
  

  

 

 

 

 

 

หนังสือเชญิประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 
 

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. 
 

ณ ห้องราชพฤกษ์  
บางนา ไพรด์ โฮเทล แอนด์ เรสซเิดนซ์ (บางนาทาวเวอร์) 

เลขที่ 2/4 หมู่ที่ 14 ถ.บางนา-ตราด กม. ที่ 6.5 

ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 



  

  

ที่  NFC   078/2562 

        7 มิถนุายน 2562 

เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
บริษัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน)  

สิง่ที่สง่มาด้วย    1.   แบบฟอร์มการลงทะเบียน 
2. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์กรณีเข้า

ลงทนุในโครงการคลงัน า้มนัเชือ้เพลงิ 
3. สารสนเทศรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ โครงการคลงัน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ 

ของบริษัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
4. ประวตัิกรรมการอิสระ (ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น)  
5. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. 
6. เอกสารหรือหลกัฐานเพื่อแสดงสทิธิในการเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 
7. ข้อบงัคบัของบริษัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) ท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
8. แผนท่ีของสถานท่ีจดัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ที่ 1/2562 ของบริษัทฯ ในวนัศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ บางนา ไพรด์ โฮเทล 
แอนด์ เรสซิเดนซ์ (บางนาทาวเวอร์) เลขที่ 2/4 หมู่ที่ 14 ถ.บางนา-ตราด กม. ท่ี 6.5 ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี 
จงัหวดัสมทุรปราการ เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท เอ็นเอฟซีที จ ากัด (NFCT) เข้าลงทุนในโครงการคลังน า้มันเชือ้เพลิง 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อสร้างโอกาสเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดและสภาพคลอ่งที่ดี
ขึน้ สร้างโอกาสในการขยายการลงทนุโดยมุง่เน้นไปยงัธุรกิจที่สนบัสนนุการด าเนินธุรกิจหลกัและสง่เสริมให้เกิดการ
ใช้ประโยชน์สินทรัพย์หลกัของบริษัทฯ ในปัจจุบนัให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ต่อยอดธุรกิจปัจจุบนัเพื่อสร้างศกัยภาพใน
การแข่งขนั สร้างโอกาสในการเติบโตของบริษัทฯ และสร้างความมัน่คงในการด าเนินธุรกิจในระยะยาว เสริมความ
แข็งแกร่งในด้านการเงินของกิจการ รวมถึงกระจายความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ คณะกรรมการ
บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้บริษัท เอ็นเอฟซีที จ ากดั (“NFCT”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่บริษัทฯ 
ถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 100 เข้าลงทุนในโครงการคลังน า้มันเชือ้เพลิง ( “โครงการฯ”) ซึ่งตัง้อยู่บริเวณเขต
อตุสาหกรรมทัว่ไป เลขที่ 2 ถนนไอ-สอง นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ ต าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดั
ระยอง โดยเป็นการท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ เพื่อให้ NFCT ให้บริการคลงัเก็บสนิค้าเหลวส าหรับการจดัเก็บน า้มนั 
และให้บริการด้านโลจิสติกส์ในการขนสง่น า้มนัผา่นทางระบบทอ่ขนสง่ 

ในการด าเนินการดงักลา่วข้างต้นเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุ ที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่
ทรัพย์สิน ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ 



  

  

พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตลุาคม 2547 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึง่บริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยข้อมลูตามสารสนเทศ
ที่ก าหนด แต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และจัดให้มีการ
ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการได้มาซึง่สินทรัพย์ โดยต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้ นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี เนื่องจากเป็นรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ ประเภทท่ี 4 โดยมีขนาด
รายการสงูสดุเทา่กบัร้อยละ 180.15  ซึ่งค านวณตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน เปรียบเทียบกบัสินทรัพย์รวม
ของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ทัง้นี ้ในการด าเนินการดงักล่าว บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ให้บริษัท เจย์  แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ากัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษา
ทางการเงินที่อยู่ในบญัชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นต่อการท ารายการให้ NFCT เข้าลงทุนในโครงการฯ ซึ่งเป็นการท า
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการ
ได้มาซึง่สนิทรัพย์กรณีเข้าลงทนุในโครงการคลงัน า้มนัเชือ้เพลงิ  เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

