บริษัท ซิงเกิล้ พอยท์ พาร์ ท (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/ 2560

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น.
สถานที่ ณ ห้ องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ ด
เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________
เปิ ดการลงทะเบียนผู้เข้ าร่ วมประชุมตั้งแต่ เวลา 08.00 น. เป็ นต้ นไป

หนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
บริษัท ซิงเกิล้ พอยท์ พาร์ ท (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
20 พฤศจิกายน 2560
เรื่ อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2560
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้
สิ่ งที่ส่งมาด้วย
1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน (บัญชี 2)
3. รายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระต่อรายการจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์
4. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ (บัญชี2)
5. รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ บริ ษทั เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
6. ข้อบังคับของบริ ษทั ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ และการออกเสี ยงลงคะแนน
7. รายละเอียดการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสี ยงลงคะแนน
8. ประวัติของกรรมการตรวจสอบที่บริ ษทั เสนอให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
9. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข
10. แผนที่สถานที่จดั ประชุม
ด้วยบริ ษทั ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กาหนดให้มีการประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสโรชา ชั้น3 โรงแรมสวิส
โซเทล เลอ คองคอร์ด เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่ อง
ต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
หลักการและเหตุผล:
เลขานุการบริ ษทั ได้จดั ทารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้ว และเห็นว่าถูกต้อง
ตามมติของที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
รวมทั้งได้ดาเนินการจัดส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิ ชย์ตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด พร้อมเผยแพร่ ผา่ นทางเว็บไซต์
ของบริ ษทั รายละเอียดปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1)
คณะกรรมการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นว่า บริ ษทั ได้บนั ทึกรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2560 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับรอง
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การลงมติ : มติในวาระนี้ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมตั กิ ารจาหน่ ายไปซึ่งทีด่ นิ และสิ่งปลูกสร้ างของบริษทั บางส่ วน มูลค่ ารวมทั้งสิ้นไม่ ตา่ กว่ า
253,000,000 บาท ให้ แก่บริษัทพรีม่า โกรท จากัด และการเข้ าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
หลักการและเหตุผล:
ตามที่ บริ ษ ัทมี แผนที่ จะจาหน่ ายไปซึ่ งที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้างบางส่ วนของบริ ษทั ซึ่ ง
ตั้งอยูท่ ี่ เลขที่ 53/1 หมู่ที่ 3 สวนอุตสาหกรรมอินทรา ถนนสายบางปะอิน -นครสวรรค์ (ทล.32) ตาบลน้ าตาล อาเภอ
อินทร์บุรี จังหวัดสิ งห์บุรี มูลค่ารวมทั้งสิ้ น 253 ล้านบาทรวมถึงการโอนใบอนุ ญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
และใบอนุญาตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์ที่จาหน่าย ให้แก่บริ ษทั พรี ม่า โกรท จากัด (“PRIMA”) โดยการเข้าทา
ธุ รกรรมดังกล่าวเป็ นการจาหน่ ายไปซึ่ งสิ น ทรั พ ย์ของบริ ษ ัท ตามประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุ น ที่ ทจ.
20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่ มีนัยสาคัญที่ เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิ บตั ิการของบริ ษทั จด
ทะเบี ย นในการได้ม าหรื อ จ าหน่ า ยไปซึ่ งสิ น ทรั พ ย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่ อ งการได้ ม าหรื อ จ าหน่ า ยไปซึ่ ง
สินทรัพย์ ”) โดยคานวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 38.49 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน ซึ่ งเป็ นเกณฑ์ที่
คานวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริ ษทั ที่ได้รับการสอบทานจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต สิ้ นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน 2560
ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลา 6 เดือน ที่ผ่านมาก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทารายการดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ไม่ได้
เข้าทารายการอื่นใด อันจัดว่าเป็ นรายการจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ดังนั้น การตกลงจาหน่ ายที่ดินและสิ่ ง
ปลูกสร้างให้แก่ PRIMA ดังกล่าวข้างต้น จึงจัดเป็ นรายการประเภทที่ 2 กล่าวคือ มีมูลค่ารายการเท่ากับร้อยละ 15
หรื อสูงกว่าแต่ต่ากว่าร้อยละ 50
นอกจากนี้ การเข้าทารายการจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็ นการเข้าทารายการ
กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ประเภทรายการที่เกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุ น ที่ ทจ.21/2551 เรื่ อ ง หลัก เกณฑ์ ใ นการท ารายการที่ เกี่ ย วโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง
กัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศเรื่ องการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ”) ซึ่ งมีมูลค่าของรายการมากกว่า 20 ล้านบาท หรื อคิด
เป็ นร้อยละ 57.54 ของมูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั ซึ่ งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตน
สุทธิของบริ ษทั บริ ษทั จึงต้องได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนการเข้าทารายการและมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(1) เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
(2) แต่ งตั้ง ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระเพื่ อ ให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกับ การเข้าท ารายการจ าหน่ ายไปซึ่ ง
สิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน และส่งความเห็นดังกล่าวให้กบั ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั
(3) ดาเนิ นการจัดประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพื่อขออนุมตั ิการเข้าทารายการดังกล่าว และต้องได้รับการ
อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมี
สิ ทธิลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสี ยกับการเข้าทารายการข้างต้น
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โดยมีวตั ถุประสงค์จะนาเงินที่ได้รับจากการจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังต่อไปนี้
1. ลงทุนในหุน้ สามัญของ บริ ษทั เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) จานวนไม่เกิน 175,440,000
บาท โดยซื้อหุน้ จานวน 87,720,000 หุน้ ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 51.00 ของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั และช่วยสร้างมูลค่าเพิม่ และผลตอบแทนที่ดีให้กบั บริ ษทั และผูถ้ ือหุน้
ในระยะยาวและเป็ นไปตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและทิศทางของ
อุตสาหกรรมในปัจจุบนั โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม วาระที่ 3
2. ช าระค่ าธรรมเนี ยมการโอน ค่ าภาษี ธุ รกิ จเฉพาะ และค่ าภาษี เงิ น ได้นิ ติ บุ ค คลที่ เกี่ ยวข้อ งจากการ
จาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ รวมทั้งสิ้นประมาณ 12,070,000 บาท
3. ชาระคืนหนี้เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินจานวนประมาณ 25,000,000 บาท
4. ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย จานวนประมาณ 10,000,000 บาท
5. เงินส่วนที่เหลือจานวน 30,490,000 บาท จะนาไปลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ทั้งนี้ วัตถุประสงค์การใช้เงิ น อาจมี การเปลี่ ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยหากมี การเปลี่ ยนแปลง
วัตถุประสงค์การใช้เงินในข้อใดข้อหนึ่ งดังกล่าวข้างต้นเพิ่มขึ้นหรื อลดลงเกินกว่าจานวน 20,000,000 บาท SPPT จะ
นาเรื่ องเข้าพิจารณาขออนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
(สิ่ งที่ส่งมาด้วย ลาดับที่ 2 และลาดับที่ 3)
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาการเข้าทารายการจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์รวมถึง
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) และใบอนุญาตอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์ที่จาหน่าย แล้วมี
ความเห็ น ว่าการเข้าท ารายการในครั้ งนี้ มี ความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ ต่อ บริ ษ ัท และผูถ้ ื อ หุ ้น ของบริ ษ ัท
เนื่ องจากบริ ษทั จะได้รับเงิ นจากการจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรั พย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดาเนิ นธุ รกิ จเกี่ ยวข้องกับชิ้นส่ วน
ฮาร์ดดิสก์และชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์ (ธุรกิจหลักในปั จจุบนั ) ดังกล่าวข้างต้นเพื่อมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านอื่นๆ
คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิรายการดังกล่าว
การลงมติ : มติในวาระนี้ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสี ย
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั กิ ารเข้ าซื้อหุ้นของบริษัท เทอร์ ราไบท์ เน็ท โซลูชั่น จากัด (มหาชน) จานวน
87,720,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 51.00 ของหุ้นทีจ่ าหน่ ายได้ แล้ วทั้งหมด คิดเป็ นมูลค่ ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน
175,440,000 บาท จากบริษัท เอนนี่ ไอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด นายสุ รสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ และนายจิ
ราวัฒน์ จารุฐิตพิ นั ธุ์ ซึ่งเข้ าข่ ายเป็ นการซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรื อบริษัทเอกชนมาเป็ น
ของบริษัทตามมาตรา 107 แห่ งพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งทีม่ กี ารแก้ ไข
เพิม่ เติม)
หลักการและเหตุผล:
ตามที่บริ ษทั มีแผนที่จะเข้าซื้ อหุ ้นของบริ ษทั เทอร์ ราไบท์ เน็ท โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
(“TERA”) จานวน 87,720,000 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 51.00 ของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด คิดเป็ นมูลค่ ารวมทั้งสิ้น
ไม่ เกิน 175,440,000 บาท จากผูข้ ายจานวน 3 ราย ได้แก่ (1) บริ ษทั เอนนี่ ไอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (2) นายสุ รสิ ทธิ์
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คิวประสพศักดิ์ และ (3) นายจิราวัฒน์ จารุ ฐิติพนั ธุ์ ซึ่ งไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ตามประกาศ เรื่ อง การ
ทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยการเข้าทาธุรกรรมดังกล่าวเป็ นการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ตามประกาศ เรื่ อง การ
ได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ โดยคานวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 26.69 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ ง
ตอบแทนซึ่ งเป็ นเกณฑ์ที่คานวณขนาดรายการได้สูงสุ ดจากงบการเงินรวมของบริ ษทั และ TERA ที่ได้รับการสอบ
ทานจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
ทั้งนี้บริ ษทั ไม่มีรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลง
เข้าทารายการนี้ การเข้าทารายการดังกล่าว จึงจัดเป็ นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทที่ 2 กล่าวคือ มีขนาดรายการ
เท่ากับร้อยละ 15 หรื อสู งกว่า แต่ต่ากว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริ ษทั จึงมีหน้าที่ตอ้ งจัดทารายงานและเปิ ดเผยรายการต่อ
ตลาดหลัก ทรั พย์แ ห่ งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พ ย์ ฯ ”) ทัน ที โดยมี สารสนเทศอย่างน้อ ยตามบัญ ชี (1) ท้าย
ประกาศรายการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ และจัดส่ งหนังสื อแจ้งผูถ้ ือหุ ้นภายใน 21วัน นับแต่วนั ที่เปิ ดเผย
รายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริ ษทั ได้จดั ส่ งสารสนเทศเกี่ ยวกับการได้มาซึ่ งสิ นทรั พย์ให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้ว ในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ (สิ่ ง
ที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4)
อย่างไรก็ดี การได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ข้างต้น เข้าข่ายเป็ นการซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่น
หรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษ ัท ตามมาตรา 107 (2) (ข) ของพระราชบัญ ญัติบ ริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม) จึ งต้องได้รับอนุ มตั ิจากที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาการเข้าทารายการในครั้งนี้ มีความเหมาะสม เป็ น
ประโยชน์ และช่วยสร้างมูลค่าเพิม่ และผลตอบแทนที่ดีให้กบั บริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นในระยะยาวจึงเห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิรายการดังกล่าว
การลงมติ : มติในวาระนี้ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการมอบอานาจให้ นายโกวิท เนื่ องสุ ข หรื อนายไมตรี ตั้งษณกุล หรื อ นายประวิล
ศรีสุตโต เป็ นผู้มีอานาจในการลงนามในสั ญญา เอกสาร หรื อข้ อตกลงอื่นใดที่เกี่ยวข้ องหรื อเกีย่ วเนื่ อง
กับการได้ มาซึ่งสิ นทรัพย์ ของบริษัทและการจาหน่ ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ ของบริษัทและการเข้ าทารายการ
ที่เกี่ยวโยงกันและมีอานาจในการดาเนินการใดๆ ที่จาเป็ น เกี่ยวข้ องหรื อเกี่ยวเนื่ องในนามของบริ ษัท
จนกว่ าการทาธุรกรรมต่ างๆ ดังกล่ าวจะแล้ วเสร็จ

