บริษัท ซิงเกิล้ พอยท์ พาร์ ท (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.
ณ ห้ องเลอโลตัส ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเทล กรุงเทพ รัชดา
เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________________________________________
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเลอโลตัส ชั้น 2
โรงแรมสวิสโฮเทล กรุ งเทพ รัชดา เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร โดยนางสาว
ณัฐมณฑ์ พูลพิพฒั นันท์ รับหน้าที่เป็ นผูด้ าเนินรายการ และได้กล่าวแนะนากรรมการของบริ ษทั ผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่มีส่วน
เกี่ยวข้อง ดังนี้
คณะกรรมการบริษัททีเ่ ข้ าร่ วมประชุม ได้ แก่
1. ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์
ตาแหน่ง ประธานกรรมการบริ ษทั / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. คุณคณาวุฒิ วรรทนธีรัช
ตาแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. คุณกมล ธรรมาณิ ชานนท์
ตาแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ
4. คุณสังข์ ทรัพย์พนั แสน
ตาแหน่ง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. คุณวิเชียร ลัคนาทิน
ตาแหน่ง กรรมการ / ผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
6. คุณกิตธนันท์ รักกสิ กร
ตาแหน่ง กรรมการ
7. คุณยุทธวีร อัชวังกูล
ตาแหน่ง กรรมการ
ผู้บริหารและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
1. คุณปรางทิพย์ งามธรรมนิตย์
2. คุณชญาณ์ฐิติ พันธ์สงวนสุข
3. คุณพนาวรรณ สิ ทธิรัตนสกุล
4. คุณกัลยา จันทกานนท์

ได้ แก่
รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ตัวแทนผูส้ อบบัญชีจากสานักงาน ดร.วิรัช แอนด์เอสโซซิเอทส์ จากัด
ตัวแทนผูส้ อบบัญชีจากสานักงาน ดร.วิรัช แอนด์เอสโซซิเอทส์ จากัด
อาสาพิทกั ษ์สิทธิ์จากสมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย

ดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ประธานกรรมการบริ ษทั เป็ นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่ได้
เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 และแจ้งว่ามีผถู ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง 10 ราย ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมโดยการ
มอบฉันทะจานวน 31 ราย รวมจานวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 41 ราย ถือหุน้ รวมกันทั้งสิ้น 93,035,438 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 40.10 ถือว่าครบองค์ประชุม จึงได้กล่าวเปิ ดประชุม โดยมอบหมายให้ผดู ้ าเนินรายการชี้แจงวิธีการดาเนินการ
ประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
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1. หลังจากชี้แจงข้อมูลในแต่ละวาระเสร็ จสิ้นลงแล้ว ถ้ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม ขอให้ชูมือขึ้น รวมถึงแจ้งชื่อผูถ้ ือ
หุน้ หรื อชื่อผูม้ อบฉันทะ เพื่อทางบริ ษทั จะได้ทาการบันทึกลงในรายงานการประชุม
2. ผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะออกเสี ยงไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ให้ทาเครื่ องหมาย ในช่องไม่เห็นด้วย หรื องดออก
เสี ยง พร้อมทั้งลงนามกากับไว้ในบัตรลงคะแนน และชูมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนน เพื่อตรวจนับ
คะแนนเสี ยง
3. ผูถ้ ือหุน้ ที่เห็นด้วย หรื อไม่ทาเครื่ องหมายในบัตรลงคะแนนเสี ยง จะถือว่าอนุมตั ิตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม
ไม่ตอ้ งชูมือเพื่อส่งบัตรให้เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงทั้งหมด ทุกวาระ เมื่อเสร็ จสิ้นการ
ประชุม
4. ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสี ยง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
5. ผูร้ ับมอบฉันทะ จะต้องออกเสี ยงลงคะแนนตามที่ผมู ้ อบฉันทะระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะเท่านั้น เว้นแต่กรณี ผู ้
มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนของวาระใดไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ หรื อระบุไว้ไม่
ชัดเจน ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
6. ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม หลังจากที่ประธานที่ประชุมเปิ ดประชุมไปแล้ว
นั้น จะมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้เฉพาะในวาระที่เหลือเท่านั้น
7. ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที่ 31 ถือว่า 1 หุน้ คือ 1 เสี ยงลงคะแนน มติของที่ประชุมถือเป็ นมติส่วนใหญ่ คะแนน
เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสี ยงที่เท่ากัน ประธานจะออกเสี ยงอีก 1
เสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
8. การนับคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั จะนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ เฉพาะที่
ออกเสี ยงไม่เห็นด้วยและงดออกเสี ยง แล้วนาไปหักออกจากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วยทั้งหมด บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นบั คะแนน
ภายหลังจากที่ได้ประกาศปิ ดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้น ๆ แล้ว จะถือว่าเป็ นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น และ
เราจะรับทราบผลพร้อมกันทางจอมอนิเตอร์แสดงผล จานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป
ในแต่ละวาระเนื่องจากอาจมีผถู ้ ือหุน้ มาลงทะเบียนเพิ่มเติมในระหว่างประชุม ซึ่งเราเปิ ดโอกาสให้สามารถทาได้
แต่วาระที่ท่านจะลงคะแนนเสี ยงได้คือวาระที่ท่านได้เริ่ มเข้ามานัง่ ประชุมเป็ นต้นไปเท่านั้น
9. หากผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าโปรดส่งบัตรลงคะแนน
ล่วงหน้าให้กบั เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของบริ ษทั
10. ผูถ้ ือหุน้ ใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสี ยงในวาระนั้นและประธานอาจเชิญให้ผถู ้ ือหุน้ หรื อ
ผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสี ยในวาระนั้น ออกจากที่ประชุมชัว่ คราว
ผูด้ าเนินรายการได้ขอเชิญอาสาสมัคร จากผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมให้เป็ นพยานในการบันทึกข้อมูลจากบัตร
ลงคะแนนเสี ยงร่ วมกับเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั เพื่อแสดงถึงความโปร่ งใสในการจัดการประชุม
ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก ทางโรงแรมได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก โรงแรม สวิซโซเทล
เลอคองคอร์ด เป็ น โรงแรม สวิส โฮเทล กรุ งเทพ รัชดา ( Swissotel Bangkok Ratchada) ซึ่งไม่ตรงกับชื่อโรงแรมตามที่ระบุ
ไว้ในหนังสื อเชิญประชุม ดังนั้นในการบันทึกรายงานการประชุม จะระบุชื่อโรงแรมตามชื่อใหม่ คือโรงแรม สวิส โฮเทล
กรุ งเทพ รัชดา
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ได้จดั ทารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 26
เมษายน 2561 (โดยมีรายละเอียดปรากฎในสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1) โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้พจิ ารณารับรองรายงานการประชุม
แล้วและเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และได้นาส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับตั้งแต่วนั
ประชุมตามที่กฎหมายกาหนด และได้ทาการเผยแพร่ รายงานการประชุมทาง WEBSITE ของบริ ษทั เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับทราบรายงาน
การประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดคัดค้านหรื อขอแก้ไขแต่
ประการใด จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม จึงได้ทาการลงมติ
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากดังนี้ (ในวาระนี้มี
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็ นจานวนหุน้ 14,100 หุน้ )
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
จานวน (เสี ยง)
93,049,538
คิดเป็ นร้อยละ
100
-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทและพิจารณาอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี ของบริษัท สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริ ษทั ได้จดั ทารายงานผลการดาเนินงานและผลประกอบการของบริ ษทั ในรอบปี 2561
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และคณะกรรมการบริ ษทั ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นควรนาเสนอรายงานผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา ให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ได้รับทราบ ดังปรากฏในซีดีรายงานประจาปี 2561 ที่ได้จดั ส่งให้กบั
ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 และได้เชิญคุณปรางทิพย์ งามธรรมนิต รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ าย
บัญชีและการเงิน เป็ นผูร้ ายงาน
คุณปรางทิพย์ งามธรรมนิต ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมถึงผลประกอบการของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประจาปี 2561 โดย
เปรี ยบเทียบกับปี ก่อนตาม ข้อมูลในตารางดังต่อไปนี้
(หน่วย:พันบาท)
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▪ ปี 2561 สิ นทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 263.06 ล้านบาท เทียบกับปี 2560 ซึ่งเป็ นผลจากการลงทุนธุรกิจใหม่ของกลุ่มบริ ษทั (ปี 2561
กลุ่มบริ ษทั มีการลงทุนเพิ่ม 3 บริ ษทั คือ บมจ.เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูชนั่ , บจ. ไซแมทซอฟท์ และ บจ.เอ็นเอ็มแอล)
▪ ปี 2561 หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 241.50 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูร้ ะยะสั้น 114.45 ล้านบาท
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 108.16 ล้านบาท
▪ ปี 2561 รายได้รวมเพิ่มขึ้น 201.30 ล้านบาท ซึ่งมาจากธุรกิจใหม่มีรายได้หลักเพิ่มขึ้น 349.87 ล้านบาท
▪ ปี 2561 กลุ่มบริ ษทั บันทึกขาดทุน 55.76 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน ซึ่งเป็ นผลจาการที่บริ ษทั ขยายการลงทุนเพิ่มเติม
ผลประกอบการแยกตามส่ วนงานธุรกิจ

