ที่ NFC 058 / 2562
23 เมษายน 2562
เรื่ อง กาหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริ ษทั เอ็นเอฟซี จากัด (มหาชน) และการเข้าทารายการได้มาซึ่ ง
สิ นทรัพย์ โครงการคลังน้ ามันเชื้อเพลิง ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง (แก้ไข)
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่ งที่ส่งมาด้วย

สารสนเทศรายการได้ม าซึ่ งสิ น ทรั พ ย์ โครงการคลัง น้ า มัน เชื้ อ เพลิ ง ณ นิ ค มอุ ต สาหกรรมมาบตาพุด
จังหวัดระยอง ของบริ ษทั เอ็นเอฟซี จากัด (มหาชน) (แก้ไข)

ด้วยที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เอ็นเอฟซี จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ครั้ งที่ 5/2562 ได้มีการประชุ มเมื่ อวันที่
22 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม NFC BOARD ROOM ชั้น 3 อาคาร เอส ซี กรุ๊ ป เลขที่ 88 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ (ถนนบางนาตราด กม.5) แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร นั้น บริ ษทั ฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการที่สาคัญ ดังนี้
1.

อนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้บริ ษทั เอ็นเอฟซี ที จากัด (“NFCT”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่
บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100 เข้าลงทุนในโครงการคลังน้ ามันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็ นการทารายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์
ในการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สิน
ลงวันที่ 31 สิ งหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลง
วันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริ ษทั ฯ มีหน้าที่เปิ ดเผยข้อมูลตามสารสนเทศที่กาหนด แต่งตั้งที่
ปรึ กษาทางการเงิ นอิ สระเพื่อให้ความเห็ นต่อการทารายการได้มาซึ่ งสิ นทรั พย์ และจัดให้มีการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิการเข้าทารายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ โดยต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน เนื่ องจากเป็ นรายการ
ได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ ประเภทที่ 4 โดยมีขนาดรายการสู งสุ ดเท่ากับร้อยละ 149.43 ซึ่ งคานวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่ งตอบ
แทน เปรี ยบเทียบกับสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ในการดาเนินการดังกล่าว บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งให้บริ ษทั เจย์ แคปปิ ตอล แอดไวเซอรี จากัด ซึ่งเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินที่
อยู่ในบัญชี ที่ได้รับความเห็ นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ เป็ นที่ ปรึ กษา
ทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นต่อการทารายการเข้าลงทุนในโครงการคลังน้ ามันเชื้อเพลิงของ NFCT ซึ่งเป็ นการทา
รายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์

ทั้งนี้ รายละเอียดของการทารายการเข้าลงทุนในโครงการคลังน้ ามันเชื้อเพลิงของ NFCT ซึ่ งเป็ นการทารายการได้มาซึ่ง
สิ นทรัพย์ ปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ โครงการคลังน้ ามันเชื้อเพลิง ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
จังหวัดระยอง ของบริ ษทั ฯ (สิ่ งที่ส่งมาด้วย)
2.

ก าหนดรายชื่ อ ผูถ้ ื อ หุ ้นที่ มี สิ ท ธิ เข้า ร่ ว มประชุ ม วิส ามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ครั้ งที่ 1/2562 ของบริ ษ ัท ฯ (Record Date) ในวันที่
8 พฤษภาคม 2562

3.

กาหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2562 ของบริ ษทั ฯ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์
บางนา ไพรด์ โฮเทล แอนด์ เรสิ เดนซ์ (บางนา ทาวเวอร์ ) เลขที่ 2/4 หมู่ที่ 14 ถ.บางนา-ตราด กม. ที่ 6.5 ตาบลบางแก้ว
อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณาอนุมตั ิให้บริ ษทั เอ็นเอฟซีที จากัด (NFCT) เข้าลงทุนในโครงการคลังน้ ามันเชื้อเพลิง
วาระที่ 2 เรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ ต่อประชาชนและนักลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางบงกช รุ่ งกรไพศาล)
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ด้านการเงินและบริ หาร
บริ ษทั เอ็นเอฟซี จากัด (มหาชน)