หลักการและเหตุผล:
เพื่อให้บริ ษทั สามารถเข้าทารายการจาหน่ายไปซึ่งที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั
บางส่วน มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่ต่ากว่า 253 ล้านบาท ให้แก่ PRIMA และการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันดังรายละเอียด
ปรากฏตามวาระที่ 2 และเข้าซื้อหุน้ ของ TERA จานวน 87,720,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 51.00 ของหุน้ ที่จาหน่ายได้
แล้วทั้งหมดจากบริ ษทั เอนนี่ ไอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด นายสุรสิ ทธิ์ คิวประสพศักดิ์ และนายจิราวัฒน์ จารุ ฐิติพนั ธุ์ ซึ่ง
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เข้าข่ายเป็ นการซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั ดังรายละเอียดปรากฏตาม
วาระที่ 3 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการมอบอานาจให้นายโกวิท เนื่องสุข หรื อนาย
ไมตรี ตั้งษณกุล หรื อนายประวิล ศรี สุตโต เป็ นผูม้ ีอานาจในการลงนามในสัญญา เอกสาร หรื อข้อตกลงอื่นใดที่
เกี่ยวข้องหรื อเกี่ยวเนื่องกับการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั และการจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั และการเข้า
ทารายการที่เกี่ยวโยงกันและมีอานาจในการดาเนินการใดๆ ที่จาเป็ นเกี่ยวข้อง หรื อเกี่ยวเนื่องในนามของบริ ษทั
จนกว่าการทาธุรกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวจะแล้วเสร็ จ
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่ออนุมตั ิการ
มอบอานาจให้ นายโกวิท เนื่องสุข หรื อนายไมตรี ตั้งษณกุล หรื อนายประวิล ศรี สุตโต เป็ นผูม้ ีอานาจในการลงนาม
ในสัญญา เอกสาร หรื อข้อตกลงอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรื อเกี่ยวเนื่องกับการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั การจาหน่ายไป
ซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั การเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และมีอานาจในการดาเนิ นการใดๆ ที่จาเป็ นเกี่ยวข้องหรื อ
เกี่ยวเนื่องในนามของบริ ษทั จนกว่าการทาธุรกรรมต่างๆ ดังกล่าวจะแล้วเสร็ จ
การลงมติ : มติในวาระนี้ ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

บริ ษทั ได้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2560 (Record Date) ใน
วันที่ 16 ตุลาคม 2560 จึงขอเรี ยนเชิ ญผูถ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดงั กล่าว ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับ
มอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่ วมประชุมในครั้งนี้ โปรดกรุ ณาศึกษาวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออก
เสี ยงลงคะแนน (สิ่ งที่ส่งมาด้วย ลาดับที่ 6) และหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข (สิ่ งที่ ส่งมาด้วย ลาดับที่ 9) ที่ได้แนบมา
พร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายโกวิท เนื่องสุข)
กรรมการ

