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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 
บริษัท ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) 

          

สถานที่ประชุม ห้องราชพฤกษ์ บางนา ไพรด์ โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ เลขท่ี 2/4 หมู ่14  
ถ.บางนา-ตราด กม. ที่ 6.5 ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 

วันที่และเวลาประชุม  วนัท่ี 23 มิถนุายน 2560 เวลา 9.30 น. 

กรรมการผู้เข้าประชุม   

1. คณุวิศณ ุนิเวศน์มรินทร์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง พร้อมท า
หน้าที่ประธานในท่ีประชมุครัง้นีด้้วย 

2. คณุณฐัภพ รัตนสวุรรณทว ี กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

3. รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. คณุสมุิตร เพชราภิรัชต์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. คณุอารีย์ เติมวฒันาภกัดี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
6. คณุศภุกิจ ดลุยพชิช์ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสีย่ง 
7. คณุยงยศ ปาละนิตเิสนา กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสีย่ง 
8. ดร.สนุีย์ ศรไชยธนะสขุ กรรมการ และกรรมการบริหารความเสีย่ง 
9. คณุวิบลูย์ รัศมีไพศาล กรรมการ และกรรมการบริหารความเสีย่ง 

10. คณุณฐัพงษ์ รัตนสวุรรณทว ี กรรมการ และกรรมการบริหาร 
11. คณุบงกช รุ่งกรไพศาล กรรมการ และกรรมการบริหาร 
12. คณุกิจจา สมญัญาหิรัญ กรรมการ และกรรมการบริหาร 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 

1. คณุวิสตู กจัฉมาภรณ์  ที่ปรึกษาการเงินจากบริษัท ฟินนารา วี คอนซลัแทนท์ จ ากดั 
2. คณุหฤทยั บญุกลอ่มจิตร ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท นอร์ตนั โรส ฟลูไบรท์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

เร่ิมการประชุม 

คณุศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ เลขานกุารบริษัทฯ กลา่วต้อนรับผู้ เข้าร่วมประชมุเข้าสูก่ารประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2560 ของบริษัท ปุ๋ ยเอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) พร้อมกบัแนะน ากรรมการบริษัทฯ และที่ปรึกษาของ
บริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชมุ 

ทัง้นี ้คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ ได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมถึงขัน้ตอนการลงคะแนนเสียงว่า ขอให้ผู้ ถือหุ้นแต่ละท่าน
ลงคะแนนแตล่ะวาระในใบลงคะแนนท่ีได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนการเข้าร่วมประชมุ ผู้ ถือหุ้นจะมีคะแนนเสยีงหนึ่ง
เสยีงตอ่หนึง่หุ้น โดยเจ้าหน้าที่จะจดัเก็บใบลงคะแนนจากทา่นภายหลงัที่ทา่นได้รับทราบรายละเอียดในแตล่ะวาระ
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แล้ว ทัง้นี ้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนน เจ้าหน้าที่จะจดัเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ีลงคะแนน 
“ไมเ่ห็นด้วย” และ “งดออกเสยีง” เทา่นัน้ 

เพื่อความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จดัท าใบลงคะแนนโดยแยกเป็นรายวาระ ท่านผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนแต่
ละวาระและฉีกตามรอยปรุ โดยผู้ ถือหุ้นทา่นใดที่ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีง ขอให้ยกมือขึน้และสง่ใบลงคะแนน “ไม่
เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสยีง” ให้กบัเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ สว่นผู้ ถือหุ้นทา่นใดที่ไมไ่ด้ยกมือจะถือวา่ทา่นมมีติเห็นชอบ
กบัระเบียบวาระนัน้ๆ ทัง้นี ้ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็น
ด้วยหรืองดออกเสยีง โดยจะน าคะแนนเสยีงที่ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงหกัออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมด และสว่นท่ี
เหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนัน้ๆ 

กรณีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะลงคะแนนในใบลงคะแนนไม่ชดัเจน หรือลงคะแนนในใบลงคะแนนมากกว่าหนึ่ง
ตวัเลือก หรือมีการแก้ไขการลงคะแนนในใบลงคะแนนแต่ไม่ลงลายมือช่ือก ากบัการแก้ไข  หรือบตัรฉีกขาดช ารุด จะ
ถือวา่ใบลงคะแนนนัน้เป็นบตัรเสยี และบริษัทฯ จะไมน่บัเป็นคะแนนเสยีงในวาระนัน้ๆ 

ทัง้นี ้ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามในประเด็นที่เก่ียวข้องกับวาระนัน้ๆ 
ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่ต้องการซกัถาม กรุณาแจ้งช่ือและนามสกุลให้ที่ประชมุ
ทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทกุครัง้ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีค าถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระท่ีก าลงัพิจารณาอยู ่ขอความกรุณาน าไปสอบถาม หรือ
ให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชมุ และขอความกรุณาทา่นผู้ ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอยา่ง
กระชบั และงดเว้นการซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นท่ีซ า้กนั โดยในการแสดงความเห็นหรือซกัถามทา่นผู้ ถือ
หุ้นทกุท่านจะมีเวลาครัง้ละประมาณ 5 นาที เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ ถือ
หุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชมุเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชมุให้อยูใ่นเวลาที่ก าหนด 

ทัง้นี ้เนื่องจากวาระที่ 3 และ 4 เป็นวาระที่มีความเก่ียวเนื่องกนั ดงันัน้ ในการพิจารณาอนมุตัิเร่ืองตามวาระที่ 3 และ 
4 จะถือเป็นเง่ือนไขซึง่กนัและกนั โดยหากเร่ืองในวาระใดวาระหนึง่ไมไ่ด้รับการอนมุตัิ จะถือวา่เร่ืองที่ได้รับอนมุตัิแล้ว
เป็นอนัยกเลกิ และจะไมม่ีการพิจารณาในวาระอื่นตอ่ไป โดยจะถือวา่การพิจารณาอนมุตัิในเร่ืองตา่งๆ ตามที่ปรากฏ
รายละเอียดวาระท่ี 3 และ 4 ไมไ่ด้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

จากนัน้ คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณจึงได้เรียนเชิญคุณวิศณุ นิเวศน์มรินทร์ ประธานกรรมการ ด าเนินการเปิด
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 

คณุวิศณ ุนิเวศน์มรินทร์ ประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานในท่ีประชมุ กลา่วต้อนรับผู้ เข้าร่วมประชมุเข้าสูก่าร
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 พร้อมกบัเรียนให้ที่ประชมุทราบข้อมลูของบริษัทฯ ณ ปัจจบุนั ในเบือ้งต้น ดงันี ้

 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนจ านวน 1,359,791,320 บาท 

 ทนุช าระแล้วจ านวน 1,359,791,320 บาท 

 แบง่ออกหุ้นสามญัจ านวน 2,719,582,640 หุ้น 

 มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
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บริษัทฯ ได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ในวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2560 
(Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2560 

การประชุมในวนันีม้ีผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 22 ราย ถือหุ้นรวม 1,592,142,965 หุ้น และผู้ รับ
มอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุ จ านวน 35 ราย ถือหุ้นรวม 1,021,263,943 หุ้น รวมเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีลงทะเบียน
เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 57 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 2,613,406,908 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 96.10 ของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ ทัง้นี ้ประธานฯ ได้เรียนให้ที่ประชมุทราบถึงข้อบงัคับบริษัทฯ ข้อที่ 34 ซึ่งระบวุา่ 
“ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน 
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ” ดงันัน้ ประธานฯ จึงแถลงวา่ในการประชมุครัง้นีม้ีผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดในข้อบงัคบับริษัทฯ แล้ว จึงขอเปิดการ
ประชมุเพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ท่ีปรากฏในหนงัสอืเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่   
28 เมษายน 2560 

ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ บริษัทฯ ได้จดัท ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึง่ประชมุเมื่อวนัที่ 
28 เมษายน 2560 โดยได้บนัทึกไว้อย่างถกูต้อง ครบถ้วน และได้จดัสง่ส าเนารายงานการประชุมดงักลา่วให้ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ที่บริษัทฯ ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชุม จึงขอให้ที่ประชมุรับรอง
รายงานดงักลา่ว มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่วหรือไม่ 

