ที่ NFC 053/2562
9 เมษายน 2562
เรื่ อง การเลิกสัญญาซื้ อขายหุ น้ ทั้งหมดในบริ ษทั เอส ซี แคริ เออร์ จากัด
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เอ็นเอฟซี จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 4/2562 ได้มีการประชุมเมื่อ
วันที่ 9 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม NFC BOARD ROOM ชั้น 3 อาคาร เอส ซี กรุ๊ ป เลขที่ 88 ถนนเดอะพาร์คแลนด์
(ถนนบางนา-ตราด กม.5) แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร นั้น บริ ษทั ฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ที่สาคัญ ซึ่ งอนุมตั ิการบอกเลิกสัญญาซื้ อขายหุ น้ ทั้งหมดในบริ ษทั เอส ซี แคริ เออร์ จากัด (“SCC”) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ตามที่บริ ษทั ฯ ในฐานะผูซ้ ้ื อ และบริ ษทั เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จากัด และบริ ษทั เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์ วิส
จากัด ในฐานะผูข้ ายทั้งสองราย (“ผู้ขายทั้งสองราย”) ได้เข้าทาสัญญาซื้ อขายหุ ้นทั้งหมดใน SCC ฉบับลงวันที่ 15
พฤศจิกายน 2561 (“สั ญญาซื้ อขายหุ้น”) และต่อมาที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งประชุม
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุ มตั ิการซื้ อหุ ้นสามัญทั้งหมดของ SCC ซึ่ งเป็ นรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์
ประเภทที่ 1 และรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวแล้ว และยังไม่ได้มีการโอนหุ น้ และชาระราคาซื้ อขายหุ น้ ดังกล่าวนั้น
เนื่องจากการดาเนิ นการต่างๆ เพื่อให้เงื่อนไขบังคับก่อนตามที่กาหนดไว้ในสัญญาซื้ อขายหุ น้ ยังไม่แล้วเสร็ จ
ครบถ้วน ซึ่ งรวมถึงเงื่อนไขบังคับก่อนที่เป็ นหน้าที่ในส่ วนของผูข้ ายทั้งสองรายในเรื่ องการได้รับความยินยอมจาก
เจ้าหนี้ สถาบันการเงิ นซึ่ งเป็ นเงื่ อนไขที่สาคัญ ด้วย อย่างไรก็ดี ในเวลาต่อมาได้เกิ ดเหตุ การณ์ ในทางลบอย่า งมี
นัยสาคัญต่อ SCC ซึ่ งก่อให้เกิ ดความไม่แน่ นอนในการประกอบกิ จการของ SCC ซึ่ งเกิ ดจากข้อกฎหมายที่มีแนว
ปฏิบตั ิไม่ชดั เจน และมีการเปลี่ยนแนวปฏิบตั ิของเจ้าหน้าที่ โดยยังไม่มีขอ้ สรุ ปที่ปลอดภัย จึงก่อให้เกิดความเสี่ ยงที่
มีนยั สาคัญต่อรายได้และการประกอบกิจการของ SCC
ในกรณี ดงั กล่าว ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณารวมทั้งได้ปรึ กษากับที่ ปรึ กษากฎหมายของ
บริ ษทั ฯ แล้ว เห็นว่าเหตุการณ์ในทางลบอย่างมีนยั สาคัญที่เกิดขึ้นต่อ SCC ดังกล่าวส่ งผลกระทบต่อการประกอบ
กิจการของ SCC และมีผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ หากบริ ษทั ฯ เข้าทารายการซื้ อขายหุ น้ ทั้งหมดใน SCC ต่อไป ดังนั้น ที่
ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงมีมติอนุ มตั ิการบอกเลิ กสัญญาซื้ อขายหุ ้นทั้งหมดใน SCC และให้นาเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อรับทราบการบอกเลิกสัญญาซื้ อขายหุ น้ ทั้งหมดใน SCC ดังกล่าวต่อไป

ทั้ง นี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ย งได้พิ จารณาเรื่ องดัง กล่ า วแล้ว และ
เห็นชอบในการเลิกสัญญาดังกล่าวเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงที่อาจมีผลกระทบในอนาคตต่อบริ ษทั ฯ ในหลายๆ ด้าน
อนึ่ง บริ ษทั ฯ จะดาเนินการส่ งหนังสื อบอกเลิกสัญญาแก่ผขู ้ ายทั้งสองรายในลาดับต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ ต่อประชาชนและนักลงทุนต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
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