2

สารสนเทศรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์
โครงการคลังนา้ มันเชือ้ เพลิง ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ของบริษัท เอ็นเอฟซี จากัด (มหาชน) (แก้ ไข)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เอ็นเอฟซี จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ” หรื อ “NFC”) ครัง้ ที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน
2562 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้ บริ ษัท เอ็นเอฟซีที จากัด (“NFCT”) ซึ่ง
เป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 เข้ าลงทุนในโครงการคลังน ้ามันเชือ้ เพลิง (“โครงการฯ”) ซึ่งตังอยู
้ ่
บริ เวณเขตอุตสาหกรรมทัว่ ไป เลขที่ 2 ถนนไอ-สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตาบลมาบตาพุด อาเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง ซึง่ มีมลู ค่าโครงการฯ หรื อมูลค่าสินทรัพย์ที่จะได้ มาเท่ากับ 1,570 ล้ านบาท (ประกอบด้ วยค่าก่อสร้ างมูลค่า
1,450 ล้ านบาท และต้ นทุนทางการเงินระหว่างก่อสร้ างจานวน 120 ล้ านบาท)
บริ ษัทฯ ประสงค์ที่จะเปิ ดเผยสารสนเทศของการเข้ าทารายการดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. วัน เดือน ปี ในการเข้ าทารายการ
ภายหลังจากที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 ของบริ ษัทฯ ซึ่งกาหนดจะจัดขึ ้นในวันที่ 21
มิถุนายน 2562 แล้ วบริ ษัทฯ คาดว่าจะเข้ าทาสัญญาจ้ างเหมาก่อสร้ างโครงการฯ ภายในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2562
ภายหลังจากที่ รายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมเบื อ้ งต้ น (IEE) ที่เกี่ ยวข้ อ งกับ โครงการฯ ได้ รับ ความ
เห็นชอบจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)แล้ ว และคาดว่าโครงการฯ จะก่อสร้ างแล้ วเสร็ จในไตรมาส
3 ปี พ.ศ. 2564
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ อง และความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ
ผู้ให้ บริ การ: บริ ษัท เอ็นเอฟซีที จากัด
ผู้รับบริ การ: บริ ษัทชัน้ นาต่างชาติที่จดทะเบี ยนบริ ษั ทนอกราชอาณาจักรไทย โดยดาเนินการธุรกิ จจัดจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์น ้ามันและเคมีภณ
ั ฑ์ต่างๆ ในราชอาณาจักรไทยมาเป็ นระยะเวลามากกว่าศตวรรษ ซึ่งจะเป็ นผู้ใช้ บริ การ
โครงการฯ แต่เพียงผู้เดียว ภายใต้ ระยะเวลาสัญญา 17 ปี
นอกจากนี ้ ในการก่อสร้ างคลังน ้ามันเชื ้อเพลิง รวมถึงเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้ องทังหมดของโครงการฯ
้
นัน้
บริ ษัทฯ จะทาการว่าจ้ างผู้รับเหมาก่อสร้ าง ดังนี ้
ผู้วา่ จ้ าง:

บริ ษัท เอ็นเอฟซีที จากัด

ผู้รับจ้ าง:

บริ ษัทรับเหมาก่อสร้ างรายหนึง่ ในฐานะผู้รับจ้ าง

NFCT จะเข้ าทาสัญญาเช่าที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมสาหรับพื ้นที่โครงการฯ ซึ่งเป็ นพื ้นที่ที่ NFCT รับโอนสิทธิการเช่า
ไปจากบริ ษัทฯ กาหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ผู้เช่า:

บริ ษัท เอ็นเอฟซีที จากัด

ผู้ให้ เช่า:

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ทังนี
้ ้ คู่สญ
ั ญาทังหมดข้
้
างต้ นที่เป็ นคู่สญ
ั ญากับ NFCT นัน้ ไม่มีความเกี่ยวข้ อง และไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
บริ ษัทฯ และ NFCT ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่

1

เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการ
ของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ
3.1 ลักษณะของรายการ
บริ ษัทฯ มีความประสงค์ให้ NFCT ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ เข้ าทาสัญญาให้ บริ การด้ านโลจิสติกส์ผา่ นระบบท่อ
ขนส่งและคลังเก็บสินค้ าเหลว ในเขตอุตสาหกรรมทัว่ ไป เลขที่ 2 ถนนไอ-สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตาบล
มาบตาพุด อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จานวน 1 สัญญากับบริ ษัทชันน
้ าต่างชาติที่ดาเนินการธุรกิจจัดจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์น ้ามันและเคมีภณ
ั ฑ์ต่างๆ ซึง่ เป็ นธุรกิจที่คล้ ายคลึงหรื อเสริ มกันและกันกับการดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั ของ
บริ ษัทฯ ที่ให้ บริ การด้ านโลจิสติกส์และคลังเก็บสินค้ าเหลวสาหรับจัดเก็บแอมโมเนียและกรดกามะถันให้ แก่กลุม่ ลูกค้ า
โดย NFCT จะให้ บริ การคลังเก็บสินค้ าเหลวสาหรับการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่ ได้ แก่ น ้ามัน และให้ บริ การ
ด้ านโลจิสติกส์ในการขนส่งผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่นี ้ผ่านทางระบบท่อขนส่ง อันจะเป็ นการสร้ างโอกาสเพิ่มรายได้ และ
กาไรให้ แก่กลุม่ บริ ษัทฯ

