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NEX CS-045/2563 

29 กนัยายน 2563 

เรื่อง แนวทางการก ากบัดแูลความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(เพิม่เติมขอ้มลูครัง้ที่ 1) 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 สืบเนื่องจากการท่ีบรษิัท เน็กซ ์พอยท ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) ไดด้  าเนินการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน

จ านวน 1,070,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.20  บาท  ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

จ านวน 3 ราย ไดแ้ก่  

 (1) บรษิัท อีเอ โมบิลิตี โฮลดิง จ ากดั  จ านวน 670,000,000 หุน้ 

 (2) นายคณิสสร ์ศรีวชิระประภา จ านวน 300,000,000 หุน้ 

 (3) นายบญุเอือ้ จิตรถนอม จ านวน 100,000,000 หุน้  

  การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิทัในครัง้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อน าเงินทนุจ านวนดงักล่าวไปขยายและต่อยอดธุรกิจรถ

บัสโดยสาร จึงอาจก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of interest) ทั้งในลักษณะของการมีธุรกรรมซือ้ขาย

สินคา้และบริการระหว่างกัน และมีความเป็นไปไดท้ี่อาจมีการแข่งขนัทางธุรกิจ หรือด าเนินธุรกิจที่ทบัซอ้นกันระหว่างบรษิัท 

กบั EMH (และบรษิัทในกลุ่มที่เก่ียวขอ้ง) และกบั นายคณิสสร ์ศรีวชิระประภา (และบคุคลที่เก่ียวขอ้ง) ได ้ 

 กรณี นายคณิสสร ์ศรีวชิระประภา 

 โดยนายคณิสสร ์ศรีวชิระประภา เป็นผูบ้ริหารและด าเนินธุรกิจจ าหน่าย ใหเ้ช่า รถบัส รถบรรทุกเพื่อการพาณิชย ์

ตลอดจนอะไหล่ และใหบ้รกิารหลงัการขายแบบครบวงจร ซึ่งมีประสบการณแ์ละความเชี่ยวชาญในการด าเนินธุรกิจดงักล่าว 

ดงันัน้ นายคณิสสร ์ศรีวชิระประภา และบรษิัท จึงไดจ้ดัท าขอ้ตกลงการไม่แข่งขนัทางธุรกิจและด าเนินการลงนามเมื่อวนัที่ 1 

มิถนุายน 2563 เพื่อเป็นการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of interest) ของบรษิัท ภายหลงัจากการเพิ่มทุน

ดงักล่าว โดยขอ้ตกลงดงักล่าวมีสาระส าคญัคือ 

1. ลาออกจากจากต าแหน่งกรรมการ ผูบ้รหิาร และต าแหน่งอื่น ๆ ทกุต าแหน่ง (แลว้แต่กรณี) ในบริษัทซึ่งมีความ

เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบรษิัท ดงัต่อไปนี ้  

ชื่อบรษิัท ต าแหน่งที่จะลาออก 

1. บรษิัท แมกซิมสั โอโต ้จ ากดั  ประธานบรษิัท 

2. บรษิัท โกลเดน้ ดรากอ้น ออโตเ้ซอรว์ิส จ ากดั ประธานบรษิัท 

3. บรษิัท พรีเมี่ยม แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ประธานบรษิัท 

4. บรษิัท พรีเมี่ยม โลจีส้ติค จ ากดั ประธานบรษิัท 

5. บรษิัท สยาม สแตนดารด์ เอนเนอจี จ ากดั ประธานบรษิัท 
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ชื่อบรษิัท ต าแหน่งที่จะลาออก 

6. บรษิัท สยามเพาวเ์วอรพ์ลสั จ ากดั ประธานบรษิัท 

7. บรษิัท แอ๊ดแวนเทจ ซพัพลายส ์จ ากดั ประธานบรษิัท 

 โดยทัง้บรษิัทที่นายคณิสสร ์ศรีวชิระประภา ไดด้  าเนินการลาออกจากต าแหน่งดงักล่าวขา้งตน้ ปัจจบุนันายคณิสสร ์

