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29 กันยายน 2563
เรื่อง

แนวทางการกากับดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (เพิม่ เติมข้อมูลครัง้ ที่ 1)

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สืบเนื่องจากการที่บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ดาเนินการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน

จานวน 1,070,000,000 หุ้น มูลค่ าที่ ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ราคาเสนอขายหุ้น ละ 2.20 บาท ให้แก่ บุค คลในวงจ ากัด
จานวน 3 ราย ได้แก่
(1) บริษัท อีเอ โมบิลิตี โฮลดิง จากัด จานวน 670,000,000 หุน้
(2) นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา จานวน 300,000,000 หุน้
(3) นายบุญเอือ้ จิตรถนอม จานวน 100,000,000 หุน้
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั ในครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเงินทุนจานวนดังกล่าวไปขยายและต่อยอดธุรกิจรถ
บัสโดยสาร จึงอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) ทั้งในลักษณะของการมีธุรกรรมซือ้ ขาย
สินค้าและบริการระหว่างกัน และมีความเป็ นไปได้ท่ีอาจมีการแข่งขันทางธุรกิจ หรือดาเนินธุรกิจที่ทบั ซ้อนกัน ระหว่างบริษัท
กับ EMH (และบริษัทในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง) และกับ นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา (และบุคคลที่เกี่ยวข้อง) ได้
กรณี นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา
โดยนายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา เป็ นผูบ้ ริหารและดาเนินธุรกิจจาหน่าย ให้เช่า รถบัส รถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์
ตลอดจนอะไหล่ และให้บริการหลังการขายแบบครบวงจร ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดาเนินธุรกิจดังกล่าว
ดังนัน้ นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา และบริษัท จึงได้จดั ทาข้อตกลงการไม่แข่งขันทางธุรกิจและดาเนินการลงนามเมื่อวันที่ 1
มิถนุ ายน 2563 เพื่อเป็ นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) ของบริษัท ภายหลังจากการเพิ่มทุน
ดังกล่าว โดยข้อตกลงดังกล่าวมีสาระสาคัญคือ
1. ลาออกจากจากตาแหน่งกรรมการ ผูบ้ ริหาร และตาแหน่งอื่น ๆ ทุกตาแหน่ง (แล้วแต่กรณี) ในบริษัทซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังต่อไปนี ้
ชื่อบริษัท

ตาแหน่งที่จะลาออก

1. บริษัท แมกซิมสั โอโต้ จากัด

ประธานบริษัท

2. บริษัท โกลเด้น ดราก้อน ออโต้เซอร์วิส จากัด

ประธานบริษัท

3. บริษัท พรีเมี่ยม แมนเนจเม้นท์ จากัด

ประธานบริษัท

4. บริษัท พรีเมี่ยม โลจีส้ ติค จากัด

ประธานบริษัท

5. บริษัท สยาม สแตนดาร์ด เอนเนอจี จากัด

ประธานบริษัท
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ชื่อบริษัท

ตาแหน่งที่จะลาออก

6. บริษัท สยามเพาว์เวอร์พลัส จากัด

ประธานบริษัท

7. บริษัท แอ๊ดแวนเทจ ซัพพลายส์ จากัด

ประธานบริษัท

โดยทัง้ บริษัทที่นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา ได้ดาเนินการลาออกจากตาแหน่งดังกล่าวข้างต้น ปั จจุบนั นายคณิสสร์
ศรีวชิระประภา ไม่ได้มีการดารงตาแหน่งกรรมการหรือผูถ้ ือหุน้ แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา ยังมี
การดารงตาแหน่งผูบ้ ริหาร กรรมการ และเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ท่สี ดั ส่วนร้อยละ 70 จากหุน้ ทัง้ หมดที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของ
บริษัท เบสลินส์ กรุ๊พส์ จากัด ซึ่งมีการประกอบธุรกิจนาเข้ารถบัสโดยสารจากประเทศจีน รวมไปถึงรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์
ซึ่งเป็ นธุรกิจที่มีความคล้ายกับธุรกิจของบริษัท ทัง้ นี ้ บริษัท เบสลินส์ กรุ๊พส์ จากัด ไม่ได้มีการประกอบธุรกิจใด โดยเพิ่งมีการ
จัดตัง้ บริษัทดังกล่าว เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และจากการสอบทานงบการเงินทดลองในรอบปี 2562 มีรายได้จากดอกเบีย้
รับเป็ นจานวนประมาณสี่แสนบาท ตัง้ แต่เริ่มจัดตัง้ บริษัท ซึ่งไม่มีรายได้จากการการดาเนินธุรกิจแต่อย่างใด แต่เพื่อเป็ นการ
ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจจะเกิดขึน้ นายคณิ สสร์ ศรีวชิระประภา จึงได้ลาออกจากตาแหน่งกรรมการและ
ผูบ้ ริหาร ของ บริษัท เบสลินส์ กรุ๊พส์ จากัด รวมถึงการดาเนินการขาย/โอน หุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ใน บริษัท เบสลินส์ กรุ๊พส์
จากัด ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2563
2. ตกลงที่จะไม่ประกอบกิจการแข่งขันกับบริษัท หรือดาเนินธุรกิจใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยตนเองหรือ
ร่วมกับผูอ้ ื่น หรือในฐานะตัวการ ตัวแทน ผูถ้ ือหุน้ กรรมการ ที่ปรึกษา ผูร้ บั จ้าง หรือโดยประการอื่น และไม่ว่า
เพื่อผลประโยชน์ตนเอง หรือของผูอ้ ื่น อันเป็ นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ทั้งในปั จจุบัน และเวลาใด ๆ ใน
อนาคต
3. ข้อตกลงการไม่แข่งขันธุรกิจฉบับนี ้ ให้มีผลใช้บงั คับ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฏาคม 2563 เป็ นต้นไป
4. ข้อตกลงการไม่แข่งขันธุรกิจฉบับนี ้ ให้สิน้ ผลใช้บงั คับเมื่อ นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา สิน้ สถานะการเป็ นผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ (ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หมายถึง การถือหุน้ ในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 10 ขึน้ ไป) ของบริษัท และสิน้
สถานะการเป็ นกรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษัท
นอกจากนี ้ นางสาวอินทิ รา ช่วยสนิท ซึ่งเป็ นภรรยาของ นายคณิ สสร์ ศรีวชิระประภา ได้จัดทาข้อตกลงการไม่
แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ และได้ลงนามในข้อตกลงดังกล่าวเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ทั้งนีเ้ พื่อเป็ นการป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) ที่อาจจะเกิดขึน้ ได้ โดยข้อตกลงดังกล่าวมีสาระสาคัญคือ
1. ลาออกจากจากตาแหน่งกรรมการ ผูบ้ ริหาร และตาแหน่งอื่น ๆ ทุกตาแหน่ง (แล้วแต่กรณี) ในบริษัทซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังต่อไปนี ้
ลาดับที่