คณุธรรมนญู จุลมณีโชติ ผู้ ถือหุ้น เสนอให้บริษัทฯ ก าหนดวาระการประชุมในวาระที่ 1 เป็นเร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่
ประชุมทราบ เนื่องจากผู้ ถือหุ้นประสงค์ที่จะรับทราบข้อมูลของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทิศทางการด าเนินธุรกิจ 
นอกจากนี ้ยงัเสนอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อความในรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นให้ถกูต้องตามหลกัสารบญัที่ดี โดยให้ระบุ
รายช่ือกรรมการบริษัทฯ และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมแยกตามหมวดหมู่คือ (1) กรรมการผู้ เข้าประชมุ 
(ไมใ่ช่กรรมการผู้ เข้าร่วมประชมุ) (2) กรรมการผู้ไมเ่ข้าประชมุ และ (3) ผู้ เข้าร่วมการประชมุ ส าหรับบคุคลอื่นซึง่ไมไ่ด้
เก่ียวข้องแตอ่ยู ่ณ ท่ีประชมุ 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุทา่นผู้ ถือหุ้นท่ีสละเวลามาเข้าร่วมการประชมุในครัง้นี  ้

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเพิ่มเติม และเนื่องจากไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อ
สงสยัเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2560 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2560 ตามที่น าเสนอ ทัง้นี ้การลงมติในวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนน
เสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 28 
เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
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มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,613,401,852 99.9998 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 5,213 0.0002 
รวม 2,613,407,065 100.0000 

 หมายเหต ุ: ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อีก จ านวน  157 หุ้น 

วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อของบริษัทฯ จากเดิม “บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จ ากัด (มหาชน)” 
เปลี่ยนเป็น “บริษัท เอ็นเอฟซี จ ากัด (มหาชน)” และเปลี่ยนตราประทับของบริษัทฯ และ
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1 เร่ืองชื่อ และการแก้ไข
ข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่ อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่ อและตราประทับของบริษัทฯ 
ดังกล่าว 

ประธานฯ มอบหมายให้คณุกิจจา สมญัญาหิรัญ กรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียด
ในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

คุณกิจจา สมัญญาหิรัญชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากโครงสร้างรายได้หลกัของบริษัทฯ ในปัจจุบันมาจากการ
จ าหน่ายเคมีภณัฑ์ คือ แอมโมเนียและกรดก ามะถนั อีกทัง้ยงัมีรายได้จากการให้บริการคลงัเก็บสินค้าเหลวและท่า
เทียบเรือ สว่นรายได้จากการจ าหนา่ยปุ๋ ยเคมีลดลงเป็นรายได้รองของบริษัทฯ 

เพื่อให้เกิดความชดัเจนและสอดคล้องกบัธุรกิจหลกัที่บริษัทฯ ด าเนินกิจการอยูใ่นปัจจบุนั รวมถึงเคร่ืองหมายการค้า
ของบริษัทฯ และเพื่อให้รองรับการขยายธุรกิจในอนาคต จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการเปลี่ยนช่ือของ
บริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ภาษา ชื่อเดิม เปลี่ยนเป็น 
ภาษาไทย บริษัท ปุ๋ ยเอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) บริษัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 

ภาษาองักฤษ NFC Fertilizer Public Company Limited NFC Public Company Limited 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะยงัคงใช้ช่ือยอ่หลกัทรัพย์เป็น “NFC” ตามเดิม ไมม่ีการแก้ไขเปลีย่นแปลง 

รวมถึงพิจารณาอนุมตัิการเปลี่ยนตราประทบัของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนช่ือของบริษัทฯ ดงักลา่ว 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ตราของบริษัทฯ (เดิม) ตราของบริษัทฯ (ใหม่) 
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ความหมายของเคร่ืองหมายการค้า รูป 6 เหลี่ยม 

หมายถึง การดแูลองค์ประกอบทัง้ 6 ด้าน ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
 

ด้านท่ี 1 Shareholder  สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กบัผู้ถอืหุ้น 
ด้านท่ี 2 Customer สร้างความเช่ือมัน่ในสนิค้าและบริการและสร้างความพงึพอใจให้กบัลูกค้า 
ด้านท่ี 3 Employee  พฒันาและสง่เสริมความรู้ความสามารถให้พนักงานอยา่งตอ่เนือ่ง 
ด้านท่ี 4 Social ด าเนินธุรกิจโดยค านงึถึงความรับผิดชอบตอ่สังคมโดยให้ชมุชนมีสว่นร่วม 
ด้านท่ี 5 Environment ด าเนินธุรกิจโดยไมส่ร้างผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม 
ด้านท่ี 6 Supplier ด าเนินธุรกิจกบัคู่ ค้าอยา่งมีจริยธรรมและร่วมกนัพฒันาศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจ 

หยดน า้มันสีทองตรงกลาง  
หมายถึง การด าเนินกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัสนิค้าเหลวที่มีคณุคา่ และเป็นรายได้หลกั 

เส้นสีขาว 
เส้นทางสขีาวจากด้านบน – ลงลา่ง หมายถึง การประสานประโยชน์จากการขนสง่ทัง้ทางบกและทางน า้ 
นอกจากนี ้เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนช่ือของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1 เร่ืองช่ือ โดยมีรายละเอียดดงันี  ้

“ข้อ 1. ช่ือบริษัท “บริษัท                      ปุ๋ ยเอ็นเอฟซี          จ ากดั (มหาชน)” 
 และมีช่ือเป็นภาษาองักฤษวา่           NFC Fertilizer       PUBLIC COMPANY LIMITED”” 
แก้ไขเป็น 

“ข้อ 1. ช่ือบริษัท “บริษัท                      เอ็นเอฟซี          จ ากดั (มหาชน)” 
 และมีช่ือเป็นภาษาองักฤษวา่    NFC            PUBLIC COMPANY LIMITED”” 

และเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนช่ือและตราประทบัของบริษัทฯ  ตามรายละเอียดดงักล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงมี
ความจ าเป็นท่ีจะต้องแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ บางข้อ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

ล าดับที่ ข้อ ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
1. 1. ข้อบงัคบันีใ้ห้เรียกวา่ ข้อบงัคบัของ 

บริษัท ปุ๋ ยเอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
ข้อบงัคบันีใ้ห้เรียกวา่ ข้อบงัคบัของ 
บริษัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 

2. 2. ค าวา่ “บริษัท” ในข้อบงัคบันี ้หมายถงึ  
บริษัท ปุ๋ ยเอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 

ค าวา่ “บริษัท” ในข้อบงัคบันี ้หมายถงึ  
บริษัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 

3. 57. ตราของบริษัทให้ใช้ดงัที่ประทบัไว้นี ้

 

ตราของบริษัทให้ใช้ดงัที่ประทบัไว้นี ้
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ประธานฯ กลา่วขอบคณุคณุกิจจา สมญัญาหิรัญ และกลา่วเพิ่มเติมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซกัถาม
เก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่วหรือไม่ 

คณุวรวิทย์ อนิวรรตวงศ์ ผู้ ถือหุ้น กลา่วเห็นด้วยกบัการเปลีย่นช่ือบริษัทฯ พร้อมสอบถามวา่ช่ือ NFC หมายถึงอะไร 

คณุกิจจา สมญัญาหิรัญ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ช่ือ NFC เป็นที่มาตัง้แต่ดัง้เดิม โดยเดิมคือปุ๋ ยแห่งชาติ หรือ National 
Fertilizer Corporation แตปั่จจบุนับริษัทฯ ใช้ช่ือแค่ NFC โดยน าตวัยอ่มาใช้เพื่อไมใ่ห้เกิดความสบัสน 

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเพิ่มเติม และเนื่องจากไม่มีผู้ ถื อหุ้นมีข้อ
สงสยัเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิดงัตอ่ไปนี ้

1. พิจารณาอนมุตัิการเปลี่ยนช่ือของบริษัทฯ จากเดิม “บริษัท ปุ๋ ยเอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน)” เปลี่ยนเป็น “บริษัท 
เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน)” และเปลีย่นตราประทบัของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ 

2. พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1 เร่ืองช่ือ เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นช่ือของ
บริษัทฯ ดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ 

3. พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับช่ือและตราประทบัของบริษัทฯ เพื่อให้
สอดคล้องกบัการเปลีย่นช่ือและตราประทบัของบริษัทฯ ดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ 