NFC

ให้ บริ การด้ านโลจิสติกส์
และคลังเก็บสินค้ าเหลว

NFCT

ให้ บริ การด้ านโลจิสติกส์
ผ่านทางระบบท่อขนส่ง
และคลังเก็บสินค้ าเหลว

แอมโมเนีย
กรดกามะถัน
น ้ามัน

บริ ษัทฯ จะดาเนินการโอนสิทธิการเช่าที่ดินบางส่วน ในเขตนิคมอุสาหกรรมมาบตาพุด จานวนประมาณ 43 ไร่ (จาก
พื ้นที่รวมทังสิ
้ ้นประมาณ 541 ไร่) ให้ แก่ NFCT เพื่อใช้ ในการดาเนินโครงการฯ ซึง่ พื ้นที่ดงั กล่าวในปั จจุบนั ไม่มีสงิ่ ปลูก
สร้ างใดๆ และไม่มีการดาเนินธุรกิจใดๆ ดังนัน้ การโอนสิทธิการเช่าบางส่วนดังกล่าวจึงไม่มีผลกระทบต่อการดาเนิน
ธุรกิจของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ NFCT จะใช้ ประโยชน์ในสิทธิการเช่าที่ดินจานวนประมาณ 43 ไร่ ที่ได้ รับโอนสิทธิข้างต้ น เพื่อ
การก่อสร้ างคลังน ้ามันเชื ้อเพลิง รวมถึงอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก โดย NFCT จะเป็ นผู้เช่าที่ดินโดยตรงจาก
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมีระยะเวลาการเช่าดินเท่ากับ 30 ปี ซึง่ บริ ษัทคาดว่า NFCT จะสามารถลง
นามในสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ ภายในไตรมาส 2 ของปี 2562 นี ้
ในการก่อสร้ างคลังน ้ามันเชื ้อเพลิงในโครงการฯ จะก่อสร้ างคลังน ้ามันเชื ้อเพลิง จานวน 6 คลัง ขนาดความจุคลังละ
15 ล้ านลิตร ซึ่งจะมีระบบขนส่งทางท่อจากเรื อเข้ ามาที่คลังน ้ามันเชื อ้ เพลิงและมีระบบการขนส่งทางท่อจากคลัง
น ้ามันเชื ้อเพลิงดังกล่าวไปยังระบบขนส่งน ้ามันทางท่อ ณ สถานีสบู จ่ายมาบตาพุด จังหวัดระยอง หรื อไปยังเรื อขนส่ง
ขนาดเล็กตามความต้ องการของลูกค้ า
3.2 ประเภทและขนาดของรายการ
การลงทุนในโครงการฯ ดังกล่าว เข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่
ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจด
ทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม (“ประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อ
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จาหน่ ายไปฯ”) ทังนี
้ ้ ในการคานวณขนาดรายการ โดยอ้ างอิงจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ฉบับตรวจสอบสาหรับปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงการฯ ดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 149.43 ของสินทรัพย์รวมของ
บริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คานวณตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน ซึง่ เข้ าข่ายเป็ นรายการประเภทที่ 4
กล่าวคือ มี ขนาดรายการที่ เท่ากับ ร้ อยละ 100 หรื อ สูงกว่า ตามประกาศเรื่ องการได้ ม าหรื อจ าหน่ายไปฯ โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
เกณฑ์ การคานวณ
1. เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
2. เกณฑ์กาไรสุทธิ จากการดาเนินงาน

3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน

4. เกณฑ์มลู ค่าหุ้นทุนที่ออก
เพื่อชาระค่าสินทรัพย์

=
=

วิธีการคานวณ
( NTA ของเงินลงทุนในบริ ษทั x สัดส่วนที่ได้ มา) x 100
NTA ของบริ ษทั จดทะเบียน
(กาไรสุทธิจากการดาเนินงานของเงินลงทุนในบริษทั x สัดส่วนทีซ่ ื ้อ) x 100
กาไรสุทธิจากการดาเนินงานของบริษทั จดทะเบียน

ขนาดรายการ
1/

=

N/A

=

N/A

=

149.43%

=

N/A4/

1/

2/

=

=

มูลค่ารายการที่ชาระ x 100
สินทรัพย์รวมของบริ ษทั ฯ 3/
จานวนหุ้นทุนที่บริ ษทั ฯออกเพื่อชาระค่าสินทรัพย์ x 100
จานวนหุ้นที่ชาระแล้ วของบริ ษทั ฯ

หมายเหตุ
1/ ไม่สามารถคานวณได้ เนือ่ งจากเป็ นบริ ษัทย่อยทีบ่ ริ ษัทถื อหุน้ ร้อยละ 100
2/ มูลค่ารายการทีช่ าระ เท่ากับมูลค่าโครงการ 2,131.74 ล้านบาท (ไม่รวมมูลค่าทีด่ ิ นของโครงการฯ) ประกอบด้วย
มูลค่าก่อสร้างโครงการ (รวมประมาณการค่าเช่าทีด่ ิ นกับการนิ คมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ระหว่างก่อสร้างซึ่งมี ระยะเวลาประมาณ 2.5 ปี จานวน 37.98 ล้านบาท)
1,450.00 ล้านบาท
ต้นทุนทางการเงิ นระหว่างการก่อสร้าง
120.00 ล้านบาท
ประมาณการค่าเช่าทีด่ ิ นกับการนิ คมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(ภายหลังก่อสร้างเสร็ จ) อี ก 27.5 ปี
561.74 ล้านบาท
รวม
2,131.74 ล้ านบาท
ค่าเช่าที ่ดินกับการนิ คมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดระยะเวลา 2.5 ปี ในช่วงการก่อสร้ างและ 27.5 ปี ภายหลังการก่อสร้ างแล้วเสร็ จ
โดยประมาณการจากอัตราค่าเช่าทีด่ ิ น 292,000 บาทต่อไร่ ต่อปี และปรับเพิ่ มอัตราค่าเช่าทุกปี ในอัตราร้อยละ 3 (อ้างอิ งตามประกาศการนิ ค ม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที ่ สนพ.010/2559 เรื ่ องกาหนดอัตราค่าเช่าทีด่ ิ นในเขตอุตสาหกรรมทัว่ ไป นิ คมอุตสาหกรรมมาบตาพุด)
3/ สิ นทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ ตามงบการเงิ นรวมทีต่ รวจสอบแล้ว ณ 31 ธ.ค. 61 เท่ากับ 1,426.58 ล้านบาท
4/ ไม่มีการออกหุน้ เพื ่อชาระค่าสิ นทรัพย์