โดยสรุ ปผลประกอบการของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประจาปี 2561 บริ ษทั มีรายได้รวมทั้งสิ้น 201.30 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม
ทั้งสิ้น 241.50 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 55.76 ล้านบาท
ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม จึงได้ทาการลงมติ
ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ประจาปี 2561 และมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไร
ขาดทุนประจาปี ของบริ ษทั สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
จานวน (เสี ยง)
93,049,538
คิดเป็ นร้อยละ
100
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไร งดการจ่ ายเงินปันผลประจาปี 2561 และรับทราบการงดการจ่ ายเงินปันผลระหว่ าง
กาลในปี 2561 ของบริษัท
ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณคณาวุฒิ วรรทนธีรัช เป็ นผูน้ าเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม ดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)
2561
2560
กาไร(ขาดทุน)สุทธิหลังภาษี
(30,094)
1,783
หัก สารองตามกฏหมาย
กาไร(ขาดทุน)สุทธิหลังหักสารองตามกฏหมาย
(30,094)
1,783
กาไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)
(0.130)
0.008
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จากผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผา่ นมา บริ ษทั มีผลขาดทุนสุทธิในงบ
การเงินรวม จานวน 55.76 ล้านบาท โดยเป็ นผลขาดทุนสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการ จานวน 30.09 ล้านบาท ดังนั้นบริ ษทั จึงไม่
สามารถจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ได้
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิการงดจ่ายเงินจ่ายเงินปั นผล
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เนื่องจากบริ ษทั มีผลการดาเนินงานขาดทุน
ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม จึงได้ทาการลงมติ
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจัดสรรกาไร งดการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2561 และรับทราบการงดการจ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาลในปี 2561 ของบริ ษทั ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
จานวน (เสี ยง)
93,049,538
คิดเป็ นร้อยละ
100
วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งกรรมการแทนผู้ทอี่ อกจากตาแหน่ งตามวาระเรียนเชิญพิธีกรเป็ นผู้ให้ ข้อมูล
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวณัฐมณฑ์ พูลพิพฒั นันท์ ผูด้ าเนินรายการ เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล ดังนี้
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 15 ในการประชุมสามัญประจาปี ทุก
ครั้งให้กรรมการจานวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตาแหน่งตามวาระ โดยให้กรรมการที่จะออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจด
ทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้ใช้วธิ ีจบั สลาก ส่วนปี หลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง กรรมการ
ที่ออกจากตาแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ามาเป็ นกรรมการใหม่ได้ และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 14 ให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นผู ้
เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสี ยงข้างมาก
ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 2 ท่าน ได้แก่
1. นายสังข์
ทรัพย์พนั แสน ตาแหน่ง กรรมการอิสระ
2. ดร.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ
ตาแหน่ง กรรมการ ( ลาออกเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561)
รายละเอียดประวัติของกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3 ส่วนนิยามกรรมการอิสระและ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระมีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่ ง
ที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4 บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการเป็ นการล่วงหน้า ตั้งแต่วนั ที่ 18 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ซึ่ง
ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาซึ่ งปรากฏอยูใ่ นรายงาน
ประจาปี 2561 โดยพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการและคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆเป็ นรายบุคคลแล้ว คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่า นายสังข์ ทรัพย์พนั แสน เป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งด้านวัยวุฒิและคุณวุฒิ มีความ
เชี่ยวชาญทางด้านกฏหมาย และมีผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษทั ในช่วงเวลาที่ผา่ นมา ซึ่งมีส่วนเกื้อกูลและให้การสนับสนุน
งานของคณะกรรมการบริ ษทั ก่อให้เกิดประโยชน์กบั บริ ษทั ได้เป็ นอย่างดี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงมีมติเป็ น
เอกฉันท์ให้เสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณากรรมการเดิมที่ครบวาระ 1 ท่านคือ นายสังข์ ทรัพย์พนั แสน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้ง
กลับมาเป็ นกรรมการของบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอ ดร.ศรายุทธ เรื องสุวรรณ เข้ามาเป็ นกรรมการบริ ษทั แทน ดร.วิลาวัลย์
ธรรมชาติ ซึ่งได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษทั โดยผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนแล้วว่าเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู ้ ประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชี ดังรายละเอียด
ปรากฏในสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3
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คณะกรรมการบริ ษทั ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน ตามรายชื่อที่นาเสนอข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริ ษทั สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริ ษทั ได้
จึงเห็นสมควรแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการของบริ ษทั การลงมติในวาระนี้ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก
ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน และขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
ก่อนการลงมติ ได้เชิญนายสังข์ ทรัพย์พนั แสน ได้ออกจากห้องประชุมเป็ นการชัว่ คราว เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้มีการ
ลงมติเป็ นไปอย่างโปร่ งใส และผูด้ าเนินรายการได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามก่อนการลงมติ
ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม จึงได้ทาการลงมติ
4.1
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการแต่งตั้ง นายสังข์ ทรัพย์ พนั แสน เป็ นกรรมการของบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
จานวน (เสี ยง)
93,049,538
คิดเป็ นร้อยละ
100
4.2
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการแต่งตั้ง ดร.ศรายุทธ เรื องสุ วรรณ เป็ นกรรมการใหม่แทนกรรมการผูท้ ี่ออกจาก
ตาแหน่งตามวาระด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
จานวน (เสี ยง)
93,049,538
คิดเป็ นร้อยละ
100
ก่อนเข้าสู่การพิจารณาและอนุมตั ิในวาระต่อไป ประธานได้เชิญนายสังข์ ทรัพย์พนั แสน กลับเข้าที่ประชุม และดาเนินการ
ประชุมต่อ
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งกรรมการใหม่ เพิม่ เติมจากจานวนเดิม 8 ท่ าน เพิม่ เป็ น 9 ท่ าน
ประธานได้มอบหมายให้ ผูด้ าเนินรายการเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลในวาระนี้ดงั นี้
เนื่องจากปั จจุบนั บริ ษทั ได้มีการขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งมีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น ต้องอาศัยความรู ้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและชานาญการของทีมบริ หารรวมถึงคณะกรรมการของบริ ษทั ที่มีส่วนเกื้อกูลและให้การสนับสนุนการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ให้เติบโต และพัฒนาก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริ ษทั
และผูถ้ ือหุน้ จึงขอเสนอ นายกิตติศกั ดิ์ ชนกมาตุ โดยมีรายละเอียดประวัติแนบตามที่ปรากฏในสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3 หน้า 3 ซึ่ง
ภายหลังการอนุมตั ิแต่งตั้งในครั้งนี้จะทาให้คณะกรรมการของบริ ษทั มีจานวน 9 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วและมี
ความเห็นว่าเป็ นจานวนที่เหมาะสม คือไม่มากและไม่นอ้ ยเกินไปที่จะทาให้คณะกรรมการบริ ษทั ขาดความคล่องตัว
ทั้งนี้ได้ผา่ นกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่าเป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ตามที่กฏหมายกาหนด เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู ้ และความสามารถ โดยเฉพาะประสบการณ์ทางด้านงานตรวจสอบภายในและการ
กากับดูแลกิจการ ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ได้เป็ นอย่างดี จึงเห็นควรให้ที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตั้ง นายกิตติศกั ดิ์ ชนกมาตุ เป็ นกรรมการของบริ ษทั
ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม จึงได้ทาการลงมติ
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ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการแต่งตั้ง นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ เป็ นกรรมการใหม่เพิ่มเติมจากจานวนเดิม 8 ท่าน
เป็ น 9 ท่าน ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากดังนี้ (ในวาระนี้มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิม่ 1 ราย คิดเป็ นจานวนหุน้ 80 หุน้ )
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
จานวน (เสี ยง)
90,049,618
คิดเป็ นร้อยละ
100
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ เบีย้ ประชุม และเงินบาเหน็จพิเศษประจาปี 2562
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผูด้ าเนินรายการเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลดังนี้
ตามพระราชบัญบัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กาหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็ นไปตามมติ
ของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม” และตาม
ข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที่ 16 กาหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ปแบบเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส
หรื อผลประโยชน์แทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรื อตามที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะอนุมตั ิ ซึ่งอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอน หรื อวางเป็ น
หลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้เป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง
และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริ ษทั โดยไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิของพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็ น
กรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั โดยคุณคณาวุฒิ วรรทนธีรัช
เป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
ในปี 2561 บริ ษทั จ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการรวมทั้งสิ้นจานวน 1,015,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นห้าพันบาท) โดย
แยกเป็ นเงินค่าตอบแทนกรรมการจานวน 720,000 บาท และเงินค่าเบี้ยประชุมจานวน 295,000 บาท ซึ่งเป็ นไปตามมติประชุมผูถ้ ือหุน้
สามัญประจาปี 2561 คือไม่เกินวงเงินที่อนุมตั ิ
ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดย
คานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กบั บริ ษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกันตามขนาดรายได้ กาไรสุทธิของบริ ษทั โดย
ค่าตอบแทนนั้นเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ให้บรรลุตามเป้ าหมายและทิศทางธุรกิจ โดยมีกระบวนการที่
โปร่ งใสสร้างความมัน่ ใจแก่ผถู ้ ือหุน้ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณากาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั เบี้ยประชุม และเงินบาเหน็จพิเศษ สาหรับ ปี 2562 ในวงเงินต่อปี เท่ากับ ปี 2561 ดังนี้
รายละเอียด