ทัง้นี ้การลงมตใินวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่ (3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม: ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่ (3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัิการเปลีย่นช่ือของบริษัทฯ จากเดมิ “บริษัท ปุ๋ ยเอ็นเอฟซ ี
จ ากดั (มหาชน)” เปลีย่นเป็น “บริษัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน)” และเปลีย่นตราประทบัของบริษัทฯ 
และพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1 เร่ืองช่ือ และการแก้ไขข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นช่ือและตราประทบัของบริษัทฯ ดงักลา่ว โดยมีรายละเอยีด
ตามทีเ่สนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,613,402,201 99.9998 
ไมเ่ห็นด้วย 5,261 0.0002 
งดออกเสยีง 0 0.0000 
รวม 2,613,407,462 100.0000 

 หมายเหต ุ: ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อีก จ านวน  397 หุ้น 

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ ตราไว้และจ านวนหุ้นของบริษัทฯ โดย
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 1.25 บาท และพิจารณา
อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่ อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจ านวนหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่าว 
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ประธานฯ มอบหมายให้คณุกิจจา สมญัญาหิรัญ กรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทฯ  เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียด
ในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

คุณกิจจา สมญัญาหิรัญชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่บริษัทฯ มีขาดทุนสะสมจ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ ทัง้นี ้ตามข้อมลูทางการเงินที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่สอบทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทฯ มีผลขาดทนุสะสม
จ านวน 550,109,969.76 บาท และ 623,573,466.84 บาท ตามล าดบั 

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ อนัจะเป็นประโยชน์ในการขอให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยพิจารณาอนุญาตให้หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ กลบัเข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (Resume 
Trading) คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้พิจารณาแนวทางในการด าเนินการเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ 
โดยเมื่อค านึงถึงปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึน้ต่อผู้ ถือหุ้ นรายย่อยแล้ว จะด า เนินการโดยการ
เปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้จากเดมิหุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 1.25 บาท จากนัน้จึงด าเนินการลดทนุจดทะเบยีน
และทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในงบ
แสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

ดังนัน้ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจ านวนหุ้นของบริษัทฯ โดย
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 1.25 บาท และเปลี่ยนแปลงจ านวนหุ้นของ 
บริษัทฯ จากหุ้นสามญัจดทะเบียนและหุ้นสามญัจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 2,719,582,640 หุ้น เป็นหุ้นสามญัจด
ทะเบียนและหุ้นสามญัจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 1,087,833,056 หุ้น โดยใช้วิธีค านวณ คือ อตัราหุ้นเดิม 2.5 หุ้น 
เป็น 1 หุ้นใหม่ ซึ่งในกรณีที่มีเศษหุ้นเหลือจากการค านวณการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นที่ตราไว้ดงักลา่ว ให้ปัดเศษหุ้น
ดังกล่าวขึน้เป็นหนึ่งหุ้นเต็ม โดยคุณณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของบริษัทฯ ตกลงเป็นผู้ เกลี่ยหุ้น 
(Balancer) ซึ่งจะได้รับหุ้ นเป็นจ านวนน้อยลงเท่ากับจ านวนหุ้ นที่บริษัทปัดขึน้ให้กับผู้ ถือหุ้ นที่ถูกปัดเศษหุ้นขึน้
ดงักลา่ว 

บริษัทฯ ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น เพื่อการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นที่ตราไว้และจ านวนหุ้นของบริษัทฯ โดยเปลี่ยนแปลง
มลูค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 1.25 บาท (Record Date) ในวนัที่ 29 พฤษภาคม 2560 และ
ก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น ในวนัที่ 30 พฤษภาคม 2560 เพื่อรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 
แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทัง้นี ้การให้สิทธิ
ดงักลา่วของบริษัทฯ ยงัมีความไมแ่นน่อน เนื่องจากต้องรอการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

นอกจากนี ้เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจ านวนหุ้นของบริษัทฯ ตามรายละเอียด
ดงักลา่วข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เร่ืองทนุจดทะเบียน ใน
สว่นท่ีเก่ียวกบัมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้และจ านวนหุ้นของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี  ้
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เดิม 

ทนุจดทะเบียน จ านวน 1,359,791,320 บาท (หนึง่พนัสามร้อยห้าสบิเก้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึง่พนัสามร้อยยี่สบิบาท) 
แบง่ออกเป็น 2,719,582,640 หุ้น (สองพนัเจ็ดร้อยสบิเก้าล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพนัหกร้อยสีส่บิหุ้น) 
มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) 
 โดยแยกออกเป็น 
หุ้นสามญั 2,719,582,640 หุ้น (สองพนัเจ็ดร้อยสบิเก้าล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพนัหกร้อยสีส่บิหุ้น) 
หุ้นบริุมสทิธิ -      หุ้น 

แก้ไขเป็น  

ทนุจดทะเบียน จ านวน 1,359,791,320 บาท (หนึง่พนัสามร้อยห้าสบิเก้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึง่พนัสามร้อยยี่สบิบาท) 
แบง่ออกเป็น 1,087,833,056 หุ้น (หนึง่พนัแปดสบิเจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นสามพนัห้าสบิหกหุ้น) 
มลูคา่หุ้นละ 1.25 บาท (หนึง่บาทยี่สบิห้าสตางค์) 
 โดยแยกออกเป็น 
หุ้นสามญั 1,087,833,056 หุ้น (หนึง่พนัแปดสบิเจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นสามพนัห้าสบิหกหุ้น) 
หุ้นบริุมสทิธิ -    หุ้น 

ทัง้นี ้คณุกิจจา สมญัญาหิรัญเรียญเชิญคณุวสิตู กจัฉมาภรณ์ ที่ปรึกษาการเงินของบริษัทฯ ชีแ้จงรายละเอียดเพิม่เตมิ
ให้ที่ประชมุทราบ 

คุณวิสตู กัจฉมาภรณ์ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ส าหรับวาระที่ 3 และ 4 ซึ่งเป็นวาระการด าเนินการเพื่อการชดเชยผล
ขาดทนุสะสมของบริษัทฯ โดยรวมถึงการลดทนุจดทะเบียนและทนุจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ จะ
อธิบายหลกัการและเหตผุลไปพร้อมๆ กนั เพราะฉะนัน้ หากผู้ ถือทา่นใดมีข้อซกัถาม ขอให้ซกัถามไปในคราวเดียวกนั
เลย ทัง้นี ้การลดทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ ในคราวนี ้โดยหลกัการคือเพื่อชดเชยผล
ขาดทุนสะสมของบริษัทฯ แต่เนื่องจากข้อบงัคบัใหม่ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งก าหนดให้บริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยต้องมีมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ไมน้่อยกวา่ 0.50 บาท และในปัจจบุนัมลูคา่หุ้นท่ี
ตราไว้ของบริษัทฯ อยูท่ี่ 0.50 บาทอยูแ่ล้ว เพราะฉะนัน้ ก่อนที่จะมีกระบวนการลดทนุจดทะเบียนและทนุจดทะเบียน
ช าระแล้วของบริษัทฯ ได้ บริษัทฯ ต้องมีการรวมหุ้น คือการเพิ่มมลูค่าหุ้นที่ตราไว้ก่อน แล้วค่อยน ามลูค่าหุ้นที่ตราไว้
สว่นเพิ่มไปลดทนุ เพราะฉะนัน้ ในวาระที่ 3 และ 4 จึงเป็นวาระที่มีความเก่ียวเนื่องกนั ดงันัน้ ในการพิจารณาอนมุตัิ
เร่ืองตามวาระที่ 3 และ 4 จะถือเป็นเง่ือนไขซึง่กนัและกนั โดยหากเร่ืองในวาระใดวาระหนึ่งไมไ่ด้รับการอนมุตัิ จะถือ
วา่เร่ืองที่ได้รับอนมุตัิแล้วเป็นอนัยกเลกิ และจะไมม่ีการพิจารณาในวาระอื่นตอ่ไป โดยจะถือวา่การพิจารณาอนมุตัิใน
เร่ืองตา่งๆ ตามที่ปรากฏรายละเอียดวาระท่ี 3 และ 4 ไมไ่ด้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ส าหรับขัน้ตอนในการด าเนินการนัน้ บริษัทฯ จะด าเนินการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นที่ตราไว้ โดย ณ วนัที่ 31 มีนาคม 
2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทนุจดทะเบียนช าระแล้วอยู่ประมาณ 1,359.79 ล้านบาท จ านวนหุ้นประมาณ 
2,719.58 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยบริษัทฯ จะด าเนินการเพิ่มมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 
0.50 บาท เป็นหุ้นละ 1.25 บาท ด้วยอตัราการรวมหุ้นท่ี 2.5 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นใหม ่โดยจ านวนหุ้นจะลดลงจากจ านวน
หุ้นเดิมประมาณ 2,719.58 ล้านหุ้นเป็นประมาณ 1,087.83 ล้านหุ้น ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเหลือ ให้ปัด
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เศษหุ้นขึน้เป็น 1 หุ้ น โดยคุณณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ตกลงรับภาระเป็นผู้ เกลี่ยหุ้น 
(Balancer) 