ในการเข้ าทารายการครัง้ นี ้ ขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 149.43 จึงทาให้ รายการดังกล่าวจัดเป็ นรายการได้ มาซึ่ง
ทรัพย์สินประเภทที่ 4 หรื อการเข้ าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”) โดยอ้ อม
(Backdoor Listing) ซึ่งบริ ษัทฯ มีหน้ าที่เปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ ฯ
แต่งตังที
้ ่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ จัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยมีสารสนเทศอย่างน้ อยตามที่กาหนดไว้
ในประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไปฯ และได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้ าทารายการดังกล่าว ด้ วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย
ไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย อนึ่ง บริ ษัทฯ จะจัดให้ มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 ของบริ ษัทฯ
ในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้ องราชพฤกษ์ บางนา ไพรด์ โฮเทล แอนด์ เรสิเดนซ์ (บางนาทาวเวอร์ )
เลขที่ 2/4 หมู่ที่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. ที่ 6.5 ตาบลบางแก้ ว อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตามมติ ที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562
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ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ฯ ไม่ มี ก ารเข้ า ท ารายการได้ ม าซึ่ง สิน ทรั พ ย์ อื่ น ใดในช่ ว งระยะเวลา 12 เดื อ นที่ ผ่ า นมานับ จากวัน ที่
คณะกรรมการของบริ ษัทฯ ให้ ความเห็นชอบต่อการเข้ าทารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ในครัง้ นี ้
บริ ษัทฯ พิจารณาแล้ วเห็นว่า การเข้ าทารายการดังกล่าว บริ ษัทฯ เข้ าข่ายได้ รับการยกเว้ นไม่ต้องยื่นขออนุญาตจด
ทะเบียนหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกครัง้ หนึง่ (Relisting) เนื่องจากการ
ได้ มาซึง่ โครงการดังกล่าวเข้ าเงื่อนไขทุกข้ อ ตามข้ อ 24 ของประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไปฯ ดังต่อไปนี ้
1. ธุรกิ จทีไ่ ด้มามี ลกั ษณะคล้ายคลึงกันหรื อเสริ มกันกับธุรกิ จของบริ ษัทฯ
ในปั จจุบนั NFC ประกอบธุรกิจให้ บริ การด้ านโลจิสติกส์และคลังเก็บสินค้ าเหลวประเภทแอมโมเนีย และกรดกามะถัน
ในการประกอบธุรกิจของ NFCT จะเป็ นธุรกิจให้ บริ การด้ านโลจิสติกส์และคลังเก็บสินค้ าเหลวเช่นกัน แต่เป็ นสินค้ า
เหลวประเภทน า้ มัน เชื อ้ เพลิง ซึ่งเป็ น ธุรกิ จที่ มี ลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน โดย NFC สามารถน าประสบการณ์ ความ
เชี่ยวชาญ และพนักงานที่ให้ บริ การด้ านโลจิสติกส์และคลังเก็บสินค้ าเหลวอยูใ่ นปั จจุบนั มาปรับใช้ ในธุรกิจของ NFCT
ได้ นอกจากนี ้ ธุรกิจของ NFCT จะเป็ นการเพิ่ มการขนส่งสินค้ าเหลวคือนา้ มันเชือ้ เพลิงผ่านทางท่าเทียบเรื อของ
บริ ษัทฯ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต ซึง่ จะเป็ นการเพิ่มรายได้ ให้ แก่กิจการท่าเทียบเรื อของบริ ษัทฯ อีกด้ วย
2. บริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปลีย่ นแปลงธุรกิ จหลักทีส่ าคัญของบริ ษัทฯ
ธุรกิจหลักที่สาคัญของบริ ษัทฯ ยังคงเป็ นธุรกิจให้ บริ การด้ านโลจิสติกส์และคลังเก็บสินค้ าเหลวเช่นเดิม
3. การได้มาซึ่ งโครงการฯ มิ ได้ทาให้คณ
ุ สมบัติของบริ ษัทฯ ทีจ่ ะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เปลีย่ นไป
การที่ NFCT เข้ าลงทุนในกิ จการคลังน า้ มัน เชื อ้ เพลิงดังกล่าวจะส่ งผลให้ บ ริ ษัท ฯ มีรายได้ เพิ่ มขึน้ ในอนาคต โดย
บริ ษั ท ฯ ยังคงมี คุณ สมบัติ ค รบถ้ ว นและมี ค วามเหมาะสมในฐานะบริ ษั ท จดทะเบี ย นตามข้ อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ เช่นเดิม
4. บริ ษัทฯ ไม่ มีการเปลี ่ยนแปลงใดๆ ในเรื ่องโครงสร้างของผูถ้ ื อหุ้นและคณะกรรมการ และในอานาจควบคุมกลุ่ม
บริ ษัท หรื อผูถ้ ือหุน้ ทีม่ ี อานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
NFCT เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ และถือหุ้น 100% โดยบริ ษัทฯ การที่ NFCT เข้ าลงทุนในกิจการคลังน ้ามันเชื ้อเพลิง
ดัง กล่า ว ไม่ มี ก ารออกหุ้น ทุน ของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ซื อ้ สิน ทรั พ ย์ และไม่ ส่งผลกระทบต่อ โครงสร้ างของผู้ถื อ หุ้น และ
คณะกรรมการ และในอานาจควบคุมกลุม่ บริ ษัท หรื อผู้ถือหุ้นที่มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ แต่อย่างใด โดยภายหลัง
จากการลงทุนในโครงการฯ บริ ษัทฯ ไม่มีการเปลีย่ นแปลงกรรมการ นอกเหนือกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
รวมถึงไม่มีการเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ทังนี
้ ้ แม้ การเข้ าทารายการของบริ ษัทฯ ในครัง้ นี ้ จะเข้ าข้ อยกเว้ นตามข้ อ 24 ของประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่าย
ไปฯ ทุกประการ และทาให้ บริ ษัทฯ ได้ รับการยกเว้ นไม่ต้องยื่นคาขอให้ รับหลักทรัพย์ใหม่นนั ้ แต่บริ ษัทฯ ยังคงมีหน้ าที่
ต้ องเปิ ดเผยสารสนเทศการทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตัง้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ รวมถึงจัดให้ มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เพื่ออนุมตั ิการทารายการดังกล่าว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้ องได้ มคี ะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3
ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มี
ส่วนได้ เสีย
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4. รายละเอียดของสินทรัพย์ ท่ ไี ด้ มา
โครงการคลังน ้ามันเชื ้อเพลิง รวมถึงเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
บนที่ดิน บริ เวณเขตอุตสาหกรรมทัว่ ไป
เลขที่ 2 ถนนไอ-สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตาบลมาบตาพุด อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ภายใต้ สิทธิ
การเช่าของ NFCT โดยมีพื ้นที่โครงการฯ ประมาณ 43 ไร่ 67.9 ตารางวา รวมถึงสิทธิในการให้ บริ การด้ านโลจิสติกส์
ผ่านระบบท่อขนส่งและคลังเก็บสินค้ าเหลวให้ แก่บริ ษัทชันน
้ าต่างชาติที่ดาเนินการธุรกิจจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์น ้ามัน
และเคมีภณ
ั ฑ์ตา่ งๆ ภายใต้ ระยะเวลาสัญญา 17 ปี
5. มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในการกาหนดมูลค่ ารวมสิ่งตอบแทน
5.1 มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน
มูลค่าโครงการฯ หรื อมูลค่าสินทรัพย์ที่จะได้ มาเท่ากับ 2,131.74 ล้ านบาท ประกอบด้ วย (1) ค่าก่อสร้ างโครงการฯ
จานวน 1,450 ล้ านบาท (ซึง่ ได้ รวมประมาณการค่าเช่าที่ดินกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยระหว่างก่อสร้ าง
ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 2.5 ปี จานวน 37.98 ล้ านบาทไว้ แล้ ว) (2) ต้ นทุนทางการเงินระหว่างก่อสร้ างจานวน 120
ล้ านบาท และ (3) ประมาณการค่าเช่า ที่ดินกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยภายหลังระยะเวลาก่อสร้ าง
โครงการฯ ซึ่งมีระยะเวลา (ภายหลังก่อสร้ างเสร็ จ) อีก 27.5 ปี จานวน 561.74 ล้ านบาท โดย NFCT จะใช้ กาไรจาก
การประกอบกิจการเพื่อการชาระค่าเช่าดังกล่าวให้ แก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สาหรับค่าก่อสร้ างโครงการฯ จานวน 1,450 ล้ านบาท จะได้ แก่มลู ค่าเงินลงทุนที่ NFCT ใช้ ในการก่อสร้ างโครงการฯ
โดยจะเป็ นเงินที่มาจากเงินกู้จากสถาบันการเงิน ซึง่ NFCT จะได้ รับการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อโครงการฯ จากธนาคาร
พาณิ ชย์ ในประเทศแห่งหนึ่ง โดยมีวงเงินสินเชื่อ สาหรับค่าก่อสร้ างโครงการฯ จานวน 1,420 ล้ านบาท และจะใช้
เงินทุนของ NFCT เองอีก 30 ล้ านบาท ทยอยจ่ายชาระค่าก่อสร้ างโครงการฯ ซึง่ มีระยะเวลาประมาณ 2.5 ปี ดังนี ้
จานวนประมาณ
(ล้ านบาท)
55
151
78
171
266
224
238
154
102
11
1,450