ตาแหน่ง

ปี 2562

ปี 2561

ค่าตอบแทน
กรรมการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

คงเดิม
คงเดิม

ไม่เกิน 400,000 บาท ต่อปี
ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อปี

ประธานกรรมการ

คงเดิม

15,000 บาท/ครั้ง

กรรมการ/กรรมการอิสระ

คงเดิม

10,000 บาท/ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุม

เงินบาเหน็จ
พิเศษ

เป็ นไปตามเงื่อนไข

คงเดิม

จ่ายไม่เกินร้อยละ3 ของเงินปั นผลที่จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้
ในแต่ละปี ปฏิทิน โดยประธานกรรมการและ
รองประธานกรรมการจะได้รับเงินบาเหน็จพิเศษมากกว่า
กรรมการท่านอื่นๆในอัตราร้อยละ 20 และ10 ตามลาดับ
(ไม่มีการจ่าย)
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•
•
•
•
•
•

ค่าตอบแทนของประธานกรรมการตรวจสอบ อนุมตั ิในวงเงินไม่เกินปี ละ 400,000 บาทต่อปี เท่ากับปี 2561
ค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบ อนุมตั ิในวงเงินไม่เกินปี ละ 300,000 บาทต่อปี เท่ากับปี 2561
ค่าเบี้ยประชุมของประธานกรรมการ ครั้งละ 15,000 บาท เท่ากับปี 2561
ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการและกรรมการอิสระ ครั้งละ 10,000 บาท เท่ากับปี 2561
กรรมการและกรรมการอิสระ ไม่ได้รับค่าตอบแทน ส่วนคณะกรรมการชุดย่อย ไม่มีค่าเบี้ยประชุม
เงินบาเหน็จพิเศษยังคงเป็ นไปตามเงื่อนไขเดิมในปี 2561 และปี อื่น ๆ ที่ผา่ นมา คือจ่ายไม่เกินร้อยละ 3 ของเงินปั นผลที่จ่าย
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในแต่ละปี ปฏิทิน โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการจะได้รับเงินบาเหน็จพิเศษมากกว่ากรรมการ
ท่านอื่นๆในอัตราร้อยละ 20 และ 10 ตามลาดับ ทั้งนี้ในปี 2561 ไม่มีการจ่ายเงินบาเหน็จพิเศษแต่อย่างใด