ทัง้นี ้การเปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้และจ านวนหุ้นของบริษัทฯ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี  ้

 
ทัง้นี ้การด าเนินการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นที่ตราไว้จะไมก่ระทบตอ่ทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะยงัคงมี
ทนุจดทะเบียนและทนุจดทะเบียนช าระแล้วอยู่ประมาณ 1,359.79 ล้านบาท แต่จ านวนหุ้นจะลดลงเหลือประมาณ 
1,087.83 ล้านหุ้น ในขณะท่ีบริษัทฯ ยงัคงมีขาดทนุสะสมอยูเ่ช่นเดิม 

ในล าดบัถดัมา บริษัทฯ จะด าเนินการตามรายละเอียดวาระที่ 4 โดยการลดทนุจดทะเบียนและทนุจดทะเบียนช าระ
แล้วของบริษัทฯ เพื่อชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทฯ โดยมีวตัถปุระสงค์ว่า เมื่อหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ได้รับการ
พิจารณาอนญุาตให้กลบัเข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (Resume Trading) และบริษัทฯ สามารถ
ชดเชยผลขาดทนุสะสมได้หมด บริษัทฯ ก็จะสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลได้ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะลดมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ 
จากเดิมหุ้นละ 1.25 บาท เป็นหุ้นละ 0.75 บาท โดยน าจ านวนทนุจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน
ประมาณ 543.92 ล้านบาทท่ีลดลงไปดงักลา่วไปชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทฯ ท าให้ทนุจดทะเบียนและทนุจด
ทะเบียนช าระแล้วใหมข่องบริษัทฯ เป็นประมาณ 815.87 ล้านบาท 

ทัง้นี ้ภายหลงัการลดทุนเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมดงักล่าวแล้ว บริษัทฯ คาดว่าผลก าไรจากการด าเนินงานจะ
สามารถชดเชยผลขาดทนุสะสมที่เหลอืได้ทัง้หมดภายในปี 2560 และบริษัทฯ จะเร่ิมมีสว่นก าไรสะสมเพิ่มขึน้ 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบริษัท
ทนุจดทะเบียน (ล้านบาท) 1,359.79              1,359.79                              
จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 2,719.58              2,719.58                              
มลูคา่ทีต่ราไว้ (Par ) (บาท/หุ้น) 0.50                    0.50                                     
ขาดทนุสะสม (ล้านบาท) -550.11 -623.57

ภายหลังการรวมหุ้น อัตรา 2.5 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่
ทนุจดทะเบียน (ล้านบาท) 1,359.79              1,359.79                              
จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 1,087.83              1,087.83                              
มลูคา่ทีต่ราไว้ (Par ) (บาท/หุ้น) 1.25                    1.25                                     
ขาดทนุสะสม (ล้านบาท) -550.11 -623.57

งบการเงนิระหว่างกาล วันที่ 31 มี.ค. 60
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ประธานฯ กลา่วขอบคณุคณุกิจจา สมญัญาหิรัญ และคณุวิสตู กจัฉมาภรณ์ และกลา่วเพิ่มเติมวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมี
ข้อคิดเห็นหรือข้อซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่วหรือไม่ 

คณุทรงพล พงศ์พฒันกาญจน์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่คณุณฐัภพ รัตนสวุรรณทวี ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่ตกลง
เป็นผู้ เกลีย่หุ้น (Balancer) เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทฯ ตัง้แตต่อนแรกที่เป็นปุ๋ ยแหง่ชาติหรือไม ่และซือ้หุ้นในบริษัทฯ ที่
ราคาเทา่ไหร่ 

คณุณฐัภพ รัตนสวุรรณทวีชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ตนเองเป็นผู้ลงทนุรายใหมห่ลงัจากที่ปุ๋ ยแหง่ชาตปิระสบปัญหาด้าน
การเงินและเข้าสูก่ระบวนการฟืน้ฟกิูจการ โดยได้น าเงินเข้ามาลงทนุรวมเป็นจ านวนทัง้หมด 2,000 กวา่ล้านบาท ซึง่
ราคาซือ้ขายหุ้นเป็นไปตามข้อมลูในแตล่ะชว่งเวลา ทัง้นี ้สาเหตทุี่ตนเองเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ นัน้เนื่องจาก
ตนเองลงทนุไปหลายพนัล้านบาท นอกจากนี ้การด าเนินการลดทนุ เพิ่มทนุ หรือการด าเนินการใดๆ สง่ผลกระทบตอ่ผู้
ถือหุ้นทกุราย ปรับใช้หลกัเกณฑ์เดียวกนัหมด ซึง่การด าเนินการดงักลา่วก็ล้วนแตเ่พื่อท าให้บริษัทฯ อยูร่อดและเพื่อให้
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ กลบัเข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (Resume Trading) อนัจะเกิดประโยชน์
สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น โดยได้ได้ทุม่เทความสามารถ ทรัพยากร ลงไปในกระบวนการตา่งๆ เพื่อปกป้องผู้ ถือหุ้น ทัง้ผู้ ถือหุ้น
รายยอ่ยและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

คณุทรงพล พงศ์พฒันกาญจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมถึงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจบุนั รวมถงึแนวทาง
การประกอบธุรกิจในอนาคต 

ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ บริษัทฯ ได้รายงานเร่ืองดงักลา่วแล้วในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

คณุทรงพล พงศ์พฒันกาญจน์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิม่เติมวา่ บริษัทฯ ลดทนุเพื่อวตัถปุระสงค์อะไร 

คณุวิสตู กจัฉมาภรณ์ชีแ้จงตอ่ทีป่ระชมุถงึประวตัคิวามเป็นในมาเบือ้งต้นของบริษัทฯ วา่ เดิมกอ่นท่ีปุ๋ ยแหง่ชาตจิะเข้า
สูก่ระบวนการฟืน้ฟกิูจการ มีทนุจดทะเบยีนเดมิประมาณ 13,000 ล้านบาท แต ่ณ วนัท่ีต้องเข้าสูก่ระบวนการฟืน้ฟู
กิจการนัน้ ปุ๋ ยแหง่ชาติมีผลประกอบการในธุรกิจผลติปุ๋ ยเป็นขาดทนุสะสม 14,000 ล้านบาท จนกระทัง่เข้าสูส่ถานะท่ี
ไมส่ามารถด าเนินธุรกิจตอ่ไปได้ และนโยบายของภาครัฐในระยะเวลาตอ่มาก็ไมไ่ด้สนบัสนนุการผลติปุ๋ ย ดงันัน้ เมื่อ
เมื่อเข้าสูก่ระบวนการฟืน้ฟกิูจการ ปุ๋ ยแหง่ชาติจงึต้องหานกัลงทนุกลุม่ใหมเ่ข้ามาเพื่อบริหารกิจการตอ่เนื่อง โดยผา่น
กระบวนการสรรหา รวมถึงคณุณฐัภพ รัตนสวุรรณทวีที่เข้ามาโดยกระบวนการคดักรอง ซึ่งเสนอราคาที่เหมาะสมและ
มีลกัษณะโครงสร้างที่ดีที่สดุส าหรับกิจการในขณะนัน้ โดยมีมลูคา่การลงทนุท่ีประมาณ 2,000 ล้านบาท ณ มลูคา่หุ้น
ที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท  

