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รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 
 

เวลำและสถำนที่  การประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 (“กำรประชุมฯ”) ของ บริษัท เอทีพี 30 จ ากัด (มหาชน) 
(“บริษัทฯ”) ประชุมเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารสโมสร โครงการชีวาวลัย ์ป่ินเกลา้-สาทร เลขท่ี 188 
ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร 

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 มี “นายชาติชาย พานิชชีวะ” ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธาน
ท่ีประชุม (“ประธำนฯ”) และมีนางสาวแพรววรรณ อ่อนประไพ ท าหนา้ท่ีเป็นผูด้  าเนินการประชุม (“ผู้ด ำเนินกำรประชุม”)  
 ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ ก าหนดมาตรการป้องกนัและรองรับความเส่ียงต่อการแพร่เช้ือ

โรคโควิด 19 (COVID-19) ตามมาตรการการป้องกนัของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดงัน้ี 

- บริษทัฯ จดัเตรียมเจลแอลกอฮอลอ์ยา่งเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณท่ีมีการใชง้านร่วมกนัเป็นจ านวนมาก  

- จดัให้มีหนา้กากอนามยัส าหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุม และขอความร่วมมือให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสวมหนา้กากอนามยั

ตลอดเวลาท่ีร่วมประชุม 

- การจดัอาหารว่างเป็นชุด และขอความร่วมมือ งดรับประทานอาหารบริเวณท่ีจดัประชุมทั้งหมด 

- ผงัท่ีนัง่ในห้องประชุมมีระยะห่างอยา่งนอ้ย 1 เมตร 

จากนั้น ผูด้  าเนินการประชุมไดก้ล่าวแนะน ากรรมการ ผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมายของ
บริษทัฯ ท่ีเขา้ร่วมการประชุมดงัน้ี 
กรรมกำร 
1. นายชาติชาย พานิชชีวะ  ประธานกรรมการ 
2. นายวิวฒัน์ กรมดิษฐ์  รองประธานกรรมการ 
3. นายปิยะ เตชากูล   กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
4. นางสมหะทยั พานิชชีวะ  กรรมการ 
5. นางสุวรรณี ค ามัน่  กรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นายก าชยั บุญจิรโชติ  กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
7. นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ ์ กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการปฏิบติัตามมาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) 
ตามแถลงการณ์ส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง “การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2549 ขอ้ 8 มาตรการพึงปฏิบติัส าหรับบุคคลบางประเภท “ให้กลุ่มคนท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการติด
เช้ือโรคโควิด-19 ได้ง่ายต่อไปนีอ้ยู่ในเคหสถานหรือบริเวณสถานท่ีพ านักของตน เพ่ือป้องกันตนเองจากการติดเช้ือจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก (1) ผู้ สูงอายุตั้งแต่อายุเจ็ดสิบปีขึน้ไป” ประกาศ ณ วนัท่ี 25 มีนาคม 2563 ซ่ึงกรรมการจ านวน 1 
ท่าน คือ นางสุวรรณี ค ามัน่ เขา้ข่ายดงักล่าว จึงมีความจ าเป็นตอ้งเขา้ร่วมการประชุมโดยผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ตามค าช้ีแจง
ของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษทัจ ากดั บริษทัมหาชน
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จ ากดั สมาคมการคา้และหอการคา้ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 74/ 2557 เร่ือง การประชุมผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2557 
ผู้ตรวจสอบภำยในบริษัทฯ  
1. นางสาวอรอินทุ ์อินทร์เจริญสุข  
ผู้สอบบัญชี 
1. นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน  ผูส้อบบญัชี บริษทั ส านกังานอีวาย จ ากดั 
2. นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล  ผูส้อบบญัชี บริษทั ส านกังานอีวาย จ ากดั 
3. นางสาววิลาสินี ศิริบูรณ์  ผูส้อบบญัชี บริษทั ส านกังานอีวาย จ ากดั 
ที่ปรึกษำกฎหมำย 
1. นายภสันนัท ์สุวรรณนอ้ย  ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษทั ติลลิกี แอนด ์กิบบินส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  

(ประชุมผา่นส่ืออิเลคทรอนิกส์) 
 บริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ท าหนา้ท่ีนบัคะแนนเสียงจากการลงมติของผูถื้อหุ้นในการประชุมฯ 
 ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมว่า การประชุมฯ มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวม 

