเก่ียวกบัคลงัสินค้าเดิมที่ปรับปรุง ที่คาดว่าไตรมาส 4 จะแล้วเสร็จ รวมถึง
โครงการใหมว่า่มีความคืบหน้ามากน้อยเพียงใด 

คณุณฐัพงษ์ รัตนสวุรรณทวีชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ส าหรับคลงัสินค้าเหลว มีลกูค้าแล้วแต่อยู่ในขัน้ตอนประสานงานกบัการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเมื่อบริษัทฯ ได้ใบอนุญาต
เมื่อไหร่บริษัทฯ จะน าเสนอให้ท่านผู้ ถือหุ้นทราบต่อไป ส่วนเร่ืองการพฒันาคลงัสินค้า บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพูดคยุกบั
ลกูค้ารายใหญ่ที่ผลิตสินค้าอยู่ในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ เนื่องจากพืน้ที่ของบริษัทฯ เป็นพืน้ที่ที่ติดทางรถไฟ มีพืน้ที่
กองเก็บสามารถพฒันาเป็นศนูย์กระจายสินค้าที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุได้ในการน าสินค้าไปส่งออกที่ท่าเรือแหลม
ฉบงั ซึง่ถ้าได้ความชดัเจนแล้วบริษัทฯ จะเรียนให้ทา่นผู้ ถือหุ้นทราบตอ่ไป 
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คณุอน ุว่องสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมวา่ เนื่องจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จะครบวงจรมากขึน้ ธุรกิจอาจจะ
ขยายแล้วก็เติบโตมากกวา่เดิม โดยต้องเอางบการเงินมารวมกนัใช่หรือเปลา่ 

คุณณัฐพงษ์ รัตนสวุรรณทวีชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ต้องรอดู แต่เนื่องจากนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุคือใจกลางโครงการ
พฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก เป็นปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ เพราะฉะนัน้ สินค้าที่ส่งออกหรือน าเข้าล้วนแต่
ต้องการ facilities ไม่ว่าจะน าเข้าของเหลวมาผลิตเป็นของแข็งสง่ออกที่ท่าเรือแหลมฉบงั พืน้ที่บริษัทฯ มีศกัยภาพในการ
ให้บริการทัง้ขาเข้าและขาออก โดยหากอยากทราบว่าโอกาสของบริษัทฯ มีอะไรบ้าง ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นพิจารณาตามการ
พฒันาของนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุวา่มีอะไรบ้าง นัน่ก็คือโอกาสของเราที่มนัเกิดขึน้ 

คณุอน ุว่องสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ท่าเรือจะมีปริมาณลดลงจากเดิมหรือไม่ ตอนนีม้ีการพฒันาเป็นอย่างไร
บ้าง 

คณุณฐัพงษ์ รัตนสวุรรณทวีชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ โครงการพฒันาทา่เรือต้องใช้เวลา โดยหากมีความคืบหน้าแล้วบริษัทฯ จะ
เรียนให้ทา่นผู้ ถือหุ้นทราบตอ่ไป 

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกับแอมโมเนียและกรดก ามะถัน เนื่องจากต้นทุนวตัถุดิบเพิ่มสงูขึน้
พอสมควร ท าให้ลกูค้าชะลอการซือ้แม้ว่าบริษัทฯ จะมีรายได้เพิ่มขึน้เนื่องจากราคาสงูขึน้ แต่ปริมาณลดลง ก าไรลดลง ไม่
ทราบวา่ตอนนีแ้นวโน้มเป็นอยา่งไร แล้วหลงัจากที่บริษัทฯ ได้ธุรกิจโลจิสติกส์มาตอ่ไปจะเป็นอยา่งไร 

คณุณฐัพงษ์ รัตนสวุรรณทวีชีแ้จงตอ่ที่ประชุมวา่ ธุรกิจแอมโมเนียและกรดก ามะถนัเป็นเคมีภณัฑ์พืน้ฐาน มีความเหวี่ยงสงู
มาก เพราะฉะนัน้ แนน่อนครับวนันีข้าขึน้ก าไรน้อย แตม่ีความเป็นไปได้วา่จะเปลีย่นไป 

คณุอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมวา่ บริษัทฯ ยงัมีลกูค้าทีร่อค้างค าสัง่ซือ้อยูใ่ช่หรือเปลา่ 

คุณณัฐพงษ์ รัตนสวุรรณทวีชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เคมีภณัฑ์พืน้ฐานเหล่านีย้งัคงมีความต้องการใช้อยู่แล้ว ไม่หายไปไหน 
แม้วา่ราคาสงูขึน้ก็ยงัต้องใช้ 

คณุอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัสว่นแบง่ตลาดของธุรกิจขนสง่น า้มนัวา่ตลาดใหญ่ขนาดไหน 

คุณณัฐพงษ์ รัตนสวุรรณทวีชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทน า้มนั ส่วนใหญ่คาดว่าน่าจะเป็นของบริษัท 
ปตท. จ ากดั (มหาชน) ที่เหลอืนา่จะเป็นบริษัท เชลล์แหง่ประเทศไทย จ ากดั บริษัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นต้น โดย
สว่นแบง่ตลาดของบริษัทน า้มนัเหลา่นีจ้ะอยูป่ระมาณร้อยละ 15 – 20 ของยอดการใช้ปริมาณน า้มนัทัง้หมด ทัง้นี ้ในปัจจบุนั 
SCC เป็นผู้ให้บริการขนสง่น า้มนัให้กบับริษัท เชลล์แหง่ประเทศไทย จ ากดั บริษัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ากดั 

ผู้ ถือหุ้น สอบถามเก่ียวกบัมมุของผู้บริหารบริษัทฯ เก่ียวกบัการขนสง่ 

คุณณัฐพงษ์ รัตนสวุรรณทวีชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า การขนส่งที่ดีที่สดุก็น่าจะเป็นทางราง ซึ่งบริษัทฯ ก็มีพืน้ที่ติดทางรถไฟ 
รวมถึงติดทา่เรือ 

ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า สามารถเปลี่ยนสถานที่ประชมุได้หรือไมเ่นื่องจากเดินทางไกลส าหรับตน นอกจากนี ้ตนประสงค์ที่จะ
เยี่ยมชมบริษัทฯ จะได้หรือไม ่
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คณุกิจจา สมญัญาหิรัญ ชีแ้จงตอ่ที่ประชุมวา่ การเปลี่ยนสถานท่ีประชมุจะขอเก็บไว้พิจารณา ในสว่นเร่ืองเยี่ยมชมบริษัทฯ 
เหมือนคราวที่แล้วที่ทา่นประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งไว้วา่ขอเวลาให้บริษัทฯ พฒันาโครงการให้เห็นเป็นรูปเป็นร่าง แล้วจะ
เชิญผู้ ถือหุ้นไปเยี่ยมชมในโอกาสตอ่ไป 

คณุรภทัภร ตรงวงศา ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ ในสว่นของบริษัทฯ ที่มีทา่เรือ ในขณะที่กลุม่บริษัทเอสซีก็มีบริษัทท่ีเดินเรือ เพราะ
เหตใุดจึงเอากิจการของ SCC เข้ามาอยูภ่ายใต้บริษัทฯ 

คณุณฐัพงษ์ รัตนสวุรรณทวีชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ บริษัทฯ มีพืน้ท่ีติดทางรถไฟ ติดทา่เรือ ธุรกิจของกลุม่บริษัทเอสซีก็มีธุรกิจที่
ท าท่าเรือแต่ไม่เก่ียวกนั หากสามารถท าให้เกิดประโยชน์ได้โดยที่ไม่ขดัต่อระเบียบ ไม่ได้ค้าแข่ง ทางกลุม่บริษัทเอสซีเองก็
พร้อมที่จะให้การสนบัสนนุ ในขณะเดียวกนับริษัทฯ ก็นา่จะพร้อมร่วมงานกบักลุม่บริษัทเอสซี 

ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ มีปัญหาหนึง่ซึง่อยูใ่นใจของประธานฯ ที่ไมอ่ยากพดูเพราะวา่ท าให้ในวนันีไ้ม่ได้แตข่อพดูว่า
อยากจะท าให้คือในวาระท่ี 2 ที่มีผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยได้สอบถามเก่ียวกบัวา่เศษหุ้นจะท าอยา่งไร ซึง่ในวาระนัน้มีความตอ่เนื่อง
กบัวาระที่ 3, 4 และ 5 ตนเลยได้ปรึกษากบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในเร่ืองการปัดเศษหุ้น ซึ่งผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เห็นด้วยกบัการปัด
เศษหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย โดยให้สอบถามในทางปฏิบตัิกบัท่ีปรึกษากฎหมายวา่สามารถท าได้หรือไม ่อยา่งไรก็ดี สรุปวา่
ท าไม่ได้แล้ว เนื่องจากได้มีการลงมติในวาระที่ 2, 3, 4 และ 5 เรียบร้อยแล้ว แต่ในครัง้ถดัไป ถ้าต้องมีการปัดเศษ จะมีการ
ปัดเศษขึน้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยได้สทิธิ 

ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า กรณีที่ผู้ ถือหุ้นถกูปัดเศษทิง้ไป ต่อมาบริษัทฯ เพิ่มทุนและแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ การด าเนินการ
ดงักลา่วจะไปตดัหุ้นออกบางสว่นใช่หรือไม่ 

คณุกิจจา สมญัญาหิรัญชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ถ้ามีผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิแปลงสภาพไมค่รบ จะเหลอืเศษ ซึง่บริษัทฯ ต้องจดัประชมุ
ผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการลดทนุเพื่อตดัเศษที่เหลอืออก 

ผู้ ถือหุ้น กลา่ววา่ ทกุครัง้จะมีเศษ สว่นมากจะปัดเศษ จนกระทัง่ไมม่ีเศษให้ปัดแล้ว 

คณุกิจจา สมญัญาหิรัญชีแ้จงตอ่ที่ประชุมว่า เท่าที่ผ่านมา หากบริษัทฯ มีการเพิ่มทนุหรือการลดทนุ ท่านผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
เติมเศษให้หมดเลย ไม่ได้ตดัเศษทิง้ แต่จะปัดเศษขึน้ให้ครบเป็นหนึ่งหุ้น มีเศษจุดเท่าไหร่ปัดขึน้หมด โดยผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
เป็นคนท่ีให้หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมวา่ ขอปัดเศษขึน้คราวนีเ้ลยได้หรือไม ่

คณุหฤทยั บญุกลอ่มจิตร ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท นอร์ตนั โรส ฟุลไบรท์ (ประเทศไทย) จ ากดั ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ใน
การออกใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัต้องมีการออกหุ้นเพิ่มทนุ ดงันัน้ ส าหรับคราวนีท้างฝ่ายจดัการและทางฝ่ายที่
ปรึกษาได้พิจารณาแล้ว มีการค านวณจ านวนเงิน จ านวนหุ้นที่เพิ่มขึน้ โดยมีการที่จะปัดเศษลง กรณีที่ปัดเศษขึน้จะต้องมี
การพิจารณาเปลี่ยนแปลงจ านวนทนุที่จะเพิ่มขึน้ด้วย เพราะฉะนัน้ อย่างที่ท่านประธานฯ ได้เรียน เนื่องจากมีความขดัข้อง
ทางเทคนิคหลายประการ รวมถึงทางข้อกฎหมายด้วยวาระเก่ียวกบัการเพิ่มทนุ การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่
จะซือ้หุ้นสามญั รวมถึงวาระต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องได้รับการอนุมตัิไปเรียบร้อยแล้ว แต่ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นเข้าใจว่าเป็นความ
ประสงค์ของทางบริษัทฯ ว่าคราวหน้าหากมีการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั หรือกรณีการเพิ่ม
ทนุหรือลดทนุทีต้่องมีการปัดเศษ จะมีการปัดเศษขึน้ให้กบัผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 
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