อยา่งไรก็ดี ภายหลงัการเพิ่มทนุ บริษัทฯ ก็ยงัไมส่ามารถประกอบกิจการตอ่ไปได้ ด้วยเหตผุลและข้อจ ากดัวา่ การ
ด าเนินการใดๆ จะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (“กนอ.”) เพราะฉะนัน้ 
ตลอดระยะเวลา 10 กวา่ปีที่ผา่นมา ภายหลงัจากที่มีนกัลงทนุรายใหม ่คือ คณุณฐัภพ รัตนสวุรรณทวีเข้ามาเป็นผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ บริษัทฯ ต้องประกอบกิจการโดยมีข้อจ ากดั ซึ่งสบืเนื่องยาวนานจนกระทัง่เข้าสูก่ระบวนการฟืน้ฟกิูจการ
ครัง้ที ่ 2 เมื่อประมาณ 5-6 ปีที่ผา่นมา โดยก่อนการเข้าสูก่ระบวนการฟืน้ฟกิูจการในขณะนัน้ ต้องมีการใสเ่งินทนุ
เพิ่มเติมเข้า เพื่อท่ีบริษัทฯ จะสามารถด าเนินกิจการมาจนถงึทกุวนันีไ้ด้ โดยในปัจจบุนั กนอ. ได้ผอ่นปรนเง่ือนไขใน
การท าธุรกิจมากขึน้ จนถงึจดุที่มชี่องทางในการฟืน้ฟกิูจการได้อีกครัง้ และจนกระทัง่ฝ่ายจดัการของบริษัทฯ มัน่ใจวา่
ผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และมคีณุสมบตัิครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
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ประเทศไทยที่เก่ียวข้อง และเมื่อเดือนมีนาคมที่ผา่นมา บริษัทฯ ได้ยื่นค าร้องขอพ้นเหตเุพิกถอนจากการเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบยีนและกลบัเข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ทัง้นี ้ เนื่องจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนดวา่บริษัทที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยจะ 
ต้องมมีลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ขัน้ต า่หุ้นละ 0.50 บาท ซึง่หากบริษัทฯ ไมด่ าเนินการรวมหุ้นโดยการเพิ่มมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ก่อน 
แตด่ าเนินการลดทนุเลย มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้จะต ่ากวา่ 0.50 บาท เพราะฉะนัน้ บริษัทฯ จึงต้องปฏิบตัิตามกฎระเบียบ
ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย จึงเป็นท่ีมาของการประชมุผู้ถือหุ้นในวนันีเ้พื่อพิจารณาอนมุตักิารเพิม่มลูคา่หุ้น
ที่ตราไว้ จากนัน้จงึลดทนุประมาณ 500 กวา่ล้านบาทเพื่อน าไปชดเชยผลขาดทนุสะสม 

คณุธรรมนญู จลุมณีโชติ ผู้ ถือหุ้น กลา่วแสดงความคิดเห็นวา่การด าเนินการดงักลา่วมวีตัถปุระสงค์เพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยบริษัทฯ ไมส่ามารถพิจารณาจา่ยเงินปันผลได้หากบริษัทฯ ยงัคง
มีผลขาดทนุสะสมอยู ่ ซึง่ภายหลงัจากการด าเนินการตามที่น าเสนอในวนันี ้ บริษัทฯ จะมีผลขาดทุนสะสมคงเหลอื
เพียงเลก็น้อย โดยวิธีการดงักลา่วเป็นหนึง่ในวิธีการด าเนินการท่ีน าเสนอโดยคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมกลา่วเห็น
ด้วยวา่บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องด าเนินการดงักลา่ว เพื่อให้หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ สามารถกลบัเข้าซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้ นอกจากนี ้ ยงักลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่ช่วยด าเนินการให้กิจการ
ของบริษัทฯ สามารถอยูร่อดได้ และกลา่ววา่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นควรพิจารณาอนมุตัิตามทีเ่สนอมาทัง้หมด เนื่องจากเป็น
วิธีการหนึง่ในการด าเนินการไปสูเ่ป้าหมายในอนาคตที่บริษัทฯ จะสามารถพจิารณาจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุทา่นผู้ ถือหุ้นท่ีร่วมแสดงความคดิเห็น 

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเพิม่เตมิ และเนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อ
สงสยัเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิดงัตอ่ไปนี ้

1. พิจารณาอนมุตัิการเปลี่ยนแปลงมลูคา่หุ้นที่ตราไว้และจ านวนหุ้นของบริษัทฯ โดยเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นท่ีตรา
ไว้จากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 1.25 บาท และเปลี่ยนแปลงจ านวนหุ้นของบริษัทฯ จากหุ้นสามญัจด
ทะเบียนและหุ้นสามญัจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 2,719,582,640 หุ้น เป็นหุ้นสามญัจดทะเบียนและหุ้น
สามญัจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 1,087,833,056 หุ้น โดยใช้วิธีค านวณ คือ อตัราหุ้นเดิม 2.5 หุ้น เป็น 1 หุ้น
ใหม่ ซึ่งในกรณีที่มีเศษหุ้นเหลือจากการค านวณการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าว ให้ปัดเศษหุ้น
ดงักลา่วขึน้เป็นหนึ่งหุ้นเต็ม โดยคณุณฐัภพ รัตนสวุรรณทวี ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ตกลงเป็นผู้ เกลี่ยหุ้น 
(Balancer) ซึง่จะได้รับหุ้นเป็นจ านวนน้อยลงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีบริษัทฯ ปัดขึน้ให้กบัผู้ ถือหุ้นท่ีถกูปัดเศษหุ้นขึน้
ดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ 

2. พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เร่ืองทนุจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกบัการ
เปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้และจ านวนหุ้นของบริษัทฯ ดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ 

ทัง้นี ้การลงมติในวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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มติที่ประชุม: ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่ (3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัิการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้และจ านวนหุ้นของ
บริษัทฯ โดยเปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้จากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 1.25 บาท และ
เปลีย่นแปลงจ านวนหุ้นของบริษัทฯ จากหุ้นสามญัจดทะเบยีนและหุ้นสามญัจดทะเบียนช าระแล้ว
จ านวน 2,719,582,640 หุ้น เป็นหุ้นสามญัจดทะเบยีนและหุ้นสามญัจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 
1,087,833,056 หุ้น โดยใช้วิธีค านวณ คือ อตัราหุ้นเดมิ 2.5 หุ้น เป็น 1 หุ้นใหม ่ซึง่ในกรณีที่มีเศษหุ้น
เหลอืจากการค านวณการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ดงักลา่ว ให้ปัดเศษหุ้นดงักลา่วขึน้เป็นหนึง่
หุ้นเต็ม โดยคณุณฐัภพ รัตนสวุรรณทวี ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ตกลงเป็นผู้ เกลีย่หุ้น (Balancer) 
ซึง่จะได้รับหุ้นเป็นจ านวนน้อยลงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีบริษัทฯ ปัดขึน้ให้กบัผู้ ถือหุ้นท่ีถกูปัดเศษหุ้นขึน้
ดงักลา่ว และอนมุตัิการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เร่ืองทนุจดทะเบยีน เพื่อให้
สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้และจ านวนหุ้นของบริษัทฯ ดงักลา่ว โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,613,401,967 99.9998 
ไมเ่ห็นด้วย 5,575 0.0002 
งดออกเสยีง 0 0.0000 
รวม 2,613,407,542 100.0000 

 หมายเหต ุ: ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อีก จ านวน  80 หุ้น 

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ จ านวน 
543 ,916 ,528  บาท จากทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช าระแล้วเดิมจ านวน 
1 ,359 ,791 ,320 บาท เป็นทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช าระแล้วใหม่จ านวน 
815,874,792 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้น จากเดิมหุ้นละ 1.25 บาท เป็นหุ้นละ 0.75 บาท เพื่อ
ชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่  31 มีนาคม 2560 และพิจารณาอนุมัติการ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เร่ือง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ ดังกล่าว 

ประธานฯ มอบหมายให้คณุกิจจา สมญัญาหิรัญ กรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทฯ  เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียด
ในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

คณุกิจจา สมญัญาหิรัญชีแ้จงตอ่ที่ประชุมวา่ เพื่อให้การชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทฯ เสร็จสมบรูณ์ จึงขอเสนอ
ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ จ านวน 543,916,528 
บาท จากทนุจดทะเบียนและทนุจดทะเบียนช าระแล้วเดิมจ านวน 1,359,791,320 บาท เป็นทนุจดทะเบียนและทนุจด
ทะเบียนช าระแล้วใหมจ่ านวน 815,874,792 บาท โดยการลดมลูคา่หุ้นที่ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 1.25 บาท เป็นหุ้นละ 
0.75 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบ
แสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่  31 มีนาคม 2560 โดยจะด าเนินการภายหลังจากการด าเนินการ
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เปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นที่ตราไว้และจ านวนหุ้นของบริษัทฯ แล้วเสร็จ ซึ่งมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จะเป็นหุ้นละ 
1.25 บาท และหุ้นสามญัจดทะเบียนและหุ้นสามญัจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ จะมีจ านวน 1,087,833,056 หุ้น 