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ เบี้ยประชุมและเงินบาเหน็จพิเศษ
ประจาปี 2562 ตามรายละเอียดข้างต้น
ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม จึงได้ทาการลงมติ
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม และเงินบาเหน็จพิเศษประจาปี 2562
ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมโดยไม่นบั คะแนนเสี ยงของกรรมการที่มีส่วนได้
เสี ย จานวน 2,341,638 หุน้ ดังนี้ (ในวาระนี้มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็ นจานวน 6,000 หุน้ )
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
จานวน (เสี ยง)
90,713,980
คิดเป็ นร้อยละ
100
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2562
ประธานได้มอบหมายให้ผดู ้ าเนินรายการเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลในวาระนี้
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบ
บัญชี ทุกปี การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี คนเดิ มอี กก็ได้ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.44/2556 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ ข้อ 23
ให้บริ ษทั มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี ในกรณี ที่ผูส้ อบบัญชี รายเดิ มปฏิ บตั ิหน้าที่ มาแล้ว 5 รอบปี บัญชี ติดต่อกัน โดยบริ ษทั สามารถ
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี รายใหม่ที่สังกัดสานักงานสอบบัญชี เดี ยวกับผูส้ อบบัญชี รายเดิ มได้ และบริ ษทั จะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี รายเดิ มเป็ น
ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ได้เมื่ อพ้นระยะเวลาอย่างน้อ ย 2 รอบปี บัญชี นับแต่วนั ที่ ผูส้ อบบัญชี รายดังกล่าวพ้นจากการปฏิ บัติ ห น้า ที่
นับตั้งแต่ปี 2547 เป็ นต้นมา บริ ษทั ใช้บริ การของผูส้ อบบัญชีสังกัดเดิมมาตลอด ถึงแม้จะมีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีรายใหม่แต่ก็ยงั อยู่
ในสังกัดสานักงานสอบบัญชีเดียวกัน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่ งใส คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจาก บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ซึ่งถือว่าเป็ นผูส้ อบบัญชีรายใหม่ ให้เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจาปี 2562 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1.
นางสาววันนิสา งามบัวทอง
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 และ/หรื อ
2.
นายพีระเดช
พงษ์เสถียรศักดิ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 และ/หรื อ
3.
นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 และ/หรื อ
4.
นายสุวฒั น์
มณี กนกสกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134
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โดยให้คนใดคนหนึ่ งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็ นต่องบการเงิ นของบริ ษทั และในกรณี ที่ผูส้ อบบัญชี รับ
อนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริ ษทั แทนได้
อีกทั้งรายชื่อผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้น ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้ง
ผูส้ อบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อมีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ
การปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นอิสระ จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั โดยรายละเอียด
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีปรากฏในหนังสื อเชิญประชุม หน้าที่ 8
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วจากมาตรฐานการปฏิบตั ิงานรวมถึงค่าสอบบัญชี ของผูส้ อบบัญชีแต่ละราย เห็นควรเสนอ
ผูส้ อบบัญชีจาก บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิ ติ จากัด ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นองค์กรชั้นแนวหน้าที่ให้บริ การครบวงจร ทั้งทางด้านกฎหมาย บัญชี
ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบภายใน ฯลฯ อีกทั้งยังมีชื่อเสี ยงและความน่ าเชื่อถือ มีมาตรฐานการทางานเป็ นที่ยอมรับ ไม่ต่างจากผูส้ อบ
บัญชี รายเดิ ม อีกทั้งมีอตั ราค่าสอบบัญชี ที่ลดลง จึ งเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุ มตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบ
บัญชี จากบริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และให้กาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั เป็ นจานวนเงินไม่เกิน
1,080,000 บาท
ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม จึงได้ทาการลงมติ
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
จานวน (เสี ยง)
93,055,618
คิดเป็ นร้อยละ
100
วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมตั กิ ารเปลีย่ นแปลงชื่ อบริษัท ตราประทับของบริษัท ชื่ อย่ อหลักทรัพย์ และย้ ายทีต่ ้งั สานักงาน
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายคณาวุฒิ วรรทนธีรัช เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล ดังนี้
เนื่องจากวาระที่ 8 และวาระที่ 9 เป็ นวาระต่อเนื่อง การนาเสนอข้อมูลในวาระนี้จะใช้ในการพิจารณาเพื่อลงมติในวาระที่ 9
ด้วย สื บเนื่องจากการปรับโครงสร้างกิจการ และเพื่อให้เป็ นไปตามแผนธุรกิจของบริ ษทั ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หาร
ของบริ ษทั ว่าควรมีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษทั ตราประทับของบริ ษทั ชื่อย่อหลักทรัพย์ รวมถึงการย้ายที่ต้ งั สานักงาน เพื่อให้สอดคล้อง