สานักงานเลขานุการบริ ษทั
โทร.(035) 226 700-1 ต่อ 107
กฤตพัฒน์ ฤทธิชยั
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1
บริษัท ซิงเกิล้ พอยท์ พาร์ ท (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น
ห้องออร์เคสตร้า บอลรู ม ชั้น 2 โรงแรม แจซโซเทล
เลขที่ 514 ซอยรามคาแหง 39 ถนนประชาอุทิศ เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร
ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ประธานกรรมการ เป็ นประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นที่ได้
เข้าร่ วมประชุ มสามัญ ผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560 และแจ้งว่ามี ผูถ้ ื อหุ ้นมาประชุมด้วยตนเอง 9 ราย ถือหุ ้นรวมทั้งสิ้ น
จานวน 47,387,138 หุ ้น และมีผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้นมาประชุม 21 ราย ถือหุ ้นรวมทั้งสิ้ นจานวน 90,344,071
หุน้ รวมผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะที่มาประชุม 30 ราย ถือหุน้ รวมกันทั้งสิ้นจานวน 137,731,209 หุ ้น คิดเป็ นร้อย
ละ 59.37 ของจ านวนหุ ้ น ที่ อ อกจ าหน่ า ยทั้งสิ้ น ของบริ ษ ัท จ านวน 232,005,000 หุ ้ น ครบเป็ นองค์ป ระชุ ม ตาม
ข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที่ 30
นางสาวศิริธร ชนะวงศ์ เลขานุการบริ ษทั กล่าวแนะนากรรมการ ผูบ้ ริ หารและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
กรรมการทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
1. ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์
ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายประพจน์ พลพิพฒั นพงศ์
รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริ หาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
3. นายไมตรี ตั้งษณกุล
กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
4. นายกมล ธรรมาณิ ชานนท์
กรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
5. นายณรงค์ สุทธิพงศ์พิธาน
กรรมการตรวจสอบ
6. นายวิเชียร ลัคนาทิน
กรรมการและผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
7. นายโกวิท เนื่องสุข
กรรมการและผูอ้ านวยการสานักประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการทีไ่ ม่ เข้ าร่ วมประชุม
1. นายสังข์ ทรัพย์พนั แสน
กรรมการ
ผู้บริหารและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
1. นายประวิล ศรี สุตโต
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงิน
2. นางสาวศิริธร ชนะวงศ์
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารจัดการ และ เลขานุการบริ ษทั
3. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์
ผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
4. นายวิทยา แก้วกังสดาล
ที่ปรึ กษากฏหมายจาก สานักงานกฏหมาย วีรวงศ์ ชินวัตร และ เพียงพนอ
ประธานฯ กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2560 และมอบหมายให้นางสาวศิ ริธรชี้ แจงวิธี
ปฏิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
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วิธีการออกเสี ยงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที่ 31 ให้หุ้น 1 หุ ้น มีเสี ยง 1 เสี ยง การลงคะแนน
เสี ยง ให้ ท่ านผูม้ ี สิ ท ธิ ในการออกเสี ย งลงคะแนนกาเครื่ อ งหมาย [] ลงในกรอบสี่ เหลี่ ยมที่ จัด ไว้ให้ ในบัต ร
ลงคะแนนของแต่ละวาระตามที่ ท่านต้องการ ท่านไม่ตอ้ งระบุจานวนหุ ้นเพื่อลงคะแนน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่
บริ ษทั นามาใช้จะจัดการลงคะแนนเสี ยงให้ท่านเต็มตามจานวนสิ ทธิ ของท่านทั้งจานวนโดยอัตโนมัติ และจะทาการ
ประมวลผลของการลงคะแนนเสี ย งซึ่ งผลสรุ ป ของคะแนนเสี ยงจะปรากฏให้ ท่ านได้ท ราบในทัน ที ผ่ านทาง
จอแสดงผล วาระใดเมื่อได้มีการลงคะแนนเสี ยงและมีมติถูกต้องสมบูรณ์แล้ว จะไม่นากลับมาพิจารณาอีก ขอให้
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่านลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนในทุกวาระเพื่อยืนยันการลงคะแนนเสี ยงของท่าน และเพื่อ
เป็ นหลักฐานในการตรวจสอบกรณี การตรวจนับคะแนนเสี ยงมีปัญหา
คณะกรรมการได้มอบหมายให้พนักงานของบริ ษทั เป็ นผูบ้ นั ทึกข้อมูลการลงคะแนนเสี ยงและได้ขอเชิ ญ
อาสาสมัคร จานวน 3 ท่าน จากผูถ้ ือหุน้ ที่มาเข้าร่ วมประชุมให้เป็ นพยานในการบันทึกข้อมูลจากบัตรลงคะแนนเสี ยง
ร่ วมกับพนักงานของบริ ษทั เพื่อแสดงถึงความโปร่ งใสในการจัดการประชุมในครั้งนี้ จากนั้นประธานฯ จึงเสนอให้
ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2559 ซึ่ งได้ประชุม
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 โดยสาเนาของรายงานการประชุ มดังกล่าวได้จดั ส่ งให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นพร้อมหนังสื อเชิ ญ
ประชุมฯ แล้ว
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนรับรอง
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 ด้วยคะแนนเสี ยง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
รวมทั้งสิ้น
คะแนนสุทธินามาคานวณ
137,731,209
-0-0137,731,209
137,731,209
100.00%
100.00%
วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2559
ประธานฯได้แจ้งต่ อที่ ป ระชุ มว่า วาระที่ 2 เป็ นวาระที่ แจ้งเพื่อทราบเท่ านั้น จะไม่ มีการลงมติ และได้
มอบหมายให้นายประพจน์ พลพิพฒั นพงศ์ รองประธานกรรมการ เป็ นผูน้ าเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม
นายประพจน์ ได้ช้ ี แ จงต่ อ ที่ ป ระชุ ม ถึ งผลประกอบการของบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยประจาปี 2559 โดย
เปรี ยบเทียบกับปี ก่อน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 422.6 ล้านบาท โดยประกอบด้วยรายได้จากการขาย
และรับจ้าง 361.9 ล้านบาท หรื อเท่ ากับ 85.64% รายได้ค่าเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน 56.5 ล้านบาท หรื อ
เท่ากับ 13.37% และรายได้อื่น 4.2 ล้านบาท หรื อเท่ากับ 0.99% ของรายได้รวมตามลาดับ
รายได้จากการขายและรับจ้าง จานวน 361.9 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจ HDD 47.8 ล้านบาท
หรื อเท่ากับ 11.32% ของรายได้รวม รายได้จากธุรกิจ NON HDD 108.6 ล้านบาท หรื อเท่ากับ 25.7% ของรายได้รวม
และรายได้จากธุรกิจให้บริ การ 205.5 ล้านบาท หรื อเท่ากับ 48.62% ของรายได้รวม
รายได้อื่น จานวน 4.2 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขายเศษวัตถุดิบที่เกิดจากขั้นตอนในการผลิต
จานวน 2.1 ล้านบาท หรื อ 49.21% รายได้จากการให้เช่าพื้นที่ 0.6 ล้านบาท หรื อ 13.68% และรายได้อื่นๆ ซึ่ งรวม
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กาไรจากการขายวัสดุสิ้นเปลือง หลักทรัพย์เพื่อค้า อัตราแลกเปลี่ยน และดอกเบี้ยรับ รวมทั้งสิ้ น 1.5 ล้านบาท หรื อ
37.11%
โดยสรุ ปผลประกอบการของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประจาปี 2559 บริ ษทั มีรายได้รวมทั้งสิ้ น 422.6 ล้าน
บาท มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 439.8 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ (17.2) ล้านบาท
ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ประจาปี 2559 ตามที่ได้สรุ ปนาเสนอ
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี ของบริษัท สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม2559
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายประพจน์ เป็ นผูน้ าเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม
นายประพจน์ได้ช้ ี แจงต่อที่ ประชุมถึงรายละเอียดของงบดุลและบัญ ชี กาไรขาดทุ นประจาปี ของบริ ษทั
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งปรากฏตามสาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี ที่ได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้
พร้อมหนังสื อเชิญประชุมฯ แล้ว โดยสรุ ปงบการเงินรวมมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
สิ นทรัพย์รวม
688.7 ล้านบาท
หนี้สินรวม
226.6 ล้านบาท
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
462.1 ล้านบาท
รายได้รวม
422.6 ล้านบาท
กาไรขั้นต้น
84.0 ล้านบาท
กาไร(ขาดทุน) สุทธิ
(17.2) ล้านบาท
สาเหตุที่บริ ษทั ขาดทุนในปี 2559 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายและการตัดจ่ายรวมมูลค่า 16.6 ล้านบาท ดังนี้
1. ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้อง
2.6 ล้านบาท
2. เงินชดเชยเลิกจ้างตามกฏหมาย
12.0 ล้านบาท
3. ตัดจาหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์และทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน
2.0 ล้านบาท
ในส่วนรายละเอียดของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 นายประพจน์
ได้รายงานโดยสรุ ปดังนี้
สิ นทรัพย์รวม
680.4 ล้านบาท
หนี้สินรวม
214.2 ล้านบาท
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
466.2 ล้านบาท
รายได้รวม
395.8 ล้านบาท
กาไรขั้นต้น
76.1 ล้านบาท
กาไร(ขาดทุน) สุทธิ
(29.6) ล้านบาท
มีค่าใช้จ่ายและการตัดจ่ายรวมทั้งสิ้น 40.2 ล้านบาท รายละเอียด ดังนี้
1. ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ซิ้งเกิ้ล พอยท์ เอ็นเนอยี่ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ 25.2 ล้าน
บาท
2. ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ย่อย ซิ้งเกิ้ล พอยท์ เพลทติ้ง 2.6 ล้านบาท
3. เงินชดเชยเลิกจ้างตามกฏหมาย 10.8 ล้านบาท
4. ตัดจาหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์และทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน 1.6
ล้านบาท
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ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิ
งบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี ของบริ ษทั สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสี ยง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
ร ว ม ทั้ ง สิ้ น
ค ะ แ น น สุ ท ธิ น าม าค าน ว ณ
137,731,209
-0-0137,731,209
137,731,209
100.00%
100.00%
วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไร งดการจ่ ายเงินปันผลประจาปี 2559 และรับทราบงดการจ่ ายเงินปันผล
ระหว่ างกาลในปี 2559
ประธานฯได้มอบหมายให้นายประพจน์ เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล โดยนายประพจน์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปี
2559 ผลประกอบการจากงบการเงินเฉพาะกิจการ บริ ษทั มีผลขาดทุนสุทธิ 29.6 ล้านบาท คิดเป็ นขาดทุนสุทธิต่อหุ ้น
ขั้นพื้นฐาน 0.128 บาท และได้แจ้งว่าในปี การเงินนี้ บริ ษทั ไม่จาเป็ นต้องจัดสรรสารองตามกฎหมายเพิ่มอีกเนื่ องจาก
ได้จดั สรรสารองไว้ครบถ้วนแล้วไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามข้อกาหนดของกฎหมาย
นายประพจน์ได้กล่าวขออภัยท่านผูถ้ ื อหุ ้นที่ ไม่มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลและเงินปั นผลประจาปี
2559 เนื่องจากผลประกอบการของบริ ษทั ขาดทุนและไม่เข้าเกณฑ์ตามข้อบังคับของบริ ษทั
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิ
การจัดสรรกาไร งดการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2559 และรับทราบงดการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในปี 2559 ด้วย
คะแนนเสี ยง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
รวมทั้งสิ้น
คะแนนสุทธินามาคานวณ
137,731,209
-0-0137,731,209
137,731,209
100.00%
100.00%
วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ทอี่ อกจากตาแหน่ งตามวาระ
ประธานฯได้มอบหมายให้นางสาวศิ ริธรเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล โดยนางสาวศิ ริธรแจ้งว่าตามพระราชบัญ ญัติ
บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 15 กาหนดว่าในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้
กรรมการออกจากตาแหน่ ง 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดโดยกรรมการที่ ตอ้ งออกจากตาแหน่ งตามวาระในครั้งนี้
จานวน 3 ท่าน ได้แก่ นายกมล ธรรมาณิ ชานนท์ นายไมตรี ตั้งษณกุล และนายประพจน์ พลพิพฒั นพงศ์
นางสาวศิ ริธร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ ออกจากตาแหน่ งตามวาระกลับเข้าเป็ น
กรรมการของบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนอนุมตั ิ
ให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็ นกรรมการของบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยง
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง รวมทั้งสิ้น
คะแนนสุทธินามาคานวณ
1) นายกมล
136,614,109 100
1,117,000 137,731,209
137,731,209
100.00%
100.00%
2) นายไมตรี
136,614,209 - 0 1,117,000 137,731,209
137,731,209
100.00%
100.00%
3) นายประพจน์ 136,614,209 - 0 - 1,117,000 137,731,209
137,731,209
100.00%
100.00%
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วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการและเงินบาเหน็จพิเศษประจาปี 2560
ประธานฯได้มอบหมายให้นางสาวศิริธร เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล โดยนางสาวศิริธรขอให้ที่ประชุมพิจารณากาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการในจานวนเท่าเดิมตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน
2559 ได้กาหนดไว้ ดังนี้:
1) ค่ าตอบแทน - ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี
- กรรมการตรวจสอบไม่เกินท่านละ 250,000 บาทต่อปี
- กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับค่าตอบแทน
2) เบีย้ ประชุม - กรรมการทุกท่านจะได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่เกิน 5,000 บาท ต่อครั้ง
3) บาเหน็จพิเศษ - ไม่เกิน3 % ของเงินปั นผลที่จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในปี ปฎิทิน และให้ถือเป็ นรายจ่ายในปี การเงินนั้นๆ
- ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการจะได้รับเงินบาเหน็จมากกว่ากรรมการท่านอื่นๆ
ในอัตราร้อยละ 20 และ10 ตามลาดับ และควรมอบอานาจให้คณะกรรมการจัดสรรเงินบาเหน็จ
พิเศษตามที่ เห็ นสมควร สาหรับเงินบาเหน็จพิเศษเห็ นควรให้อนุมตั ิจ่ายภายในปี การเงินนั้นๆ
ด้วยโดยให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการในการคานวณข้างต้นจนกว่าที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นจะมี
มติเปลี่ยนแปลง
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่ มาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิให้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการและการจ่ายเงินบาเหน็จพิเศษ พร้อมทั้ง การ
มอบอานาจในการจัดสรรเงินบาเหน็จพิเศษตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสี ยง
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง รวมทั้งสิ้น
คะแนนสุทธินามาคานวณ
101,569,471 - 0 36,161,738 137,731,209
101,569,471
100.00%
100.00%
หมายเหตุ : กรรมการ 2 ท่าน ถือหุน้ รวมกันทั้งสิ้น 36,161,638 หุน้ ไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนี้
วาระที่ 7. พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2560
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวศิริธร เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล โดยนางสาวศิริธรขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั สานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิ เอทส์ จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ประจาปี 2560
และกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ไม่เกิน 1,220,000 บาท และค่าสอบบัญชี ของบริ ษทั ย่อยไม่เกิน 410,000 บาท
ผูส้ อบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อ ได้แก่ นายวิรัช อภิเมธี ธารง ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต เลขทะเบียนที่ 1378 หรื อ นายชัย
กรณ์ อุ่นปิ ติพงษา ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลขทะเบี ยนที่ 3196 หรื อ นายอภิรักษ์ อติอนุ วรรตน์ ผูส้ อบบัญ ชี รับ
อนุญาต เลขทะเบียนที่ 5202
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิ
ให้แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสี ยง
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
รวมทั้งสิ้น คะแนนสุทธินามาคานวณ
137,714,709 - 0 16,500
137,731,209
137,714,709
100.00%
100.00%