34 ราย จ านวนหุ้นรวม 376,316,783 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 60.96 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดครบเป็นองคป์ระชุม 

โดยมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเพ่ิมเติมจ านวน 2 ราย ถือหุ้นรวม 376,316,884 หุ้น ทยอยเขา้ร่วมประชุมตั้งแต่วาระท่ี 2 

เป็นตน้ไป 

 ต่อมา ผูด้  าเนินการประชุมไดช้ี้แจงระเบียบหลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระให้ท่ี
ประชุมรับทราบ โดยในการประชุมฯ คร้ังน้ี มีวาระทั้งส้ิน 10 วาระในการพิจารณา แต่ละวาระการประชุมนั้น พิจารณา
เรียงล าดบัวาระท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม โดยไม่มีการสลบัวาระ 
การลงคะแนน  
1. ส าหรับในการลงคะแนนแต่ละวาระ ผูถื้อหุ้นทุกท่านสามารถออกเสียงคะแนนไดต้ามจ านวนหุ้นท่ีมี หรือตาม

จ านวนหุ้นท่ีไดรั้บมอบฉนัทะมา โดยถือว่า 1 หุ้นมีค่าเท่ากบั 1 คะแนน โดยในการลงคะแนนจะไม่สามารถแบ่ง
คะแนนในการลงคะแนนได ้ยกเวน้แต่เป็นผูรั้บมอบฉันทะท่ีไดรั้บแบบฟอร์มการมอบฉันทะแบบ ค. คือ คสั
โตเดียน (Custodian) ท่ีท  าหนา้ท่ีดูแลหลกัทรัพยใ์ห้แก่นกัลงทุนต่างชาติ  
ส าหรับผูท่ี้ได้รับมอบฉันทะแบบ ข. ซ่ึงผูม้อบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนมาแล้ว ผูรั้บมอบฉันทะจะต้อง
ลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉนัทะระบุไว ้

2. ในการลงคะแนนกรุณาลงช่ือดว้ยปากกาและสามารถเลือกไดด้งัน้ี คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง  
3. เจา้หนา้ท่ีลงทะเบียน จะท าการพิมพบ์ตัรลงคะแนนให้ส าหรับกรณีต่างๆดงัน้ี  
- ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง 
- ผูรั้บมอบฉันทะไดรั้บการมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. ในกรณีท่ีผูม้อบฉนัทะให้สิทธิผูรั้บมอบฉันทะลงคะแนน

ไดใ้นวาระท่ีระบุ และเจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนจะไม่พิมพบ์ตัรคะแนน ในกรณีท่ีผูม้อบฉนัทะไดร้ะบุการลงคะแนน
ในวาระต่างๆ แลว้ โดยมอบให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุมแทนและออกเสียงให้ตรงตามท่ีผูม้อบฉนัทะประสงค์ 

4. ก่อนท่ีจะท าการเรียกเก็บบตัรลงคะแนนเพ่ือท าการอนุมติัในแต่ละวาระ ท่านผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถสอบถาม
ค าถามต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้นๆ ได ้กรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งการจะสอบถาม กรุณายกมือและแจง้ช่ือ
นามสกุล พร้อมทั้งช้ีแจงว่าเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมาดว้ยตนเอง หรือเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 

วิธีการนบัคะแนน  
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1. บริษทัฯ จะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โคด้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของผูถื้อหุ้น  โดยเป็นการเท
คะแนนไปทางเห็นดว้ย และส าหรับการลงมติในแต่ละวาระ บริษทัฯ ขออนุญาตเรียกเก็บบตัรลงคะแนนกรณีท่ี
ท่านผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งการลงคะแนนเป็นไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงเท่านั้น  

2. ยกเวน้ในวาระการแต่งตั้งกรรมการท่ีจะท าการเก็บบตัรลงคะแนนทุกใบ โดยการเรียกเก็บบตัรลงคะแนนส าหรับ
ผูท่ี้ประสงคล์งคะแนนเป็นเห็นดว้ย จะด าเนินการเก็บบตัรหลงัจากท่ีผูป้ระสงคจ์ะลงคะแนนไม่เห็นดว้ย และงด
ออกเสียง 

3. ผลการนบัคะแนนจะถูกประกาศหลงัจากท่ีท่านประธานฯ ขอให้ท่านผูถื้อหุ้นอนุมติัแต่ละวาระ โดยผลการนบั
คะแนนจะเป็นผลการนบัคะแนนรวมจากผูถื้อหุ้นท่ีมาดว้ยตนเอง ผูรั้บมอบฉันทะท่ีไดรั้บสิทธิลงคะแนนแทน 
และรวมถึงกรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะระบุคะแนนไวล้่วงหนา้ผา่นทางผูรั้บมอบฉนัทะ 