กับแผนธุรกิจใหม่ของบริ ษทั ดังรายละเอียดซึ่งปรากฏในหนังสื อเชิญประชุมหน้าที่ 9 และ หน้าที่ 10 ดังนี้
1. การเปลี่ยนชื่อบริ ษทั จากเดิมคือ บริ ษทั ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั เน็กซ์ พอยท์ จากัด
(มหาชน) เนื่องจากชื่อเดิมของบริ ษทั สื่ อถึงธุรกิจการเป็ นผูผ้ ลิตและรับจ้างผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ค่อนข้างชัดเจน ในขณะที่
โครงสร้างธุรกิจใหม่ของบริ ษทั มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น การลงทุนในธุรกิจการให้บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ธุรกิจขนส่ง รวมถึงเป็ นผูใ้ ห้บริ การโซลูชนั่ ระบบบริ หารจัดการโลจิสติกส์ รวมถึงธุรกิจอื่น ๆที่กาลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
2. การเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อของบริ ษทั
3. การเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ จากเดิมคือ SPPT เป็ น NEX
4. การย้ายที่ ต้ งั สานักงานเดิ ม จาก จังหวัดพระนครศรี อยุธยา มาอยู่ที่ กรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากที่ ต้ งั เดิ มใช้เป็ นสถาน
ประกอบการหลัก ในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่ วน ซึ่ งปั จจุบนั ได้โอนธุรกิจดังกล่าวไปให้กบั บริ ษทั ซิ งเกิ้ล พอยท์
เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
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คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษทั
ตราประทับของบริ ษทั ชื่อย่อหลักทรัพย์ และการย้ายที่ต้ งั สานักงานใหญ่ เพื่อให้มีความเหมาะสมและเป็ นไปตามแผนธุรกิจของบริ ษทั
ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจ ให้มีความสอดคล้องกัน
ก่อนการลงมติ มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามดังนี้
คุณราตรี วิศิษฎ์ สุรวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ได้ สอบถามว่ า
• ชื่ อบริ ษทั ใหม่ได้ สื่ อถึงความหลากหลายอย่างไร และขอทราบโครงการใหม่ ๆ ที่ จะเปิ ด หรื อเปิ ดไปแล้ว และจะเปิ ดครบ
เมื่ อไหร่ แนวทางการทาธุ รกิ จของบริ ษทั ในอนาคต รายได้หลัก ลูกค้าหลักของบริ ษทั เทอร์ ราไบท์ เน็ ท โซลูชั่น จากัด
(มหาชน) และที่ต้ งั แห่งใหม่ของสานักงานใหญ่ในกรุ งเทพฯ ?
คุณคณาวุฒิ วรรทนธีรัช เป็ นได้ ตอบคาถาม ดังนี ้
✓ โครงการหรื อธุ รกิ จใหม่ที่ได้เริ่ มดาเนิ นการไปแล้ว ในแจ้งไว้ในรายงาน 56-1 ของบริ ษทั ซึ่ งได้แก่ การเข้าไปร่ วมลงทุนใน
บริ ษทั เทอร์ ราไบท์ เน็ท โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) ประกอบธุ รกิ จเป็ นผูจ้ ดั จาหน่ายและให้บริ การเกี่ ยวกับระบบโครงสร้าง
พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร และเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายน ได้ซ้ื อธุรกิจ บริ ษทั ไซแมท ซอฟท์
จากัด ซึ่งเป็ นธุรกิจทางด้านระบบการบริ หารจัดการโลจิสติกส์ และต่อมาในเดือนกันยายน ได้เข้าซื้อธุรกิจ บริ ษทั เอ็นเอ็มแอล
จากัด ประกอบธุรกิจขนส่ง
✓ ที่ต้ งั ของสานักงานใหญ่ อยูท่ ี่ซอยมหาดเล็กหลวง 1 อาคารโกลเด้นแลนด์ ถนนราชดาริ
คุณกิตธนันท์ รักกสิกร ได้ ตอบคาถามและให้ ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี ้
✓ สื บเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจของบริ ษทั จากเดิมคือธุรกิจผลิดชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ไปสู่ยคุ ของ
Software Technology ซึ่งปัจจุบนั หลายบริ ษทั กาลังเตรี ยมพร้อมอยู่ และธุรกิจโลจิสติกส์ ในขณะนี้เป็ นเทรนด์ของตลาดในยุค
ปั จจุบนั ซึ่งแนวทางการทาธุรกิจของบริ ษทั ที่ได้วางไว้คือ บริ ษทั เอ็นเอ็มแอล จากัด ประกอบธุรกิจให้บริ การทางด้านขนส่ง
พื้นฐาน โดยมีบริ ษทั ไซแมท ซอฟท์ จากัด ให้บริ การทางด้านการบริ หารจัดการระบบขนส่งโดยใช้ Logistics Platform มา
ช่วยให้การบริ การขนส่งมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ถ้ามีบริ ษทั ขนส่งจานวน 3 บริ ษทั ไปขอรับงานจากลูกค้าที่
ต้องการใช้บริ การขนส่ง บริ ษทั ที่มี Platform ที่ดีกว่า มักจะได้รับงานนั้นไป ดังนั้นสิ่ งที่บริ ษทั มุ่งเน้นในการทาธุรกิจตอนนี้คือ
การนาเทคโนโลยีมาช่วยให้บริ การขนส่งได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็ นข้อแตกต่างจากธุรกิจขนส่งทัว่ ๆ ไป
✓ ที่มาของชื่อ Nex มาจากคาว่า Next Technology หรื อ เทคโนโลยีถดั ไป ส่วนคาว่า Point สอดคล้องมาจากชื่อเดิมของบริ ษทั
คือ Single Point Part
✓ บริ ษทั ได้กาหนดทิศทางการทาธุรกิจไว้สองแนวทางใหญ่ ได้แก่
▪ ธุรกิจการให้บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ได้แก่ บริ ษทั เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านการวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน ในอนาคตมีแผนจะ Synergy กับบริ ษทั ในเครื อของ
บริ ษทั
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▪ ธุรกิจการให้บริ การขนส่ง คือบริ ษทั เอ็นเอ็มแอล จากัด และธุรกิจการให้บริ การ Logistics Platform โดยบริ ษทั
ไซแมท ซอฟท์ จากัด เจ้าของลิขสิ ทธ์ “Sky Frog”
✓ ลูกค้าหลักส่วนใหญ่ของ เทอร์ราไบท์ฯ เป็ นลูกค้าภาคเอกชน
ดร.ปกรณ์ อาภาพันธ์ ได้ ตอบคาถามและให้ ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี ้
✓ ลูกค้าของ บริ ษทั เทอร์ ราไบท์ เน็ท โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) ที่ผ่านมาลูกค้าหลัก ส่ วนใหญ่เป็ นลูกค้าเอกชน ปั จจุบนั อยูใ่ น
ระหว่างการริ เริ่ มเข้าไปร่ วมประมูลงานจากภาครัฐ