วาระที่ 8. พิจารณาและอนุมตั แิ ผนการปรับโครงสร้ างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่ วนให้ แก่ บริษัทย่ อย
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ประธานฯแจ้งต่อที่ ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 107 (2) (ก) และ
ข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 31 การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่นจะต้อง
ได้รับอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน และได้มอบหมายให้นายประพจน์เป็ นผูน้ าเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม
นายประพจน์ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั มีแผนการปรับโครงสร้างกิจการเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจ ทิศทางของอุตสาหกรรมปั จจุบนั และให้มีประสิ ทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริ ษทั
ย่อย และได้กาหนดขั้นตอนในการดาเนินการดังนี้
1. ดาเนินการจัดตั้งบริ ษทั ย่อย ซิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (SPEN) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559
2. ดาเนิ นการโอนกิ จการบางส่ วน สิ ทธิ ประโยชน์ สิ ทธิ และหน้าที่ ตามสัญญา รวมถึงใบอนุ ญาตและ
บัตรส่ งเสริ มการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิ จผลิตชิ้นส่ วนโลหะสาหรับผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิ กส์และ
ยานยนต์ ให้แก่ SPENโดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 สัญญาการให้บริ การ (SERVICE AGREEMENT) กับลูกค้าที่ โรงงานสิ งห์บุรีโดยให้ SPEN เข้า
ลงนามในสัญญาแทนบริ ษทั
2.2 พนักงานของโรงงานสิ งห์บุรี
2.3 พนักงานโรงงานอยุธยา
2.4 เครื่ องจักร อุป กรณ์ รวมถึ งทรั พย์สิน อื่ นๆ ใบอนุ ญ าต และบัตรส่ งเสริ มการลงทุ นที่ เกี่ ยวกับ
โรงงานทั้ง 2 แห่ง
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ดาเนิ นการข้อ 2.1 และ 2.2 เสร็ จเรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ส่ วนที่ เหลือ
คาดว่าจะดาเนิ นการแล้วเสร็ จประมาณเดือนกรกฎาคม 2560 โดยมูลค่าการโอนกิจการดังกล่าวจะเท่ากับราคาตาม
มูลค่าบัญชี (BOOK VALUE) หรื อราคาตามวิธีการปรับปรุ งมูลค่าทางบัญชี (ADJUSTED BOOK VALUE) หรื อ
ราคายุติธรรมของกิจการที่โอน (FAIR VALUE) แล้วแต่ประเภทของทรัพย์สินและหนี้ สินของกิจการที่โอน ณ วัน
โอนกิจการ และภายหลังการโอนกิจการดังกล่าว บริ ษทั จะยังคงสถานะเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
นอกจากนี้ ขอมอบอานาจให้คณะกรรมการบริ หารและ/หรื อบุ คคลที่ คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั
มอบหมายเป็ นผูม้ ีอานาจในการดาเนิ นการใดๆ ที่ เกี่ ยวข้องหรื อจาเป็ นเกี่ ยวกับการปรับโครงสร้างกิ จการโดยการ
โอนกิจการบางส่วนให้แก่บริ ษทั ย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการกาหนดราคาซื้อขายกิจการบางส่วน การกาหนด
ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ซิ งเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนี ยริ่ ง จากัด ให้สอดคล้องกับมูลค่ากิจการที่ โอน เพื่อให้เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการโอนกิจการบางส่ วน จัดทาและลงนามในสัญญาโอนกิจการบางส่วน จัดทาและลงนามในคา
ขอและ/หรื อเอกสารใดๆที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการบางส่วน รวมถึงการจัดทาคาขอหรื อเอกสารใดๆ และการยื่น
คาขอหรื อเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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โครงสร้างก่อนการปรับโครงสร้างกิจการ
SPPT
(Listed)
ผลิตและรับจ้างผลิตชิ้นส่วน หรื ออุปกรณ์ที่ใช้กบั ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิ กส์ ให้เช่า
อสังหาริ มทรัพย์ บริ การจัดหาทรัพย์สินและลงทุนในบริ ษทั ย่อย