นอกจากนี ้เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ ตามรายละเอียด
ดงักลา่วข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เร่ืองทนุจดทะเบียน 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เดิม  
ทนุจดทะเบียน จ านวน 1,359,791,320 บาท (หนึง่พนัสามร้อยห้าสบิเก้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึง่พนัสามร้อยยี่สบิบาท) 
แบง่ออกเป็น 1,087,833,056 หุ้น (หนึง่พนัแปดสบิเจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นสามพนัห้าสบิหกหุ้น) 
มลูคา่หุ้นละ 1.25 บาท (หนึง่บาทยี่สบิห้าสตางค์) 
 โดยแยกออกเป็น 
หุ้นสามญั 1,087,833,056 หุ้น (หนึง่พนัแปดสบิเจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นสามพนัห้าสบิหกหุ้น) 
หุ้นบริุมสทิธิ -    หุ้น 

แก้ไขเป็น  

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 -    หุ้น 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุคณุกิจจา สมญัญาหิรัญ และกลา่วเพิ่มเติมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซกัถาม
เก่ียวกับเร่ืองดงักล่าวหรือไม่ และเนื่องจากไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิดงัตอ่ไปนี ้

1. พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนและทนุจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ จ านวน 543,916,528 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช าระแล้วเดิมจ านวน 1,359,791,320 บาท เป็นทุนจดทะเบียนและทนุจด
ทะเบียนช าระแล้วใหม่จ านวน 815,874,792 บาท โดยจะด าเนินการภายหลงัจากการเปลี่ยนแปลงมลูคา่หุ้นท่ี
ตราไว้และจ านวนหุ้นของบริษัทฯ แล้วเสร็จ ซึ่งมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จะเป็นหุ้นละ 1.25 บาทและหุ้น
สามญัจดทะเบียนและหุ้นสามญัจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ จะมีจ านวน 1,087,833,056 หุ้น โดยการลด
มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 1.25 บาท เป็นหุ้นละ 0.75 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทฯ ตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2560 ด้วยเหตผุลและความจ าเป็นและตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทกุประการ 

2. พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เร่ือง ทนุจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกบัการ
ลดทนุจดทะเบียนและทนุจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ ดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ 
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ทัง้นี ้การลงมติในวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม: ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่ (3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัิการลดทนุจดทะเบยีนและทนุจดทะเบยีนช าระแล้วของ
บริษัทฯ จ านวน 543,916,528 บาท จากทนุจดทะเบยีนและทนุจดทะเบยีนช าระแล้วเดิมจ านวน 
1,359,791,320 บาท เป็นทนุจดทะเบียนและทนุจดทะเบียนช าระแล้วใหมจ่ านวน 815,874,792 บาท 
โดยจะด าเนินการภายหลงัจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้และจ านวนหุ้นของบริษัทฯ แล้วเสร็จ 
ซึง่มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ของบริษัทฯ จะเป็นหุ้นละ 1.25 บาทและหุ้นสามญัจดทะเบียนและหุ้นสามญัจด
ทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ จะมีจ านวน 1,087,833,056 หุ้น โดยการลดมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ จากเดิม
หุ้นละ 1.25 บาท เป็นหุ้นละ 0.75 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทฯ ตามรายละเอยีดที่
ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 
และอนมุตัิการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เร่ือง ทนุจดทะเบยีน เพื่อให้สอดคล้องกบั
การลดทนุจดทะเบียนและทนุจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ ดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดตามทีเ่สนอ
ทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,613,401,967 99.9998 
ไมเ่ห็นด้วย 5,575 0.0002 
งดออกเสยีง 0 0.0000 
รวม 2,613,407,542 100.0000 

วาระที่ 5.  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นวา่ ขณะนีว้าระตา่งๆ ที่ระบใุนหนงัสอืเชิญประชมุได้รับการพิจารณาจากที่ประชมุผู้
ถือหุ้นเสร็จสิน้แล้ว วาระนีเ้ป็นการเปิดโอกาสให้กบัผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสอื
เชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 โดยการเสนอเร่ืองอื่นใดนัน้ ให้อยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมาย
ก าหนด โดยประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระอื่นๆ เพิ่มเติม มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซกัถาม
เก่ียวกบัเร่ืองใดหรือไม ่

คณุธรรมนญู จุลมณีโชติ ผู้ ถือหุ้น เสนอให้บริษัทฯ บนัทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น โดยระบรุายละเอียดกรรมการดงันี ้
(1) กรรมการอิสระ (2) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ (3) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จะได้ชดัเจนตามหลกัธรรมมาภิบาล 
และให้ระบรุายละเอียดประธานในท่ีประชมุและผู้จดบนัทกึรายงานการประชมุในหน้าสดุท้ายของรายงานการประชมุ สว่น
การรับรองวา่รายงานการประชมุดงักลา่วถกูต้องหรือไม ่เป็นหน้าที่ของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น จึงขอเสนอให้ตดัออก นอกจากนี ้
สอบถามถึงทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต พร้อมกล่าวให้ก าลงัใจคณะกรรมการและผู้บริหารในการ
ด าเนินกิจการของบริษัทฯ 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุทา่นผู้ ถือหุ้นท่ีร่วมแสดงความคิดเห็น 



  

15 

 

 

คณุทองอินทร์ แสงงาม ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าทรัพย์สินของปุ๋ ยแห่งชาติที่ตัง้อยู่ที่นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุยงัอยูห่รือไม่ 
เนื่องจากบริษัทฯ แจ้งในการตอนต้นของการประชุมวา่รายได้จากการจ าหนา่ยปุ๋ ยเคมีลดลงเป็นรายได้รองของบริษัทฯ โดย
ที่บริษัทฯ ไม่ได้ผลิตปุ๋ ย แต่น าเข้าแล้วจ าหนา่ยไป ซึ่งทรัพย์สินดงักลา่วยงัมีมลูค่า บริษัทฯ จะพิจารณาด าเนินการอยา่งไร 
จะจ าหน่ายจ่ายโอนไปเพื่อน าเงินมาคืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นหรือไม่ พร้อมกล่าวแสดงความคิดเห็นว่าบริษัทฯ มีกรรมการมาก
เกินไป โดยบริษัทฯ ไม่ควรมีกรรมการเกิน 10 คน นอกจากนี ้มีพนกังานของบริษัทฯ อย่างน้อย 4 คนที่ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการด้วย และมีกรรมการบางทา่นท่ีด ารงต าแหนง่เกิน 10 ปี จึงเสนอวา่พนกังานของบริษัทฯ ไมค่วรด ารงต าแหนง่เป็น
กรรมการหรือเป็นกรรมการเพียง 1-2 คนพอ พร้อมเสนอให้แต่งตัง้คณุธรรมนูญ จุลมณีโชติเข้าเป็นกรรมการเพิ่มเติมใน
บริษัทฯ เนื่องจากเป็นบคุคลที่มีความรู้ความสามารถที่จะสามารถช่วยบริษัทฯ ได้ 

คณุบงกช รุ่งกรไพศาล ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า กรรมการของบริษัทฯ ทัง้  12 ท่านมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจอนัเป็นประโยชน์
ตอ่บริษัทฯ และล้วนร่วมมือร่วมใจกบับริษัทฯ เป็นอยา่งสงู รวมถึงเป็นกรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถ 

รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุเพิ่มเติมวา่ สาเหตทุี่กรรมการของบริษัทฯ ด ารงต าแหนง่นาน เนื่องจากกรรมการ
แต่ละท่านมีความตัง้ใจจริง ประสงค์ที่จะเห็นการพฒันาของบริษัทฯ โดยภายหลงัจากที่คณุณฐัภพ รัตนสวุรรณทวีเข้ามา
บริหารกิจการของบริษัทฯ กรรมการของบริษัทฯ แตล่ะทา่นก็เห็นศกัยภาพในการเติบโต โดยคณุณฐัภพ รัตนสวุรรณทวีก็มี
ความคิดริเร่ิมที่จะท าให้บริษัทฯ เจริญก้าวหน้าด้วยการคิดหาธุรกิจที่มีศกัยภาพเพิ่มเติมจากธุรกิจปุ๋ ย เพราะฉะนัน้ กว่าที่
บริษัทฯ จะฟันฝ่ามาจนถึงทกุวนันี ้กรรมการของบริษัทฯ ทกุทา่นล้วนร่วมมือร่วมใจและอดทนกนัมากวา่ 10 ปี 