✓ บริ ษทั เทอร์ราไบท์ฯ บริ ษทั เอ็นเอ็มแอล และบริ ษทั ไซแมท ซอฟท์ ทั้งสามบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ซึ่งประกอบธุรกิจที่มีส่วนเอื้อ
ประโยชน์ต่อกันได้ โดยการพึ่งพาความเชี่ยวชาญฉพาะด้านของแต่ละบริ ษทั ในการ Synergy เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่
บริ ษทั
คุณราตรี วิศิษฎ์ สุรวงศ์ ได้ สอบถามเกี่ยวกับรายได้ หลักของบริ ษทั ในปั จจุบัน โดยคุณคณาวุฒิ วรรทนธีรัช เป็ นผู้ตอบคาถาม
ดังนี ้
✓ รายได้หลักของบริ ษทั มาจาก กลุ่มบริ ษทั เทอร์ราไบท์ฯ รองลงมาเป็ นรายได้จากธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ (ธุรกิจเดิม)
และรายได้จากธุรกิจขนส่ง ตามลาดับ ซึ่งในปี นี้บริ ษทั จะมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจขนส่งให้ได้ใกล้เคียงกับ
กลุ่มเทอร์ราไบท์
คุณราตรี วิศิษฎ์ สุรวงศ์ ได้ สอบถามเกี่ยวกับธุรกิจเดิมของบริ ษัทว่ ามีแผนจะชะลอ หรื อคงที่ไว้ โดยคุณคณาวุฒิ วรรทนธีรัช
เป็ นผู้ตอบคาถาม ดังนี ้
✓ ในปั จจุบนั การประกอบธุรกิจเดิมยังคงเหมือนเดิม และยังคงหาลูกค้าใหม่ๆ รวมทั้งการผลิตชิ้นส่วนใหม่ๆ เพื่อมาทดแทน
ออเดอร์การผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ที่มียอดการผลิตที่ลดลง
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษทั ตราประทับของบริ ษทั ชื่อย่อหลักทรัพย์ และย้ายที่ต้ งั สานักงาน
ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้ (ในวาระนี้มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุม
เพิม่ 1 ราย คิดเป็ นจานวน 5,000 หุน้ )
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
จานวน (เสี ยง)
93,060,618
คิดเป็ นร้อยละ
100
วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิข้อ 1. ชื่ อบริษัท และ ข้ อ 5. ทีต่ ้งั สานักงานใหญ่ เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการเปลีย่ นชื่ อบริษัท และทีต่ ้งั สานักงาน
สื บเนื่ องจากผลการลงมติ อนุ มตั ิ ให้มีการเปลี่ ยนแปลงชื่ อบริ ษทั ตราประทับของบริ ษทั ชื่ อย่อหลักทรั พย์ และย้ายที่ ต้ งั
สานักงานในวาระ 8 บริ ษทั จึงจาเป็ นต้องแก้ไขหนังสื อบริ คนห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 1 ชื่อบริ ษทั และข้อ 5 ที่ต้ งั สานักงานใหญ่ เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริ ษทั และที่ต้ งั สานักงาน
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ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 1. ชื่อบริ ษทั และ ข้อ 5. ที่ต้ งั สานักงานใหญ่
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริ ษทั และที่ต้งั สานักงาน ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
จานวน (เสี ยง)
93,060,618
คิดเป็ นร้อยละ
100
วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทข้ อ 1. และข้ อ 2. (ชื่ อบริษัท) และข้ อ 44. (ตราประทับของบริษัท) เพื่อให้
สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงชื่ อและตราประทับของบริษัท และข้ อ 27. ( การประชุ มผู้ถือหุ้น) เพื่อให้ สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติ
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ ไขเพิม่ เติม เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560)
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายคณาวุฒิ วรรทนธีรัช เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล ดังนี้
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษทั ตามวาระที่ 8 บริ ษทั จึงมีความจาเป็ นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ในส่ วนที่
เกี่ยวเนื่อง กล่าวคือ ข้อ 1 (ชื่อข้อบังคับ), ข้อ 2 (นิยามศัพท์ของข้อบังคับ), ข้อ 44 (ตราประทับของบริ ษทั ) และ ข้อ 27 ( การประชุมผูถ้ ือ
หุ ้น) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560) โดยมีรายละเอียด
ตามที่ปรากฏในหนังสื อเชิญประชุมในหน้าที่ 11 และ 12 คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือ่
พิจารณาอนุมตั ิ
ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม จึงได้ทาการลงมติ
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 1. และข้อ 2. (ชื่อบริ ษทั ) และข้อ 44. (ตราประทับของ
บริ ษทั ) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริ ษทั และข้อ 27. ( การประชุมผูถ้ ือหุน้ ) เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560) ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
จานวน (เสี ยง)
93,060,618
คิดเป็ นร้อยละ
100
วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมตั แิ ก้ ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ ของบริษัท
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายคณาวุฒิ วรรทนธีรัช เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล ดังนี้
เพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั และเพื่อให้ครอบคลุมถึงธุรกิจที่บริ ษทั อาจจะขยายต่อไปในอนาคต บริ ษทั
จึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั โดยเพิ่มเติมจานวน 11 ข้อ คือข้อ ที่ 38 ถึงข้อที่ 48 ดังรายละเอียด
ปรากฏในหนังสื อเชิญประชุมหน้าที่ 12 และ 13 คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้พิ จ ารณาแล้ว จึ ง เห็ น ควรเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น เพื่ อ
พิจารณาอนุมตั ิ
ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม จึงได้ทาการลงมติ
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ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยง
จานวน (เสี ยง)
คิดเป็ นร้อยละ