99.99%
SPEE
(Non-Listed)
โครงสร้างภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการ
SPPT
(Listed)
ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์และลงทุนในบริ ษทั ย่อย

99.99%
SPEN
(Non-Listed)

99.99%
SPEE
(Non-Listed)

ธุรกิจที่รับโอนจาก SPPT

ข้อมูลของบริ ษทั ย่อยที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อรับโอนกิจการบางส่วน
ชื่อ
ทุนจดทะเบียน

บริ ษทั ซิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ จานวน 500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ หุน้ ละ 10 บาท

ผูถ้ ือหุน้

บริ ษทั จะถือหุน้ บริ ษทั ซิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด ร้อยละ 99.99 และเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย
เรื่ องจานวนหุน้ บริ ษทั จะให้ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั อีก 5 ท่าน ถือหุน้ บริ ษทั ย่อยอีกท่านละ 1 หุน้
วัตถุประสงค์
ประกอบธุรกิจออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลิตและรับจ้างผลิตชิ้นส่วนเครื่ องจักร ชิ้นส่วนยานยนต์
ก่อนที่จะมีการลงมติในวาระนี้ ได้มีคาถามจากผูถ้ ือหุน้
นายนฤชิต แต่งสวน :
ผูถ้ ือหุน้
คาถาม : ที่มาของการจัดโครงสร้างบริ ษทั ตามที่ได้นาเสนอมีวตั ถุประสงค์อย่างไร
คาตอบ : นายประพจน์ช้ ี แจงว่า การปรับโครงสร้างดังกล่าว เพื่อรองรับธุรกิจใหม่ที่จะเข้ามาเพิ่ม และต้องการแยก
ประเภทธุ รกิ จ ของบริ ษ ัท ให้ ชัด เจน โดยบริ ษ ัท ซิ งเกิ้ ล พอยท์ เอ็น จิ เนี ย ริ่ ง จากัด จะด าเนิ น ธุ ร กิ จผลิ ต ชิ้ น ส่ ว น
อิเล็คทรอนิกส์ ส่วนธุรกิจใหม่หากมีเข้ามาและต้องมีการดาเนินการเพิ่มเติมจะนาเรี ยนเสนอในที่ประชุมต่อไป
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นายนฤชิต แต่งสวน :
ผูถ้ ือหุน้
คาถาม : ทิศทางของธุรกิจใหม่ที่จะเข้ามาเป็ นอย่างไร
คาตอบ : นายประพจน์ช้ ีแจงว่า ธุรกิจที่เกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนจะอยูภ่ ายใต้บริ ษทั ซิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
ซึ่งบริ ษทั มีโครงการที่จะมีลูกค้าใหม่เข้ามา เป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่
นายนฤชิต แต่งสวน :
ผูถ้ ือหุน้
คาถาม : ชิ้ น ส่ วนใหม่ ดังกล่ าว เป็ นการใช้ค วามช านาญของบริ ษ ัท ซิ งเกิ้ ล พอยท์ พาร์ ท (ประเทศไทย) จ ากัด
(มหาชน) ที่มีอยู่ หรื อ เป็ นชิ้นส่วนอื่นที่ไม่ใช่ยานยนต์และอิเล็คทรอนิกส์
คาตอบ : นายประพจน์ช้ ีแจงว่า ชิ้นส่วนใหม่เป็ นส่ วนที่ บริ ษทั ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ ท (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
มีความชานาญอยูแ่ ล้ว แค่เปลี่ยนมาผลิตภายใต้บริ ษทั ซิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด เท่านั้น และเป็ นผลิตภัณฑ์ของ
ลูกค้ารายใหม่
นายนฤชิต แต่งสวน :
ผูถ้ ือหุน้
คาถาม : ผลิตภัณฑ์ใหม่ดงั กล่าว มีโอกาสในการเติบโต และปริ มาณสัง่ ซื้อมากน้อยอย่างไร
คาตอบ : นายประพจน์ช้ ีแจงว่า ผลิตภัณฑ์ใหม่ดงั กล่าวเป็ นการใช้ความชานาญและเครื่ องจักรที่บริ ษทั มีอยูใ่ นการ
ผลิต เป็ นชิ้นส่ วนของมอเตอร์ ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่ งขณะนี้ ยงั อยูใ่ นขั้นตอนการเจรจาและผลิตงานตัวอย่างส่ ง
ให้กบั ลูกค้า หากการเจรจาประสบความสาเร็ จ คาดว่าจะนามาซึ่งรายได้ที่มีนยั ยะ
นายนฤชิต แต่งสวน :
ผูถ้ ือหุน้
คาถาม : จะต้องมีการลงทุ นเพิ่มสาหรับชิ้ นส่ วนใหม่น้ ี หรื อไม่ หรื อ หากใช้เครื่ องจักรเดิ มในการผลิ ต จะต้องมี
กระบวนการผลิตหลายขั้นตอนหรื อไม่
คาตอบ : นายประพจน์ช้ ี แจงว่า ปั ญหาของบริ ษทั ที่ ผ่านมา คือ เครื่ องจักรที่ มีเหมาะกับการผลิตชิ้นส่ วนเล็กๆ แต่
ชิ้ น ส่ ว นใหม่ จะมี ค วามซับ ซ้อนมากกว่าเดิ ม ดังนั้น เพื่ อ ลดปั ญ หาต้น ทุ น ในการผลิ ต หลายๆ กระบวนการด้ว ย
เครื่ องจักรเดิ ม จาเป็ นต้องลงทุนในเครื่ องจักรใหม่ที่สามารถผลิตชิ้นส่ วนหลายๆ ขั้นตอนได้ในเครื่ องเดี ยว ส่ วน
เครื่ องจักรเดิ มที่ ไม่เหมาะสมกับการทางานในปั จจุ บันและมี อายุการใช้งานนานบางส่ วนจะดาเนิ นการขายออก
นอกจากนี้ เนื่ องจากปริ มาณงานที่ลูกค้าต้องการค่อนข้างมาก บริ ษทั อยูใ่ นระหว่างขั้นตอนการเจรจากับลูกค้าให้นา
เครื่ องจักรที่ลูกค้าไม่ได้ใช้งานหรื อไม่มีความชานาญในการใช้งานมาให้บริ ษทั ใช้ในการผลิต
นางสาวปิ ยวรรณ อินทฤกษ์ : อาสาพิทกั ษ์สิทธิผถู ้ ือหุน้ สมาคมส่งเสริ มการลงทุนไทย
คาถาม : หากการโอนกิจการสาเร็ จ จะส่ งผลต่อการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในปี 2560 อย่างไร และมีความเสี่ ยงมาก
น้อยเพียงใด
คาตอบ : นายประพจน์ช้ ีแจงว่า หลังการปรับโครงสร้างแล้วคาดว่าผลประกอบการของงบการเงินรวมจะดีข้ ึน
นายนฤชิต แต่งสวน :
ผูถ้ ือหุน้
คาถาม : คาดว่าจะมีกาไรหรื อไม่
คาตอบ : นายประพจน์ช้ ีแจงว่า ผลประกอบการปี นี้ คาดว่าจะมีกาไร ซึ่ งสาเหตุที่ผลประกอบการปี 2559 ขาดทุ น
ส่ วนหนึ่ งเนื่ องจากมีการตัดด้อยค่าหลายรายการตามที่ได้รายงานไป ซึ่ งหากไม่มีรายการเหล่านั้น บริ ษทั คาดว่าจะ
สามารถทากาไรได้
นายนฤชิต แต่งสวน :
ผูถ้ ือหุน้
คาถาม : การทากาไรดังกล่าว ได้รวมยอดขายที่เกิดจากชิ้นส่วนใหม่หรื อไม่
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คาตอบ : นายประพจน์ช้ ีแจงว่า ยอดสัง่ ซื้ อของชิ้นส่ วนใหม่น้ ีคาดว่าจะเข้ามาในไตรมาส 2 เป็ นต้นไป ซึ่ งผลกาไรที่
เกิดขึ้นคาดว่าส่งผลให้ผลกาไรของบริ ษทั ดีข้ ึนกว่าเดิม
นายนฤชิต แต่งสวน :
ผูถ้ ือหุน้
คาถาม : หากเปรี ยบเทียบกับธุรกิจ HDD ธุรกิจใหม่น้ ีบริ ษทั มีอานาจการต่อรองกับลูกค้าหรื อมีความสามารถในการ
แข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นอย่างไร และชิ้นส่วนใหม่จะประสบปั ญหาความต้องการหดตัวหรื อผูว้ า่ จ้างดึงกลับไปทาเอง
เช่นเดียวกับธุรกิจ HDD หรื อไม่