ค่ าก่ อสร้ างโครงการฯ*
ไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2562
ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2562
ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2563
ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2563
ไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2563
ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2564
ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2564
ไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2564
ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2564
รวมทัง้ สิน้

*รวมประมาณการค่าเช่าที่ดินกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยระหว่างก่อสร้ าง ซึ่งมีระยะเวลา
ประมาณ 2.5 ปี จานวน 37.98 ล้ านบาทไว้ แล้ ว
สาหรับต้ นทุนทางการเงินระหว่างก่อสร้ างจานวน 120 ล้ านบาทนันได้
้ แก่ดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมระหว่างก่อสร้ าง ซึ่งจะทา
การชาระคืนแก่สถาบันการเงินผู้ให้ ก้ จู ากกระแสเงินสดของ NFCT ภายหลังจากที่ก่อสร้ างโครงการฯ เสร็ จแล้ ว
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5.2 เกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในการกาหนดมูลค่ ารวมสิ่งตอบแทน
เกณฑ์ที่ใช้ ในการกาหนดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสาหรับการลงทุนโครงการฯ กาหนดจากการจัดทาประมาณใน
การลงทุนทังโครงการฯ
้
รวมทังพิ
้ จารณามูลค่าสิ่งตอบแทนจากการลงทุน จากผลการศึกษาความเป็ นไปได้ และอัตรา
ผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนโครงการฯ (Project IRR) ที่อตั ราสูงกว่าร้ อยละ 10 ตลอดระยะเวลาโครงการ 17
ปี โดยยังมิได้ คานวณมูลค่าซากของทรัพย์ สินแต่อย่างใด โดยภายหลังจากระยะเวลา 17 ปี ดงั กล่าวแล้ ว NFCT มี
ทางเลือกที่จะเจรจาเพื่อให้ บริ ษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จากัด ทาการเช่าคลังน ้ามันเชือ้ เพลิ งดังกล่าวต่อไป หรื อ
จัดหาผู้เช่ารายอื่นเพื่อมาทาการเช่าคลังน ้ามันเชื ้อเพลิงดังกล่าวได้ โดยบริ ษัทเห็นว่ามีความเสี่ยงต่าที่จะจัดหาผู้เช่า
รายอื่นไม่ได้ เนื่องจากน ้ามันเชื ้อเพลิงเป็ นสินค้ าอุปโภคที่จาเป็ น และคลังน ้ามันเชื ้อเพลิงเป็ นสิ่งจาเป็ นสาหรับธุรกิจ
น ้ามันเชื ้อเพลิง
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ พิจารณาเหตุผลสนับสนุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนของ NFCT ดังต่อไปนี ้
•
•
•