ชื่อบริษัท

ตาแหน่งที่ลาออก

วันที่มีผล

1

บริษัท สยาม ซินเนอจี โซลูชนั จากัด

กรรมการ

16 กันยายน 2563

2

บริษัท สมาร์ทบัส จากัด

กรรมการ

16 กันยายน 2563
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2. ดาเนินการโอน/ขาย หุน้ ทัง้ หมดที่ถืออยู่ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังต่อไปนี ้
ลาดับที่

ชื่อบริษัท

วันที่มีผล

1

บริษัท ซันลอง (ประเทศไทย) จากัด

16 กันยายน 2563

2

บริษัท สยาม สแตนดาร์ด เอนเนอจี จากัด

16 กันยายน 2563

3

บริษัท สยาม ซินเนอจี โซลูช่นั จากัด

16 กันยายน 2563

3. ตกลงที่จะไม่ประกอบกิ จการแข่งขันกับบริษัท หรือดาเนินธุรกิ จใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยตนเองหรือ
ร่วมกับผูอ้ ื่น หรือในฐานะตัวการ ตัวแทน ผูถ้ ือหุน้ กรรมการ ที่ปรึกษา ผูร้ บั จ้าง หรือโดยประการอื่น และไม่ว่า เพื่อ
ผลประโยชน์ตนเอง หรือของผูอ้ ื่น อันเป็ นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัททัง้ ในปั จจุบนั และเวลาใด ๆ ในอนาคต
4. ข้อตกลงการไม่แข่งขันธุรกิจฉบับนี ้ ให้มีผลใช้บงั คับ ตัง้ แต่วนั ที่ 18 สิงหาคม 2563 เป็ นต้นไป
5. ข้อตกลงการไม่แข่งขันธุรกิจฉบับนี ้ ให้สิน้ ผลใช้บงั คับเมื่อ นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา และ/หรือ นางสาวอินทิรา
ช่วยสนิท สิน้ สถานะการเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ (ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หมายถึง การถือหุน้ ในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 10
ขึน้ ไป) ของบริษัท และสิน้ สถานะการเป็ นกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัท
ทั้ง นี ้ เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกั บ นโยบายของบริษั ท ฯ เรื่ อ งการก าหนดนโยบายเพื่ อ ก ากั บ ดู แ ลความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ โดยนโยบายดังกล่าวได้กาหนดให้กรรมการซึ่งอาจมีส่วนได้เสี ยกับธุรกรรมหรือแผนธุรกิจใด ๆ ของบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าร่วมประชุม และร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว รวมถึงจะไม่ได้รบั การเปิ ดเผยข้อมูล และ/หรือเอกสาร
ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
กรณี EMH
โดย บริษัท อีเอ โมบิลิตี โฮลดิง จากัด (EMH) ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท มีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 40.01
โดยที่ EMH เป็ น Holding Company และเป็ นบริษัทย่อยของ บมจ. พลังงานบริสทุ ธิ์ (EA) ที่มีบริษัทในกลุ่มที่อยู่ระหว่างการ
พัฒนาโครงการลงทุนในยานยนต์ไฟฟ้าหลายประเภท ซึ่งรวมถึงการที่ EMH ลงทุนในบริษัท แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี จากัด
(AAB) ที่เป็ นโรงงานผลิตรถบัสทุกประเภท และรถตูโ้ ดยสารไฟฟ้า
ปั จจุบัน EMH ได้อยู่ระหว่างการกาหนดแนวทางเพื่อเป็ นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of
interest) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2563 ทัง้ นี ้ บริษัทจะเปิ ดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ในคราวต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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