คาตอบ : นายประพจน์ช้ ี แจงว่า จากผลประกอบการปี 2559 ธุรกิ จหลักของบริ ษทั ประกอบด้วย ธุรกิ จHDD และ
ธุ รกิ จ NON HDD ซึ่ งจะเห็ นว่า รายได้จากธุ รกิ จ HDD ในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 ถึง 20.8 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นไป
ตามที่ บริ ษทั คาดการณ์ ไว้เนื่ องจากธุ รกิ จ HDD อยู่ในช่วงขาลง โดยบริ ษทั ได้มีการเตรี ยมการด้วยการลดสัดส่ วน
ธุรกิจ HDD ลง และมุ่งเน้นไปทาชิ้นส่ วนอื่นมากขึ้น โดยจะเห็นว่าในปี 2559 บริ ษทั มีรายได้จากธุรกิจ NON HDD
เพิม่ ขึ้นถึง 28.8 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมชิ้นส่ วนใหม่ที่จะเข้ามาเพิม่ เติม บริ ษทั พยายามหายอดขายในส่วนธุรกิจ NON
HDD เพิ่มขึ้น โดยปั จจุบนั ธุรกิจ NON HDD ของบริ ษทั แบ่งเป็ น 4 กลุ่ม คือ 1. ชิ้นส่วนยานยนต์ 2.ชิ้นส่วนนาฬิกา
3.ชิ้นส่วนทางการแพทย์ 4. ชิ้นส่วนเครื่ องจักร
นายนฤชิต แต่งสวน :
ผูถ้ ือหุน้
คาถาม : ชิ้นส่วนใหม่ที่บริ ษทั จะผลิตอยูใ่ น 4 กลุ่มที่กล่าวมาหรื อไม่
คาตอบ : นายประพจน์ช้ ีแจงว่า ชิ้นส่วนใหม่ เป็ น ชิ้นส่วนของ DRONE ซึ่งไม่ได้อยูใ่ น 4 กลุ่มที่กล่าวมา
นายนฤชิต แต่งสวน :
ผูถ้ ือหุน้
คาถาม : ปั จจัยใดที่จะส่งผลให้ยอดสัง่ ซื้อของธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นหรื อลดลง
คาตอบ : นายประพจน์ช้ ี แจงว่า นอกเหนื อจากการพึ่งพิงลูกค้าในประเทศแล้ว บริ ษทั ได้มีความพยายามในการหา
ลูกค้าต่างประเทศโดยการไปออกบูธร่ วมกับรัฐบาล ซึ่งได้เริ่ มมาตั้งแต่ปีที่แล้ว และได้ลูกค้าเพิม่ จากเยอรมันถึง 2 ราย
ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่มีชื่อเสี ยงระดับโลกโดยได้เริ่ มมีการสั่งซื้ อและปริ มาณการสัง่ ซื้ อเพิ่มมากขึ้นในช่วง 6-7 เดือนที่ผ่าน
มา นอกจากนี้ ยังมีลูกค้าจากญี่ปุ่นซึ่งได้เดินทางมาเยีย่ มชมโรงงานและได้ส่งแบบมาให้บริ ษทั เพื่อเสนอราคา
ที่ ประชุ มมีมติเห็ นชอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นที่ มา
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิแผนการปรับโครงสร้างกิจการตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วย
คะแนนเสี ยง
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง รวมทั้งสิ้น
คะแนนสุทธินามาคานวณ
137,731,209 - 0 -0137,731,209
137,731,209
100.00%
100.00%
ก่อนจบการประชุม ได้มีคาถามจากผูถ้ ือหุน้
นายพันเทพ สถิตย์ถาวรชัย : ผูถ้ ือหุน้
คาถาม : หลังการโอนกิจการ บริ ษทั แม่มีทิศทางการเจริ ญเติบโตอย่างไร
คาตอบ : นายประพจน์ ช้ ี แ จงว่า หลังการโอนกิ จการ บริ ษ ัท ลดความเสี่ ยงโดยการมองหาธุ ร กิ จอื่ น เข้ามาเสริ ม
เนื่องจากธุรกิจชิ้นส่วนมีความผันผวนค่อนข้างมาก
นายพันเทพ สถิตย์ถาวรชัย : ผูถ้ ือหุน้
คาถาม : การที่บริ ษทั เข้าไปซื้อหุน้ บริ ษทั ไฟเบอร์วนั จากัด (มหาชน) มีที่มาอย่างไรและมีทิศทางในอนาคตอย่างไร
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คาตอบ : นายโกวิทชี้แจงว่าการลงทุนในธุรกิจของบริ ษทั ไฟเบอร์วนั จากัด (มหาชน) เป็ นส่วนหนึ่งในการหาธุรกิจ
ใหม่เข้ามาเสริ มให้กบั บริ ษทั นอกเหนื อจากการหาธุรกิจ NON HDD อื่นเข้ามาเพิ่มเติมจากการที่ธุรกิจ HDD ชะลอ
ตัว ซึ่ งขณะนี้ ได้มีการชาระซื้ อหุ ้นไปแล้วบางส่ วนและอยูร่ ะหว่างการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของกิจการ หากมี
ความคืบหน้าเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป
นายนฤชิต แต่งสวน :
ผูถ้ ือหุน้
คาถาม : บริ ษทั ไฟเบอร์วนั จากัด (มหาชน) ทาธุรกิจอะไร
คาตอบ : นายโกวิทชี้แจงว่า บริ ษทั ไฟเบอร์ วนั จากัด (มหาชน) ประกอบธุ รกิ จให้บริ การระบบอินเตอร์ เนท โดย
เป็ นตัวกลางประสานงานกับนิ ติบุคคลอาคารชุดในการเดิ นสายใยแก้วนาแสงเข้าไปยังที่ พกั ของลูกบ้านแต่ละราย
เพื่อให้ลูกบ้านสามารถใช้อินเตอร์เนทจากโครงข่ายใยแก้วนาแสง และลดความซ้ าซ้อนในการติดตั้งจากผูใ้ ห้บริ การ
อินเตอร์เนท ซึ่งการลงทุนนี้มีสดั ส่วนการลงทุนไม่ถึง 50% จึงไม่ได้จดั ตั้งเป็ นบริ ษทั ลูก
นายนฤชิต แต่งสวน :
ผูถ้ ือหุน้
คาถาม : การลงทุนเพิ่มเพื่อผลิตชิ้นส่วน DRONE จะส่งผลให้เกิดค่าเสื่ อมราคาในปี 2560 อย่างไรและเมื่อใด รวมถึง
มีจานวนชิ้นการผลิตในแต่ละไตรมาสอย่างไร มีรายรับและรายจ่ายอย่างไร
คาตอบ : นายประพจน์ช้ ีแจงว่า เครื่ องจักรที่ตอ้ งลงทุนเพิ่มส่วนหนึ่งดาเนินการซื้อเข้ามาแล้ว และอีกส่วนหนึ่งจะเข้า
มาในไตรมาสที่ 2 ดังนั้น ค่าเสื่ อมราคาคาดว่าจะเกิดในไตรมาสที่ 2 เป็ นต้นไป ส่ วนเครื่ องจักรที่ไม่เหมาะกับการใช้
งานจะดาเนิ นการขาย ซึ่ งบริ ษทั พยายามควบคุมค่าใช้จ่ายค่าเสื่ อมราคาไม่ให้สูงจนเกินไป ส่ วนรายได้คาดว่าจะเริ่ ม
รับรู ้รายได้ในไตรมาสที่ 2 และจะเพิ่มมากขึ้นในไตรมาสที่ 3 และ 4 ขึ้นอยูก่ บั ผลการเจรจากับลูกค้า โดยคาดว่าทั้งปี
จะมีรายรับในส่ วนธุรกิจใหม่ประมาณ 20 ล้านบาท ซึ่ งได้มีการเจรจาตกลงเรื่ องราคาและประมาณการยอดสัง่ ซื้อไป
ถึงสิ้ นปี นี้ เรี ยบร้อยแล้ว ในส่ วนกาลังคนไม่มีการเพิ่มในส่ วนพนักงานผลิต จะเพิ่มแค่ในส่ วนวิศวกรและพนักงาน
ปรับแต่งเครื่ องจักรซึ่งภาพรวมของธุรกิจนี้คาดว่ามีกาไร
นายนฤชิต แต่งสวน :
ผูถ้ ือหุน้
คาถาม : ทิศทางของธุรกิจใน 3 ปี ข้างหน้าเป็ นอย่างไร
คาตอบ : นายประพจน์ช้ ี แจงว่าธุ รกิ จปั จจุบนั เปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ ว ดังนั้น ไม่สามารถตอบได้ในขณะนี้ แต่จะ
พยายามทาให้ดีที่สุด
ประธานฯ ได้ขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะที่ ได้มาร่ วมประชุมในวันนี้ คณะกรรมการจะปฎิบัติ
หน้าที่ ด้วยความซื่ อ สัต ย์ สุ จ ริ ต ขอขอบคุ ณ กรรมการทุ ก ท่ าน และ ขอให้ทุ ก ท่ านเดิ น ทางกลับ โดยสวัส ดิ ภ าพ
ประธานฯขออนุญาตปิ ดการประชุมเมื่อเวลา 16.00 น.
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 6