•

•
•

โครงการฯ เกิดขึ ้นบนพื ้นที่วา่ งที่บริ ษัทฯ มิได้ ใช้ ดาเนินธุรกิจใดๆ
มีอตั ราผลตอบแทนโครงการ (Project IRR) ตลอดระยะเวลาโครงการที่เหมาะสมคือเท่ากับ 10.14% ต่อปี
โครงการฯ มีมูลค่าปั จจุบนั สุทธิ (Net Present Value หรื อ NPV) เท่ากับ 500.20 ล้ านบาท และมีระยะเวลาคืน
ทุน (Payback Period) เท่ากับ 10.45 ปี (โดยรวมระยะเวลาในการก่อสร้ าง 2.5 ปี แล้ ว)
มีผลตอบแทนโครงการฯ ที่ แน่น อนตลอดระยะเวลาโครงการฯ 17 ปี โดยโครงการฯ จะได้ รับ รายได้ ขนั ้ ต่า ที่
แน่นอน (Minimum Guarantee) ตลอดระยะเวลาโครงการ 17 ปี หลังจากนัน้ บริ ษัทฯ มีทางเลือกที่จะเจรจา
เพื่อให้ บริ ษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จากัด ทาการเช่าคลังน ้ามันเชื ้อเพลิงดังกล่าวต่อไป หรื อจัดหาผู้เช่ารายอื่น
เพื่อมาทาการเช่าคลังน ้ามันเชื ้อเพลิงดังกล่าวได้
บริ ษัทฯ ใช้ เงินลงทุนต่า เมื่อเทียบกับมูลค่าการลงทุนโครงการฯ
โครงการฯ ได้ รับเงินทุนการก่อสร้ างทังจ
้ านวนจากวงเงินกู้ ซึ่งมีเงื่อนไขการชาระสอดคล้ องกับรายได้ ขนต
ั ้ ่า และมี
ระยะเวลาการผ่อนชาระเงินกู้สอดคล้ องกับระยะเวลาของโครงการ

6. มูลค่ าของสินทรัพย์ ท่ ไี ด้ มา
โครงการฯ ของ NFCT มีมูลค่าโครงการรวมทัง้ สิ ้นประมาณ 1,570 ล้ านบาท ทัง้ นี ้ จะเป็ นการก่อสร้ างคลังนา้ มัน
เชื ้อเพลิง รวมถึงเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
บนที่ดินภายใต้ สทิ ธิการเช่าของ NFCT
7. แหล่ งเงินทุนที่ใช้ ในการเข้ าทารายการ
มูลค่าโครงการฯ หรื อมูลค่าสินทรัพย์ที่จะได้ มาเท่ากับ 1,570 ล้ านบาท ประกอบด้ วยค่าก่อสร้ างมูลค่า 1,450 ล้ าน
บาท และต้ นทุนทางการเงินระหว่างก่อสร้ างจานวน 120 ล้ านบาท โดยค่าก่อสร้ างโครงการฯ ทังหมดเป็
้
น จานวนเงิน
1,450 ล้ านบาท จะมีแหล่งเงินทุนมาจากเงินกู้จากสถาบันการเงิน ซึ่ง NFCT เป็ นผู้ก้ ู จานวน 1,420 ล้ านบาท และ
ส่วนที่เหลือจานวน 30 ล้ านบาทจะมาจากเงินทุนของ NFCT เอง ซึง่ บริ ษัทฯ จะเพิ่มทุนให้ แก่ NFCT โดยใช้ กระแสเงิน
สดของบริ ษัทฯ เอง ซึง่ มีอยูเ่ พียงพอ
สาหรับสัญญาเงินกู้ที่ NFCT ได้ รับการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อโครงการฯ จากธนาคารพาณิชย์ในประเทศดังกล่าว ไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ที่จะกระทบต่อสิทธิผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ รวมถึงไม่มีข้อห้ ามหรื อเงื่อนไขในการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ
อย่างไรก็ดี สัญญาเงินกู้ของ NFCT ดังกล่าวมีเงื่อนไขในการจ่ายเงินปั นผลของ NFCT โดย NFCT จะสามารถจ่ายเงิน
ปั นผลได้ ก็ต่อเมื่อได้ ชาระเงินกู้ระยะสันครบถ้
้
วนและได้ ดารงวงเงินสะสมเพื่อการชาระหนี ้ระยะยาวไว้ ตามที่กาหนด
แล้ ว โดยคาดว่าจะสามารถชาระเงินกู้ระยะสันครบถ้
้
วนและดารงวงเงินสะสมเพื่อการชาระหนี ้ระยะยาวไว้ ตามที่
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กาหนดได้ ในปี ที่ 5 หลังจากปี ที่เปิ ดดาเนินการ และหากในปี ที่จ่ายเงินปั นผลนัน้ NFCT ยังคงมีหนี ้ระยะยาวคงเหลือ
NFCT ก็จะต้ องชาระหนี ้ระยะยาวก่อนกาหนด (prepayment) ในจานวนเท่ากับจานวนเงินที่จะจ่ายเงินปั นผลในปี นนั ้
ด้ วย ทังนี
้ ้ NFCT มีกาหนดชาระคืนเงินต้ นสาหรับเงินกู้ระยะยาวภายใน 13 ปี นบั ตังแต่
้ เริ่ มเบิกจ่ายเงินกู้ โดยชาระทุก
6 เดือน รวมทังสิ
้ ้น 21 งวด และกาหนดชาระดอกเบี ้ยเงินกู้ทกุ ๆ 6 เดือนเช่นเดียวกัน
ในส่วนต้ นทุนทางการเงินระหว่างก่อสร้ างจานวน 120 ล้ านบาทนันได้
้ แก่ดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมระหว่างก่อสร้ าง ซึ่งจะทา
การชาระคืนแก่สถาบันการเงินผู้ให้ ก้ จู ากกระแสเงินสดของ NFCT ภายหลังจากที่ก่อสร้ างโครงการฯ เสร็ จแล้ ว
8. ประโยชน์ ท่ บี ริษัทฯ คาดว่ าจะได้ รับจากการทารายการ
บริ ษัทฯ มีนโยบายการดาเนินธุรกิจที่จะขยายการลงทุนโดยมุ่งเน้ นไปยังธุรกิจที่สนับสนุนการดาเนินธุรกิจหลักและ
ส่งเสริ มให้ เกิดการใช้ ประโยชน์สินทรัพย์หลักของบริ ษัทฯ ในปั จจุบนั ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด และสามารถต่อยอดธุรกิจ
ปั จจุบนั เพื่อสร้ างศักยภาพในการแข่งขันและสร้ างโอกาสในการเติบโตของบริ ษัทฯ ในระยะยาว บริ ษัทฯ จึงพิจารณาที่
จะลงทุนขยายธุรกิจคลังน ้ามันเชื ้อเพลิง ซึง่ จะก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ และ NFCT ดังนี ้
1)

บริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน NFCT ซึ่งเป็ นเจ้ าของโครงการฯ ที่มีผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุน
โครงการฯ (Project IRR) สูงกว่าร้ อยละ 10 ต่อเนื่องเป็ นระยะเวลายาวอย่างน้ อย 17 ปี ซึ่งเป็ นอัตราที่น่าพึง
พอใจ โดยบริ ษัทฯ จะสามารถรับรู้ รายได้ จากการให้ บริ การด้ านโลจิสติกส์และคลังเก็บสินค้ าเหลวของ NFCT
ได้ โดยทันทีเมื่อ NFCT เริ่ มมีรายได้ จากการให้ บริ การ ซึง่ ในการจัดทางบการเงินของบริ ษัทฯ จะสะท้ อนภาพรวม
ของฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของทังบริ
้ ษัทฯ และ NFCT ซึ่งจะทาให้ บริ ษัทฯ มีรายได้ ที่สงู ขึ ้นและมี
กระแสเงินสดและสภาพคล่องที่ดีขึ ้น ส่งผลดีตอ่ การลงทุนพัฒนาโครงการอื่นของบริ ษัทฯ ในอนาคต

2)

การโอนสิท ธิ ก ารเช่าที่ ดิ น บางส่วนของบริ ษั ท ฯ ให้ แ ก่ NFCT นอกจากจะไม่ได้ ส่งผลกระทบใดกับ บริ ษั ท ฯ
เนื่องจากเป็ นพื ้นที่ว่างที่ บริ ษัทฯ มิได้ ใช้ ดาเนินธุรกิจใดๆ แล้ ว บริ ษัทฯ ยังสามารถลดภาระค่าเช่าที่ดินและค่า
บารุงรักษาที่ดินในส่วนที่บริ ษัทฯ คืนสิทธิการเช่าที่ดินให้ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประมาณ 43 ไร่
เพื่อให้ NFCT ทาสัญญาเช่าที่ดินโดยตรงกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กาหนดระยะเวลาการเช่า
30 ปี ได้ อีกด้ วย

3)

กลุม่ บริ ษัทฯ สามารถใช้ ท่าเทียบเรื อของบริ ษัทฯ ให้ เกิดประโยชน์ ได้ อย่างเต็มที่และสูงสุด และก่อให้ เกิดรายได้
ท่า เที ย บเรื อ เพิ่ ม ขึน้ จากปริ ม าณเรื อ และปริ ม าณสิ น ค้ า เหลวผ่า นท่ า เที ย บเรื อ ที่ เพิ่ ม ขึน้ จากโครงการ ฯ นี ้
เนื่องจากจะมีรายได้ เพิ่มเติมจากการให้ บริ การท่าเทียบเรื อแก่ลกู ค้ าของ NFCT สาหรับปริ มาณสินค้ าเหลวที่
ผ่านท่าเทียบเรื อดังกล่าวทุกครัง้

4)

สร้ างความมัน่ คงในการดาเนินธุรกิจระยะยาว และเสริ มความแข็งแกร่งในด้ านการเงินของกิจการ

5)

กระจายความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทฯ เนื่องจากภายหลังการเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ จะทา
ให้ กลุม่ บริ ษัทฯ มีรายได้ จากส่วนงานบริ การเพิ่มขึ ้น มีศกั ยภาพในการทากาไรที่สงู ขึ ้น รวมทังมี
้ กระแสเงินสด
และสภาพคล่องที่ดีขึ ้น อีกทังยั
้ งช่วยกระจายความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจกรณีที่ธุรกิจจาหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์
ชะลอตัวลง เนื่องจากบริ ษัทฯ จะยังคงมีรายได้ จากการให้ บริ การด้ านโลจิสติกส์และคลังเก็บสินค้ าเหลวอีกทาง
หนึง่
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9. เงื่อนไขในการเข้ าทารายการ
การเข้ าทารายการให้ NFCT เข้ าลงทุนในโครงการคลังน ้ามัน เชือ้ เพลิงในครัง้ นี ้ เป็ นรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ตาม
ประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไปฯ บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่ต้องแต่งตังที
้ ่ปรึกษาทางการเงินอิสระ พร้ อมทังเปิ
้ ดเผย
สารสนเทศการทารายการของบริ ษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่ต่า
กว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือ
หุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย ซึง่ บริ ษัทฯ ต้ องจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้ อมกับความเห็นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระให้ แก่
ผู้ถือหุ้น เป็ นระยะเวลาล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ได้
มีมติให้ เสนอต่อที่ ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 ของบริ ษัทฯ ซึ่งจะจัดขึ ้นในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เพื่ อ
พิจารณาการอนุมตั ิเข้ าทารายการต่อไป
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ พิจารณาแล้ วเห็นว่า การเข้ าทารายการดังกล่าว บริ ษัทฯ เข้ าข่ายได้ รับการยกเว้ นไม่ต้องยื่นขออนุญาต
จดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกครัง้ หนึง่ (Relisting) เนื่องจาก
การได้ มาซึง่ โครงการดังกล่าวเข้ าเงื่อนไขทุกข้ อ ตามข้ อ 24 ของประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไปฯ ดังต่อไปนี ้
1. ธุรกิจที่ได้ มามีลกั ษณะคล้ ายคลึงกันหรื อเสริ มกันกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
2. บริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปลีย่ นแปลงธุรกิจหลักที่สาคัญของบริ ษัทฯ
3. การได้ มาซึง่ โครงการฯ มิได้ ทาให้ คณ
ุ สมบัติของบริ ษัทฯ ที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เปลีย่ นไป
4. บริ ษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเรื่ องโครงสร้ างของผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ และในอานาจควบคุมกลุ่ม
บริ ษัท หรื อผู้ถือหุ้นที่มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
นอกจากนี ้ ก่อนการก่อสร้ างหรื อดาเนินการใดๆ เกี่ยวกับโครงการฯ ดังกล่าว บริ ษัทฯ ต้ องแก้ ไขรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้ อม โครงการท่าเทียบเรื อของบริ ษัทฯ ให้ ครอบคลุมกิจกรรมการขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิง ทังจากท่
้
าเรื อ
คลังน ้ามันเชื ้อเพลิง และระบบท่อขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิง และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (ฉบับแก้ ไข
เพิ่มเติม) ดังกล่าวได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม (สผ.)
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อ มแล้ ว รวมถึ ง NFCT ต้ อ งน ามาตรการป้อ งกัน และแก้ ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อมที่ เกี่ ยวข้ องกับการประกอบกิ จการคลังน ้ามัน
เชื ้อเพลิงในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (ฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม) ดังกล่าวมาปฏิบตั ิ ก่อนการใช้ ที่ดิน การ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อประกอบกิจการคลังน ้ามันเชื ้อเพลิง
10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้ าทารายการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 มีความเห็นว่าการทารายการดังกล่าวจะ
ทาให้ บริ ษัทฯ ได้ รับประโยชน์ดงั นี ้
(1) สร้ างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจให้ บริ การด้ านโลจิสติกส์และคลังเก็บสินค้ าเหลวให้ แก่กลุม่ บริ ษัทฯ ได้ อย่างครบวงจร ทา
ให้ บริ ษัทฯ มีศกั ยภาพในการแข่งขัน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเพิ่มมูลค่าของบริ ษัทฯ รวมถึงมีโอกาสจะขยายฐาน
การค้ าไปยังเคมีภณ
ั ฑ์อื่นได้ อีกในอนาคต
(2) เพิ่มรายได้ และผลตอบแทนได้ อย่างต่อเนื่องให้ แก่ กลุ่มบริ ษัทฯ จึงเป็ นการสร้ างความมัน่ คงในการดาเนินธุรกิจ
ระยะยาว และเสริ มความแข็งแกร่งในด้ านการเงินของกิจการ
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(3) ภายหลังจากระยะเวลา 17 ปี ดังกล่าวแล้ ว NFCT มีทางเลือกที่จะเจรจาเพื่อให้ บริ ษัท เชลล์แห่งประเทศไทย
จากัด ทาการเช่าคลังน ้ามันเชื ้อเพลิงดังกล่าวต่อไป หรื อจัดหาผู้เช่ารายอื่นเพื่อมาทาการเช่าคลังน ้ามันเชื ้อเพลิง
ดังกล่าวได้ โดยบริ ษัทเห็นว่ามีความเสี่ยงต่าที่จะจัดหาผู้เช่ารายอื่นไม่ได้ เนื่องจากน ้ามันเชือ้ เพลิงเป็ นสินค้ า
อุปโภคที่จาเป็ น และคลังน ้ามันเชื ้อเพลิงเป็ นสิง่ จาเป็ นสาหรับธุรกิจน ้ามันเชื ้อเพลิง
ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็ นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และมีความเหมาะสม
คณะกรรมการบริ ษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบอนุมตั ิให้ NFCT ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 เข้ า
ลงทุนในโครงการคลังน ้ามันเชื ้อเพลิงดังกล่าว และให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
11. ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการบริ ษั ท ฯ ที่ แ ตกต่ างจากความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็ นเช่นเดียวกันกับคณะกรรมการบริ ษั ทฯ และไม่มีกรรมการบริ ษั ทฯ ท่านใดมี
ความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทฯ
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