ศรีวชิระประภา ไม่ไดม้ีการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูถื้อหุน้แต่อย่างใด  อย่างไรก็ตาม นายคณิสสร ์ ศรีวชิระประภา ยังมี

การด ารงต าแหน่งผูบ้รหิาร กรรมการ และเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ที่สดัส่วนร้อยละ 70 จากหุน้ทัง้หมดที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ 

บรษิัท เบสลินส ์กรุ๊พส ์จ ากัด ซึ่งมีการประกอบธุรกิจน าเขา้รถบสัโดยสารจากประเทศจีน รวมไปถึงรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย ์

ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความคลา้ยกบัธุรกจิของบรษิัท  ทัง้นี ้ บรษิัท เบสลินส ์กรุ๊พส ์จ ากดั ไม่ไดม้ีการประกอบธรุกิจใด โดยเพิ่งมีการ

จดัตัง้บรษิัทดงักล่าว เมื่อเดือนกมุภาพนัธ ์2562 และจากการสอบทานงบการเงินทดลองในรอบปี 2562 มีรายไดจ้ากดอกเบีย้

รบัเป็นจ านวนประมาณส่ีแสนบาท ตัง้แต่เริ่มจดัตัง้บริษัท ซึ่งไม่มีรายไดจ้ากการการด าเนินธุรกิจแต่อย่างใด แต่เพื่อเป็นการ

ขจัดความขัดแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจจะเกิดขึน้ นายคณิสสร ์ศรีวชิระประภา จึงไดล้าออกจากต าแหน่งกรรมการและ

ผูบ้ริหาร ของ บริษัท เบสลินส ์กรุ๊พส ์จ ากัด รวมถึงการด าเนินการขาย/โอน หุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ใน บริษัท เบสลินส ์กรุ๊พส ์

จ ากดั ซึ่งคาดว่าจะแลว้เสรจ็ภายในเดือนตลุาคม 2563  

2. ตกลงที่จะไม่ประกอบกิจการแข่งขนักบับรษิัท หรือด าเนินธุรกิจใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม โดยตนเองหรือ

รว่มกบัผูอ้ื่น หรือในฐานะตวัการ ตวัแทน ผูถื้อหุน้ กรรมการ ที่ปรกึษา ผูร้บัจา้ง หรือโดยประการอื่น และไม่ว่า

เพื่อผลประโยชนต์นเอง หรือของผูอ้ื่น อันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบัน และเวลาใด ๆ ใน

อนาคต 

3. ขอ้ตกลงการไม่แข่งขนัธุรกิจฉบบันี ้ใหม้ีผลใชบ้งัคบั ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฏาคม 2563 เป็นตน้ไป  

4. ขอ้ตกลงการไม่แข่งขนัธุรกิจฉบบันี ้ใหสิ้น้ผลใชบ้งัคบัเมื่อ นายคณิสสร ์ศรีวชิระประภา สิน้สถานะการเป็นผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ (ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หมายถึง การถือหุน้ในสดัส่วนที่เกินกว่ารอ้ยละ 10 ขึน้ไป) ของบริษัท และสิน้

สถานะการเป็นกรรมการ และผูบ้รหิารของบรษิัท  

 นอกจากนี ้ นางสาวอินทิรา ช่วยสนิท ซึ่งเป็นภรรยาของ นายคณิสสร ์ศรีวชิระประภา ไดจ้ัดท าข้อตกลงการไม่

แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ และไดล้งนามในขอ้ตกลงดังกล่าวเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ทั้งนีเ้พื่อเป็นการป้องกันความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of interest) ที่อาจจะเกิดขึน้ได ้โดยขอ้ตกลงดงักล่าวมีสาระส าคญัคือ 

1. ลาออกจากจากต าแหน่งกรรมการ ผูบ้รหิาร และต าแหน่งอื่น ๆ ทกุต าแหน่ง (แลว้แต่กรณี) ในบริษัทซึ่งมีความ

เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบรษิัท ดงัต่อไปนี ้  

ล าดบัท่ี ชื่อบรษิัท ต าแหน่งที่ลาออก วนัท่ีมีผล 

1 บรษิัท สยาม ซินเนอจี โซลชูนั จ ากดั กรรมการ 16 กนัยายน 2563 

2 บรษิัท สมารท์บสั จ ากดั กรรมการ 16 กนัยายน 2563 
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2. ด าเนินการโอน/ขาย หุน้ทัง้หมดที่ถืออยู่ในบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบรษิัท ดงัต่อไปนี ้

ล าดบัท่ี ชื่อบรษิัท วนัท่ีมีผล 

1 บรษิัท  ซนัลอง (ประเทศไทย) จ ากดั 16 กนัยายน 2563 

2 บรษิัท สยาม สแตนดารด์ เอนเนอจี จ ากดั 16 กนัยายน 2563 

3 บรษิัท สยาม ซินเนอจี โซลชูั่น จ ากดั 16 กนัยายน 2563 

3. ตกลงที่จะไม่ประกอบกิจการแข่งขันกับบริษัท หรือด าเนินธุรกิจใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม โดยตนเองหรือ

รว่มกับผูอ้ื่น หรือในฐานะตวัการ ตวัแทน ผูถื้อหุน้ กรรมการ ที่ปรกึษา ผูร้บัจา้ง หรือโดยประการอื่น และไม่ว่าเพื่อ

ผลประโยชนต์นเอง หรือของผูอ้ื่น อนัเป็นการแข่งขนักบัธุรกิจของบรษิัททัง้ในปัจจบุนั และเวลาใด ๆ ในอนาคต 

4. ขอ้ตกลงการไม่แข่งขนัธุรกจิฉบบันี ้ใหม้ีผลใชบ้งัคบั ตัง้แต่วนัท่ี 18 สิงหาคม 2563 เป็นตน้ไป  

5. ขอ้ตกลงการไม่แข่งขนัธุรกิจฉบับนี ้ ใหสิ้น้ผลใชบ้งัคบัเมื่อ นายคณิสสร ์ศรีวชิระประภา และ/หรือ นางสาวอินทิรา 

ช่วยสนิท สิน้สถานะการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ (ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หมายถึง การถือหุน้ในสดัส่วนท่ีเกินกว่ารอ้ยละ 10 

ขึน้ไป) ของบรษิัท และสิน้สถานะการเป็นกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัท  

 ทั้งนี ้  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ เรื่องการก าหนดนโยบายเพื่อก ากับดูแลความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน ์โดยนโยบายดงักล่าวไดก้ าหนดใหก้รรมการซึ่งอาจมีส่วนไดเ้สียกับธุรกรรมหรือแผนธุรกิจใด ๆ ของบรษิัทฯ ไม่

สามารถเขา้ร่วมประชมุ และรว่มในการตดัสินใจเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว รวมถึงจะไม่ไดร้บัการเปิดเผยขอ้มลู และ/หรือเอกสาร

ใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องดงักล่าว  

 กรณี EMH 

 โดย บรษิัท อีเอ โมบิลิตี โฮลดิง จ ากัด  (EMH) ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท มีสดัส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 40.01  

โดยที่ EMH เป็น Holding Company และเป็นบรษิัทย่อยของ บมจ. พลงังานบริสทุธ์ิ (EA) ที่มีบรษิัทในกลุ่มที่อยู่ระหว่างการ

พฒันาโครงการลงทุนในยานยนตไ์ฟฟ้าหลายประเภท ซึ่งรวมถึงการที่ EMH ลงทุนในบริษัท แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี จ ากัด 

(AAB) ที่เป็นโรงงานผลิตรถบสัทกุประเภท และรถตูโ้ดยสารไฟฟ้า  

 ปัจจุบัน EMH ไดอ้ยู่ระหว่างการก าหนดแนวทางเพื่อเป็นการป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of 
interest)  ซึ่งคาดว่าจะแลว้เสรจ็ภายในเดือนตลุาคม 2563 ทัง้นี ้บรษิัทจะเปิดเผยขอ้มลูผ่านตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในคราวต่อไป 

จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

  ขอแสดงความนบัถือ 

 

(นายคณิสสร ์ศรีวชิระประภา) 
      ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร   