ข้ อบังคับของบริษัททีเ่ กีย่ วกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดื อน นับแต่วนั สิ้นสุด
ของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุ ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการ
จะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผูถ้ ือหุ ้นรวมกันนับเป็ น
จานวนหุ ้นได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 5 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด หรื อผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่า 25 คน ซึ่ งมี
หุ ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้ท้ งั หมด จะเข้าชื่ อกันทาหนังสื อขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรี ยก
ประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี น้ ี ให้คณะกรรมการจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นภายใน 1 เดื อน
นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ข้อ 28.ในการเรี ยกประชุมผุถ้ ือหุ ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสื อนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบี ยบ
วาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ น
เรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา รวมทั้ง ความเห็นของคณะกรรมการ และจัดส่ งให้ผู ้
ถือหุ ้นและนายทะเบี ยนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสื อพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่ อนั เป็ นที่ ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อจังหวัด
ใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
ข้อ 30.ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ต้องมีผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน
และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด หรื อมีผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับ
มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้
ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฎว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชัว่ โมง จานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาเข้า
ร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ให้นดั ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือ
หุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 31.ในการออกเสี ยงลงคะแนนให้หุน้ หนึ่งหุน้ มีเสี ยงหนึ่ งเสี ยง และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นให้ประกอบด้วย
คะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
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(1) ในกรณี ปกติให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์
จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับของบริ ษทั
(จ) การเพิ่มหรื อลดทุนของบริ ษทั หรื อการออกหุน้ กูข้ องบริ ษทั
(ฉ) การควบหรื อเลิกกิจการ
ข้อ 33. ในกรณีที่บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการเกี่ยวกับการได้มาหรื อจาหน่าย
ไปซึ่งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามประกาศหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยที่ใช้บงั คับการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั จดทะเบียน หรื อการได้มาหรื อจาหน่าย
ไปซึ่งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศ
ดังกล่าวกาหนดไว้ในเรื่ องนั้น ๆ ด้วย
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การลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
การลงทะเบียน
ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรื อหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่
ประชุมก่อนเวลาประชุม
การเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
ผูถ้ ื อหุ ้น ต้องการลงทะเบี ยน ท่ านต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อ
ใบขับขี่ กรณี มีการเปลี่ยนชื่อหรื อชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
การมอบฉันทะ
ผูถ้ ือหุ ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงแทน โปรดกรอกข้อความ
ลงลายมือชื่อในหนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ข) ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้อมทั้ง ขีดฆ่า
อากรแสตมป์ ลงวันที่กากับ
ผูถ้ ือหุน้ มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ออกเสี ยงแทน โปรดกาเครื่ องหมาย (√)
หน้ารายชื่อกรรมการอิสระที่ได้ระบุไว้ให้แล้ว หรื อ ผูถ้ ือหุ ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น โปรดระบุชื่อผูร้ ับ
มอบฉันทะด้วย กรณี ผถู ้ ือหุ ้นระบุชื่อผูร้ ับมอบฉันทะมากกว่า 1 ราย ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าร่ วมประชุมและออก
เสี ยงได้เพียง 1 ราย
โปรดส่ งหนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ข) และเอกสารไปที่บริ ษทั ซิ งเกิ้ล พอยท์ (พาร์ ท) ประเทศไทย (จากัด)
(มหาชน) สานักงานเลขานุการบริ ษทั เลขที่ 40, 42 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตาบลธนู อาเภออุทยั จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา 13210 ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เพื่อความสะดวกและการตรวจสอบเอกสาร
หากมีขอ้ สงสัยหรื อคาถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ ท่านสามารถสอบถามได้ที่นกั ลงทุนสัมพันธ์หรื อผูไ้ ด้รับ
มอบหมาย โทร (035) 226 700-1 ต่อ 103 ในเวลาทาการ
เอกสารทีต่ ้ องใช้ ประกอบการมอบฉันทะ
บุคคลธรรมดา
(1) หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ข) ซึ่งกรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน ลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบ
ฉันทะ
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อใบขับขี่ของผูม้ อบฉันทะ ซึ่งลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
(3) ผูร้ ับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรประจาตัวข้าราชการหรื อใบขับขี่ของผูร้ ับมอบ
ฉันทะ
นิติบุคคล
(1) หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ข) ซึ่งกรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผูม้ ีอานาจลงนาม พร้อม
ประทับตราสาคัญของนิติบุคคล และลงลายมือชื่อของผูร้ ับมอบฉันทะ
(2) สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล (ผูม้ อบฉันทะ) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 เดือน และรับรองสาเนา
ถูกต้อง พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล
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(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการของผูม้ ีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นๆ และ
รับรองสาเนาถูกต้อง
(4) ผูร้ ับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อใบขับขี่ของผูร้ ับมอบ
ฉันทะ
การออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสี ยงลงคะแนนให้นบั 1 หุน้ เป็ น 1 เสี ยง และให้ถือเอาเสี ยงข้างมากเป็ นมติ ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน
ให้ประธานมีเสี ยงชี้ขาดอีกเสี ยงหนึ่งต่างหาก
2. ผูถ้ ือหุ ้นคนใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในข้อประชุมใดข้อใด ห้ามมิให้ออกเสี ยงในข้อนั้น ประธานอาจจะ
เชิญให้ออกนอกห้องประชุมชัว่ คราวก็ได้ แต่การออกเสี ยงเลือกตั้งหรื อถอดถอนกรรมการให้ออกเสี ยงลงคะแนนได้
โดยไม่มีขอ้ ห้าม
3. ผูถ้ ื อหุ ้น ที่ มาประชุ มด้ว ยตนเองสามารถออกเสี ยงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสี ยงที่ ได้รับ แจกขณะ
ลงทะเบียน กรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะให้ออกเสี ยงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสี ยงตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ ที่ระบุ
ไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ข)
4. ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุ มทราบผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสี ยงที่ นับได้จะเป็ น
คะแนนเสี ยงที่รวมคะแนนเสี ยงตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผูร้ ับมอบฉันทะแล้ว โดย
ในแต่ละวาระจะใช้จานวนหุน้ ของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมล่าสุด
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ประวัตขิ องกรรมการตรวจสอบทีบ่ ริษัทเสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
คุณวุฒิการศึกษา
ประวัติการอบรม
ตาแหน่งงานในปั จจุบนั

การถือหุน้ ของบริ ษทั (16 ตุลาคม 2560)
สัดส่วนการถือหุน้
ประเภทกรรมการ
การมี/ไม่มีส่วนได้เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