รายละเอียดของการท ารายการให้ NFCT เข้าลงทนุในโครงการฯ ซึง่เป็นการท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ ปรากฏตาม
สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โครงการคลงัน า้มนัเชือ้เพลิง ณ นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ ของบริษัท เอ็น
เอฟซี จ ากดั (มหาชน) เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา่การท ารายการดงักลา่วจะท าให้บริษัทฯ ได้รับ
ประโยชน์ดงันี ้

(1) สร้างมลูคา่เพิ่มในธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์และคลงัเก็บสินค้าเหลวให้แก่กลุม่บริษัทฯ ได้อย่างครบวงจร 
ท าให้บริษัทฯ มีศกัยภาพในการแข่งขนั ซึ่งจะสง่ผลดีต่อการเพิ่มมูลค่าของบริษัทฯ รวมถึงมีโอกาสจะขยาย
ฐานการค้าไปยงัเคมีภณัฑ์อื่นได้อีกในอนาคต 

(2) เพิ่มรายได้และผลตอบแทนได้อยา่งตอ่เนื่องให้แกก่ลุม่บริษัทฯ จึงเป็นการสร้างความมัน่คงในการด าเนินธุรกิจ
ระยะยาว และเสริมความแข็งแกร่งในด้านการเงินของกิจการ 

(3) ภายหลงัจากระยะเวลา 17 ปีดงักลา่วแล้ว NFCT มีทางเลือกที่จะเจรจาเพื่อให้บริษัทที่จะเป็นผู้ ใช้บริการหรือ
ผู้ รับบริการตามสญัญาให้บริการด้านโลจิสติกส์ผ่านระบบท่อขนสง่และคลงัเก็บสินค้าเหลว ท าการใช้บริการ
คลงัน า้มนัเชือ้เพลิงดงักล่าวต่อไป หรือจัดหาผู้ ใช้บริการรายอื่นเพื่อมาท าการใช้บริการคลงัน า้มนัเชือ้เพลิง
ดงักลา่วได้ โดยบริษัทฯ เห็นวา่มีความเสีย่งต ่าที่จะจดัหาผู้ ใช้บริการรายอื่นไมไ่ด้ เนื่องจากน า้มนัเชือ้เพลงิเป็น
สนิค้าอปุโภคที่จ าเป็น และคลงัน า้มนัเชือ้เพลงิเป็นสิง่จ าเป็นส าหรับธุรกิจน า้มนัเชือ้เพลงิ 

ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิให้ NFCT ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย
ที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100 เข้าลงทุนในโครงการฯ ซึ่งเป็นการท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีความ
สมเหตสุมผล และมีความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ 

การลงมติ: มติในวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

 

 



  

  

วาระที่ 2 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

อนึ่ง บริษัทฯ ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ของบริษัทฯ ใน
วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562 (Record Date) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ทัง้นี ้  
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้
ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. ของวนัศกุร์ที่ 21 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ ทา่น
สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายช่ือและราย ละเอียดในเอกสาร 
สิ่งที่ ส่งมาด้วย 4 ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยบริษัทฯ ได้จดัเตรียมหนงัสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ตามเอกสารสิ่งที่ ส่งมาด้วย 5 ซึ่งเป็นแบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั
มายังท่านด้วยแล้ว และขอได้โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน และลงนามผู้ มอบฉันทะ ซึ่งสามารถจัดส่งเอกสารดังกล่าวมาที่   
ส านักกรรมการ บริษัท เอ็นเอฟซี จ ากัด (มหาชน) เลขที่  88 อาคาร เอส ซี กรุ๊ป ชัน้ 3 ถนนเดอะพาร์ค
แลนด์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนากรุงเทพมหานคร 10260 

ในการนี ้เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ บริษัทฯ ใคร่ขอให้  
ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะโปรดน าเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิ
เข้าร่วมประชมุ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 มาแสดงตอ่พนกังานลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย 

ทัง้นี ้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น กรุณาศึกษาหลกัเกณฑ์และข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
ที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 7 หากผู้ ถือหุ้นมีค าถามหรือมี 
ข้อสงสยัเก่ียวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการชีแ้จงในวนัประชุม ท่านสามารถส่งค าถามล่วงหน้า
มายงับริษัทฯ ได้ที่ secretaryoffice@nfc.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02-348-0578 

  ขอแสดงความนบัถือ 

 พลเอก 
 (มนตรี สงัขทรัพย์) 
                                                                                       ประธานคณะกรรมการ 
 บริษัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
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