คณุณฐัภพ รัตนสวุรรณทวี ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุเพิ่มเติมวา่ เดิมปุ๋ ยแหง่ชาติเป็นโครงการของประเทศที่ได้รับการสนบัสนนุโดย
รัฐบาล โดยให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปลงทนุ เป็นนโยบายของรัฐบาลพลเอกเปรม  ติณสลูานนท์ที่ประสงค์ให้มีโรงงานปุ๋ ย
ของประเทศ เกิดเป็นนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ ปุ๋ ยแห่งชาติจึงได้พืน้ที่ท่าเทียบเรือและพืน้ที่หลงัท่าเทียบเรือเพื่อใช้ใน
การผลิตปุ๋ ย โดยมีโครงการที่จะสร้างโรงงานผลิตสารตัง้ต้นที่ใช้ในการผลิตปุ๋ ย ซึ่งรวมถึงการน าแก๊สธรรมชาติมาผลติเป็น
แอมโมเนีย อยา่งไรก็ดี เมื่อเทียบกบัประเทศอื่นในภมูิภาคอาเซียน แก๊สธรรมชาติที่อยูใ่นอา่วไทยเป็นแก๊สที่มีคณุคา่และมี
ราคาแพง สามารถน ามาใช้ผลติในกระบวนการปิโตรเคมีได้หลากหลาย มีความอดุมสมบรูณ์มากกวา่แคแ่ก๊สมีเทน (ซึง่ใช้
ส าหรับเผา) อย่างเดียว เพราะฉะนัน้ การน าแก๊สธรรมชาติในอ่าวไทยมาเผาเพื่อให้ได้แอมโมเนียจึงไมคุ่้มค่า ปุ๋ ยแห่งชาติ
จึงยกเลกิโครงการสร้างโรงงานผลติแอมโมเนีย เปลีย่นเป็นการสร้างถงัแอมโมเนียเพื่อใช้ในการน าเข้าแอมโมเนียราคาถูก
จากประเทศอื่นแทน 

นอกจากนี ้รัฐบาลในอดีตยินยอมให้มีการน าเข้าปุ๋ ยสตูรผสม ซึง่มีต้นทนุถกูกวา่การผลติปุ๋ ยจากสารตัง้ต้นของปุ๋ ยแหง่ชาติ
ที่มีกระบวนการผลติเพียงสตูรเดียว เนื่องจากการเปลีย่นจากสตูรหนึง่ไปอีกสตูรหนึง่มีต้นทนุท่ีสงูมาก ประกอบกบัปัจจยัที่
ความต้องการใช้ปุ๋ ยเป็นไปตามฤดกูาล โดยหากไมม่ีความต้องการปุ๋ ยก็ต้องหยดุผลติและสง่ออก รวมถึงการลดคา่เงินบาท
ในเวลาต่อมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อปุ๋ ยแห่งชาติที่มีหนีเ้ป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ท าให้ต้นทุนสงูขึน้ เกิดเป็นยอดหนีท้ี่
สงูขึน้จนปุ๋ ยแหง่ชาติไมส่ามารถช าระหนีใ้ห้แก่เจ้าหนีไ้ด้ จึงต้องเข้าสูก่ระบวนการฟืน้ฟกิูจการถึงสองครัง้ 

จากนัน้อีก 5 - 6 ปีต่อมา เกิดเป็นเขตพืน้ที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก ท าให้เกิดการกระตุ้นในการลงทุนในบริเวณ
ดงักลา่ว ซึง่พืน้ท่ีของบริษัทฯ ก็มีความสามารถและมีศกัยภาพสงูในการรองรับการขยายธุรกิจ เนื่องจากบริษัทฯ มีทา่เทียบ
เรือที่สามารถรองรับเรือใหญ่ได้ และมีพืน้ที่หลงัท่าเทียบเรือที่สามารถใช้เป็นคลงัสินค้าหรือคลงัเก็บสินค้าเหลว จึงเป็น
สาเหตทุี่ตนเองน าเงินกว่า 2,000 ล้านบาทมาลงทนุเพื่อประคบัประคองบริษัทฯ เนื่องจากตนอยู่ในธุรกิจด้านโลจิสติคส์
และปิโตรเคมี จึงทราบวา่พืน้ท่ีดงักลา่วมีศกัยภาพในการพฒันาสงู อยา่งไรก็ดี ในการขยายการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
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บริษัทฯ ต้องได้รับความร่วมมือและได้รับอนญุาตจาก กนอ. และเป็นอีกสาเหตหุนึง่ที่ท าให้บริษัทฯ ต้องเข้าสูก่ระบวนการ
ฟืน้ฟกิูจการครัง้ที่สอง เพื่อเข้าสูส่ภาวะการพกัช าระหนี ้(Automatic Stay)  

คณุณฐัภพ รัตนสวุรรณทวี กลา่วย า้ตอ่ที่ประชมุเพิ่มเตมิวา่ ตนเองเข้ามาลงทนุก็เพื่อประสงค์ให้บริษัทฯ พฒันาเติบโต และ
เพื่อให้หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ได้รับการพิจารณาอนญุาตให้กลบัเข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (Resume 
Trading) พร้อมกลา่วเสริมวา่ กรรมการของบริษัทฯ ชดุนีล้้วนเสยีสละ โดยแตล่ะทา่นมีศกัยภาพสงูและทราบประวตัิความ
เป็นมาของบริษัทฯ จึงมุ่งมัน่ด าเนินการต่างๆ ภายใต้การก ากับดแูลของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ได้รับการพิจารณาอนญุาตให้กลบัเข้าซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (Resume Trading) อีกครัง้หนึ่ง และกรรมการที่เป็นผู้บริหารก็ล้วนแต่ต้องการให้บริษัทฯ 
เจริญเติบโต ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ทกุทา่น ซึง่รวมถึงผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยด้วย อยา่งไรก็ดี การลงทนุของ
ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายอาจแตกตา่งกนั เนื่องจากสถานการณ์ธุรกิจของบริษัทฯ ในแตล่ะช่วงเวลามีความจ าเป็นท่ีแตกตา่งกนั 

ส าหรับโครงการอื่นๆ ของบริษัทฯ ในอนาคตนัน้ เป็นโครงการท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ประกอบการในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ 
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ลงนามในบนัทึกข้อตกลงหรือสญัญาไม่เปิดเผยข้อมูล จึงไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลรายละเอียด
โครงการดงักลา่วได้ ทัง้นี ้เมื่อได้ข้อสรุป บริษัทฯ จะประกาศแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบเป็นล าดบัถดัไป พร้อมกบักลา่วขอความ
เข้าใจและขอก าลงัใจจากผู้ ถือหุ้นในการด าเนินการเพื่อให้หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ได้รับการพิจารณาอนญุาตให้กลบัเข้าซือ้
ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (Resume Trading) พร้อมกล่าวขอโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทฯ ด ารง
ต าแหน่งภายหลงัจากที่หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ได้รับการพิจารณาอนุญาตให้กลบัเข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (Resume Trading) เพื่อความตอ่เนื่องในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ 

คณุทองอินทร์ แสงงาม ผู้ ถือหุ้น ขอให้อธิบายเพิ่มเติมให้แนช่ดัวา่บริษัทฯ จะด าเนินธุรกิจอะไรในอนาคต 

คณุณฐัภพ รัตนสวุรรณทวี ชีแ้จงต่อที่ประชมุวา่ ตามที่เรียนข้างต้น การด าเนินธุรกิจจ าหน่ายปุ๋ ยเคมีลดลงเป็นรายได้รอง
ของบริษัทฯ ในขณะที่บริษัทฯ มีท่าเทียบเรือและพืน้ที่หลงัท่าเทียบเรือ ซึ่งจะน ามาใช้ในการด าเนินธุรกิจโลจิสติคส์ ซึ่ง
รายละเอียดของโครงการอยูร่ะหวา่งการเจรจา 

คณุธรรมนญู จลุมณีโชติ ผู้ ถือหุ้น ขอให้แสดงรายละเอียดงบการเงินระหวา่งกาลของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ใน
เร่ืองเก่ียวกบัผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 ประจ าปี 2560 เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นทราบทิศทางการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ใน
อนาคต 