เห็นด้วย
93,060,618
100

ไม่เห็นด้วย
-

งดออกเสี ยง
-

บัตรเสี ย
-

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมตั แิ ก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิข้อ 3. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ ของบริษทั
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายคณาวุฒิ วรรทนธีรัช เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล ดังนี้
เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั จากเดิม จานวน 37 ข้อ เป็ น 48 ข้อ ตามที่ปรากฏในวาระที่
11 นั้น บริ ษทั จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 3. โดยให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้
“ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริ ษทั มีจานวน 48 ข้อ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อ
บริ คณห์สนธิขอ้ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั
ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม จึงได้ทาการลงมติ
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง (ในวาระนี้มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วม
ประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็ นจานวน 1,200 หุน้ )
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
จานวน (เสี ยง)
93,061,818
คิดเป็ นร้อยละ
100
วาระที่ 13 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ
ประธานได้รายงานความคืบหน้าในการเข้าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต จาก
เดิ มที่ บริ ษทั ได้เคยประกาศเจตนารมณ์ไปเมื่อวันที่ 18 พฤศจิ กายน 2558 แต่เนื่ องด้วยบริ ษทั อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ จึงได้ทาหนัง สื อขอขยายระยะเวลาในการยื่นขอรับรองออกไป ซึ่ งได้ครบกาหนดการขอขยาย
เวลา เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ บริ ษทั ไม่ได้เพิกเฉยและนิ่งนอนใจแต่อย่างใด จากการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งล่าสุ ด ได้
มอบหมายให้มีการตั้งคณะทางานเพื่อเตรี ยมความพร้อม ในการเข้าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริ ต และจะรี บดาเนินการดังกล่าวเพื่อเข้าร่ วมโครงการทันทีที่พร้อม
คุณเอกกร เลาหวิชัย ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามข้อมูลดังนี้
จากผลประกอบการปี ที่ผ่านมา มีค่าใช้จ่ายในการรวมธุรกิจเกิดขึ้น อยากทราบว่าปี นี้ จะมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวอีกหรื อไม่ และ
ขอทราบแนวโน้มผลประกอบการของปี นี้ รวมถึงโครงการร่ วมธุรกิจ หรื อการเข้าซื้อกิจการที่เกี่ยวกับธุรกิจคอมพิวเตอร์ อีกหรื อไม่
นายวิเชียร ลัคนาทิน ได้ตอบคาถามดังนี้
เนื่ องจากบริ ษทั ยังอยูใ่ นระหว่างการศึกษาในการเข้าซื้ อกิจการใหม่ๆ หรื อร่ วมทุนกับบริ ษทั อื่น จึงยังไม่สามารถระบุได้วา่
จะมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้นในปี นี้อีกหรื อไม่ ส่วนคาดการณ์ผลประกอบการของปี 2562 ดีข้ ึนกว่า ปี 2561 แน่นอน
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ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ผูร้ ับมอบฉันทะ คณะกรรมการ รวมถึงผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆ ท่าน ที่สละเวลามาเข้าร่ วม
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ของบริ ษทั ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ในครั้งนี้ และปิ ดประชุมในเวลา
11.20 น.

............................................................................
( ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์)
ประธานที่ประชุม
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