นายกมล ธรรมาณิ ชานนท์
77 ปี
ไทย
21/60 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
ปริ ญญาตรี พาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร DAP จาก IOD รุ่ นที่ 26 (5/10/2547)
กรรมการบริ ษทั
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
332,338 หุน้
0.14%
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ไม่มี
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ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
ตาแหน่ง
ประวัติการศึกษา

ประวัติการอบรม

ประวัติการทางาน

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการอื่น ผูบ้ ริ หาร
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อบริ ษทั ย่อย

ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์
48 ปี
ไทย
29/87 หมู่ 7 หมูบ่ า้ นบางกอกบูเลอวาร์ด ถ.เลี่ยงเมืองสามัคคี ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ ด
จ.นนทบุรี 11120
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
- Ph.D. -Civil Engineering(Geomatics) Purdue University, Indiana, USA
- M.Sc. (Engineering) - Civil Engineering (Remote Sensing/GIS) Purdue University,
Indiana, USA
- วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
- หลักสูตรประกาศณี ยบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาหรับ
นักบริ หารระดับสูง รุ่ นที่ 20 (ปปร.20) สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรพลังงานสาหรับผูบ้ ริ หาร (Executive Energy Program: EEP) รุ่ นที่ 1 สถาบัน
พลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- Leadership Communication Berkeley Executive Coaching Institute, USA
- หลักสูตรปริ ญญาบัตรชั้นสูง การเสริ มสร้างสังคมสันติสุข รุ่ นที่ 4 (4ส4) สถาบัน
พระปกเกล้า
- Audit Committee Program (ACP), Thai Institute of Directors (IOD)
พ.ศ. 2551 – ปัจจุบนั : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ตะวันออกพาณิ ชย์ลสั ซิ่ง จากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2545 – ปัจจุบนั : อาจารย์พิเศษ
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2556 – 2557 : กรรมการบริ หาร
สานักงานส่งเสริ มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร
พ.ศ. 2547 – 2548 : อาจารย์พิเศษ (ระดับปริ ญญาโท)
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2543 – 2554 : สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ. 2542 – 2551 : อาจารย์พิเศษ (ระดับปริ ญญาโท/เอก)
คณะวิศวะกรรมโยธา มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ไม่มี
ไม่มี
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 9
ติดอากรแสตมป์
20 บาท

แบบ ข
Form B
หนังสื อมอบฉันทะ
PROXY
เขียนที่...............................................................................
วันที่
เดือน
พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า
สัญชาติ
อยูบ่ า้ นเลขที่…………………..
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต......................จังหวัด............................รหัสไปรษณี ย…
์ …………
(2) เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั
ซิงเกิล้ พอยท์ พาร์ ท (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้ นรวม…………………....หุ้นและออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................เสี ยงดังนี้
หุ้นสามัญ……………….............…………… หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ……………...............……… เสียง
หุ้นบุริมสิ ทธิ ………………….........................หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ............…...………………… เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
1.  นายกมล ธรรมาณิ ชานนท์
อายุ 77 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 21/60 ซอยลาดพร้าว 15 ถนน ลาดพร้าว
ตาบล/แขวง
ลาดยาว อาเภอ/เขต จตุจกั ร
จังหวัด กรุ งเทพฯ
รหัสไปรษณี ย ์ 10900
2.  ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์
อายุ 48
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่…29/87………หมู่บา้ นบางกอกบูเลอวาร์ด
ถนน เลี่ยงเมืองสามัคคี ตาบล/แขวง
บางตลาด อาเภอ/เขต ปากเกร็ ด
จังหวัด …นนทบุรี
รหัสไปรษณี ย…
์ …11120…
3. 
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่………..............................................................................
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต………… จังหวัด………......รหัสไปรษณี ย.์ ....................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น
ครั้งที่ 1/ 2560 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด เลขที่ 204 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
1.  วาระที่ 1 เรื่ อง พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสี ยง ไม่เห็นด้วย............................เสี ยง งดออกเสี ยง........................เสี ยง
 วาระที่ 2 เรื่ อง พิจารณาอนุมัติการจาหน่ ายไปซึ่งที่ดนิ และสิ่ งปลูกสร้ างของบริษทั บางส่ วน มูลค่ ารวมทั้งสิ้นไม่ ต่ากว่ า 253
ล้านบาท ให้ แก่บริษทั พรีม่า โกรท จากัด และการเข้ าทารายการที่เกีย่ วโยงกัน
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสี ยง ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง……………เสี ยง

 วาระที่ 3 เรื่ อง พิจารณาอนุมัติการเข้ าซื้อหุ้นของบริษทั เทอร์ ราไบท์ เน็ท โซลูชั่น จากัด (มหาชน) จานวน 87,720,000 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 51.00 ของหุ้นที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด คิดเป็ นมูลค่ ารวมทั้งสิ้นไม่ เกิน 175,440,000 บาท จากบริษทั เอนนี่ ไอ คอร์ ปอเรชั่น
จากัด นายสุ รสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ และนายจิราวัฒน์ จารุ ฐิติพนั ธุ์ ซึ่งเข้ าข่ ายเป็ นการซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรื อ
บริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั ตามมาตรา 107 แห่ งพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิม่ เติม)
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง
เสี ยง

1

 วาระที่ 4 เรื่ อง พิจารณาอนุมัติการมอบอานาจให้ นายโกวิท เนื่องสุ ข หรื อนายไมตรี ตั้งษณกุล หรื อนายประวิล ศรีสุตโต เป็ น
ผู้มีอานาจในการลงนามในสัญญา เอกสาร หรื อข้ อตกลงอื่นใดที่เกีย่ วข้ องหรื อเกีย่ วเนื่องกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษทั และการ
จาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษทั และการเข้ าทารายการที่เกีย่ วโยงกัน และมีอานาจในการดาเนินการใด ๆ ที่จาเป็ น เกีย่ วข้ อง หรื อ
เกีย่ วเนื่องในนามของบริษทั ฯ จนกว่ าการทาธุรกรรมต่ าง ๆ ดังกล่ าวจะแล้ วเสร็จ
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง...........................เสี ยง





วาระที่ 5 เรื่ อง พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย…………… เสี ยง  งดออกเสี ยง………....……..เสี ยง

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผู ้รับ มอบฉั น ทะในวาระใดที่ ไม่ เป็ นไปตามที่ ระบุ ไ ว้ใ นหนังสื อมอบฉั น ทะนี้ ให้ ถื อ ว่าการ
ลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ ้น
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ที่
ประชุ มมี ก ารพิ จารณาหรื อลงมติ ในเรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ ระบุ ไว้ขา้ งต้น รวมถึ ง กรณี ที่ มี ก ารแก้ไขเปลี่ ยนแปลงหรื อเพิ่ม เติ ม
ข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุ ม เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อ
มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ....................................................................................................ผูม้ อบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
(

ผูร้ ับมอบฉันทะ
)

ลงชื่อ

ผูร้ ับมอบฉันทะ
)

(

หมายเหตุ
1. ผูถ้ ื อหุ้ นที่ ม อบฉัน ทะจะต้องมอบฉัน ทะให้ ผูร้ ั บ มอบฉัน ทะเพี ยงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุ มมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้นผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจา
ต่อแนบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ
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ใบประจาต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซิงเกิล้ พอยท์ พาร์ ท (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เริ่ มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องสโรชา
โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร หรื อที่
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
1.  วาระที่ ....................... เรื่ อง..................................................................................................................................
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย....................เสี ยง  ไม่เห็นด้วย ....................... เสี ยง  งดออกเสี ยง ....................... เสี ยง
2.  วาระที่ ....................... เรื่ อง .................................................................................................................................
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย....................เสี ยง  ไม่เห็นด้วย ....................... เสี ยง  งดออกเสี ยง ....................... เสี ยง
3.  วาระที่ ....................... เรื่ อง..................................................................................................................................
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย....................เสี ยง  ไม่เห็นด้วย ....................... เสี ยง  งดออกเสี ยง ....................... เสี ยง
4.  วาระที่ ....................... เรื่ อง ..................................................................................................................................
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็ นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย....................เสี ยง  ไม่เห็นด้วย ....................... เสี ยง  งดออกเสี ยง ....................... เสี ยง

ลงชื่อ................................................................................ผูม้ อบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
(

ผูร้ ับมอบฉันทะ
)

ลงชื่อ
(

ผูร้ ับมอบฉันทะ
)
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 10
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