คณุวิสตู กจัฉมาภรณ์ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ผลประกอบการของบริษัทฯ ในอดีตมาจากธุรกิจหลกั 2 สว่น ตามรายละเอียด
ที่น าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 กลา่วคือ รายได้จากการให้บริการทา่เทียบเรือและรายได้จากการค้า
เคมีภณัฑ์ โดยบริษัทฯ มีก าไรสทุธิโดยเฉลี่ยไตรมาสละ 30-40 ล้านบาท จากการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน 
อยา่งไรก็ดี ธุรกิจดงักลา่วไมส่ามารถด าเนินกิจการในระยะยาวได้ คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงอยูร่ะหวา่งการสรรหาและ
เจรจาเพื่อการด าเนินโครงการต่างๆ จากการบริหารพืน้ที่ท่าเทียบเรือและพืน้ที่หลงัท่าเทียบเรือ เพื่อเช่ือมโยงธุรกิจ
ใกล้เคียงและสร้างศกัยภาพของพืน้ที่ซึ่งเป็นท่าเทียบเรือที่ใช้ในการขนส่งและการให้บริการกบัธุรกิจรอบข้าง ซึ่งคาดว่า
นา่จะได้ข้อยตุิโดยเร็วที่สดุ  

ทัง้นี ้จากงบการเงินระหวา่งกาลของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 1 ประจ าปี 2560 รายได้หลกัของบริษัทฯ ในปัจจุบนัสว่นท่ีหนึง่
มาจากการจ าหน่ายเคมีภณัฑ์ประมาณ 250 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากการจ าหนา่ยแอมโมเนีย ผลิตภณัฑ์ต่อเนื่องของ
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แอมโมเนีย และกรดก ามะถัน สว่นรายได้สว่นที่สองมาจากการให้บริการท่าเทียบเรือที่บริษัทฯ มีอยู่ในปัจจุบนัประมาณ 
35 ล้านบาท รวมเป็นรายได้ทัง้หมด 286 ล้านบาท โดยมีก าไรขัน้ต้นประมาณ 98 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่าย
ต้นทนุขายและบริการประมาณ 188 ล้านบาท และบริษัทฯ มีรายได้อื่นๆ อีกประมาณ 10 ล้านบาท โดยเมื่อรวมรายจ่าย
อื่นๆ อีกประมาณ 66 ล้านบาทแล้ว บริษัทฯ มีก าไรสทุธิประมาณ 44 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1 ประจ าปี 2560 ซึ่งฝ่าย
จดัการพิจารณาแล้วเห็นวา่รายได้และผลประกอบการจ านวนดงักลา่วไม่สามารถท าให้บริษัทฯ เติบโตในระยะยาวได้ จึง
ประสงค์ที่จะสรรหาและเจรจาเพื่อด าเนินโครงการเพิ่มเติมอีก 

คุณทรงพล พงศ์พัฒนกาญจน์ ผู้ ถือหุ้ น  ขอให้อธิบายเป้าหมายว่าบริษัทฯ จะด าเนินการโครงการอะไรบ้าง พร้อม
รายละเอียดของโครงการโดยคร่าว 

คณุวิสตู กจัฉมาภรณ์ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า โครงการที่เป็นเป้าหมายของบริษัทฯ ในปัจจุบนัเป็นธุรกิจที่สนบัสนุนกิจการ
อื่นๆ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ ซึ่งเป็นอตุสาหกรรมปิโตรเคมี สินค้าเหลว เพราะฉะนัน้ เป้าหมายในเบือ้งต้นของ
บริษัทฯ คือการท าโครงการคลงัเก็บสนิค้าเหลวโดยใช้พืน้ท่ีหลงัท่าเทียบเรือ และเป็นการใช้ประโยชน์จากพืน้ท่ีทา่เทียบเรือ
ในการน าเข้าหรือสง่ออกวตัถดุิบและผลผลติของกิจการในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ โดยอยูร่ะหวา่งการศกึษาเพิ่มเติม
เก่ียวกบัขนาดกิจการ แนวโน้มและแผนธุรกิจ นอกจากนี ้บริษัทฯ มีเป้าหมายในการท าคลงัสินค้าทัว่ไป ซึ่งจะประยกุต์ใช้
ประโยชน์จากคลงัสินค้าที่มีอยู่เดิม เนื่องจากพืน้ที่ของบริษัทฯ อยู่ใกล้กบัทางรถไฟ อนัจะเป็นการเช่ือมโยงอตุสาหกรรม
อื่นๆ ทัง้ในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุหรือจากพืน้ที่ภายนอกเข้ามาสูท่า่เทียบเรือของบริษัทฯ ได้ ทัง้นี ้สองแนวทางหลกั
ในการด าเนินกิจการดงักล่าวจ าเป็นที่จะต้องขยบัขยายเงินลงทนุ มีแผนการเงินและแผนธุรกิจที่ชดัเจน ซึ่งจะต้องน ามา
เรียนมาขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอีกครัง้หนึง่ 

คุณทรงพล พงศ์พฒันกาญจน์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทฯ ต้องใช้เงินลงทุนส าหรับโครงการดงักล่าวมากน้อยเพียงใด 
บริษัทฯ มีเงินลงทนุเพียงพอหรือไม ่ต้องมีการเพิ่มทนุเพื่อการด าเนินโครงการดงักลา่วหรือเปลา่ 

คณุวิสตู กจัฉมาภรณ์ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า การด าเนินโครงการดงักลา่วต้องใช้เงินลงทนุเกือบหนึ่งหมื่นล้านบาท โดย ณ 
วนัท่ีบริษัทฯ ได้ข้อสรุปและมีความพร้อมในการด าเนินโครงการ บริษัทฯ จะน าแผนการด าเนินโครงการดงักลา่วมาน าเสนอ
เพื่อขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น อยา่งไรก็ดี เนื่องจากปัจจบุนัเป็นช่วงการเจรจาหาข้อสรุปแผนการด าเนินงาน ซึง่บริษัทฯ 
มีข้อจ ากดัในการเปิดเผยข้อมลูเนื่องจากความไม่แน่นอน จึงยงัไม่สามารถระบรุายละเอียดที่แน่ชดัได้ โดยเมื่อได้ ข้อสรุป
แล้ว บริษัทฯ จะน าเรียนรายละเอียดเก่ียวกบัขนาดการลงทนุ แผนการใช้เงินอีกครัง้หนึง่ 

คณุทรงพล พงศ์พฒันกาญจน์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมวา่ ภายหลงัจากที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการด าเนินการใน
วนันี ้บริษัทฯ คาดวา่หุ้นของบริษัทฯ จะสามารถกลบัเข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้เมื่อไหร่ 

คณุวิสตู กจัฉมาภรณ์ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ไม่สามารถระบรุะยะเวลาได้แน่ชดั เนื่องจากขึน้อยู่กบัการพิจารณา
เห็นชอบจากหน่วยงานก ากบัดแูล แต่ตามที่เรียนให้ที่ประชมุทราบว่าเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ยื่ นค าร้องขอ
พ้นเหตเุพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและกลบัเข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ปัจจบุนั
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์อยูร่ะหวา่งการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบตัิของบริษัทฯ ซึ่งฝ่ายจดัการของบริษัทฯ ก็เช่ือมัน่ในความ
พร้อมดงักลา่ว เพียงแตต้่องผา่นขัน้ตอนการพิจารณาเห็นชอบของหนว่ยงานก ากบัดแูล 
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คณุทรงพล พงศ์พฒันกาญจน์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า การกลบัเข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยจะ
ยงัคงอยูใ่นช่วงไตรมาส 3 ของปี 2560 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เรียนชีแ้จงในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวก่อนหรือไม่ 

คุณวิสูต กัจฉมาภรณ์ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ยังเช่ือมั่นว่าหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ จะได้รับการ
พิจารณาอนุญาตให้กลบัเข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (Resume Trading) ในช่วงไตรมาส 3 ของปี 
2560 เพียงแตเ่ร่ืองดงักลา่วก็ขึน้อยูก่บัหนว่ยงานก ากบัดแูลด้วย 

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุเสนอวาระอื่นๆ เพิ่มเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาตอ่ที่
ประชุมเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกลา่วขอบคุณผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีสละเวลาเข้าร่วมประชมุ พร้อมทัง้เสนอแนะความเห็นที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ที่ประชมุ และขอปิดการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 

ปิดการประชมุเวลา 11.30 น. 

                                                                                      
 (นายวิศณ ุนิเวศน์มรินทร์) 
                                                                        ประธานคณะกรรมการ ท าหน้าทีป่ระธานในที่ประชมุ 
 บริษัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 (นางศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ) 
 เลขานกุารบริษัท / ผู้จดบนัทกึรายงานการประชมุ                                                                                       
                                                                          บริษัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 