4. กรณีท่ีผลการลงคะแนนเท่ากนั ประธานฯ จะท าการลงคะแนนเพ่ิมอีกหน่ึงเสียงเพ่ือเป็นการช้ีขาด 
5. หากผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะท่านใด ประสงค์จะออกจากท่ีประชุมก่อนปิดประชุม หากประสงค์ท่ีจะ

ลงคะแนนในวาระท่ีเหลือ กรุณาส่งบตัรลงคะแนนพร้อมลงลายมือช่ือให้กบัเจา้หน้าท่ีก่อนออกจากท่ีประชุม 
ทางบริษทัฯ จะท าการบนัทึกคะแนนของท่าน  

เง่ือนไขการลงมติในแต่ละวาระ: ใชก้ารลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีไดรั้บตอนลงทะเบียน 
วาระท่ี 1: วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนเสียง 
 ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
วาระท่ี 2: วาระรับทราบผลการด าเนินงาน ไม่มีการลงมติ 
วาระท่ี 3 ถึงวาระท่ี 4: วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนเสียง 
 ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
วาระท่ี 5 ถึงวาระท่ี 6: วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
 ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
วาระท่ี 7: วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก  ไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนเสียง 
 ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
วาระท่ี 8:  วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
 ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
วาระท่ี 9: วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนเสียง 
 ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
วาระท่ี 10: วาระน้ีไม่มีการลงมติ  แต่ท่านผูถื้อหุ้นอาจสอบถามหรือเสนอความเห็นต่างๆที่เป็นประโยชน์ 
 แก่คณะกรรมการและฝ่ายจดัการของบริษทัฯ ไดท้ราบและน าไปปฏิบติั 
 นอกจากน้ี เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสียงการประชุมฯ บริษทัฯ ไดข้ออาสาสมคัรจากผูถื้อหุ้น
หรือผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นอย่างน้อย 1 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนน คือ นางสาวพชรกมล หาดทะเล 
ผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น 
 จากนั้น ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมการประชุมฯ และกล่าวเปิดประชุม ตลอดจนไดข้อให้ท่ี
ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมดงัน้ี  
 
 
วำระท่ี 1 รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 
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 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่าบริษทัฯ ไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2562 
ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดัท าบนัทึกรายงานการประชุมคร้ังดงักล่าวไวอ้ย่างถูกตอ้ง ตรงตามมติของท่ีประชุม และด าเนินการแลว้
เสร็จภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 โดยได้ส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ
กระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษทัฯ (www.atp30.com) แลว้ 
โดยแนบส าเนารายงานการประชุมในหนงัสือเชิญประชุมท่ีบริษทัฯ ไดส่้งให้แลว้ 

คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ต่อท่ีประชุมฯ เพื่อรับรอง
รายงานการประชุมดงักล่าว 

ประธานฯ ไดส้อบถามว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสัยหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติมหรือไม่ 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสัยหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมรับรอง

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 โดยวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ไม่นอ้ยกว่าก่ึง
หน่ึงของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
มต:ิ ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ตามท่ีไดเ้สนอดว้ยคะแนน
เสียง ดงัน้ี  

รับรอง 376,316,783 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่รับรอง                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
รวม 376,316,783 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่น ามาค านวณ)  

 
วำระท่ี 2 รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรซ่ึงแสดงถึงกิจกำรของบริษัทฯ รอบปี 2562 
 ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายปิยะ เตชากูล กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูแ้ถลงรายงานของคณะกรรมการซ่ึงแสดง
ถึงกิจการของบริษทัฯ รอบปี 2562 ให้ท่ีประชุมไดรั้บทราบ  
 นายปิยะฯ รายงานดงัน้ี 
1. ธุรกิจหลกั คือ ให้บริการขนส่งบุคลากรให้กบัภาคอุตสาหกรรม ส าหรับปี  2562 บริษทัฯ ไดใ้ห้บริการลูกคา้เพ่ิม

จ านวน 4 ราย คือ 1) บริษทั ไทย เอน็โอเค จ ากดั 2) บริษทั มาร์ส เพท็แคร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 3) บริษทั ลิกซิล 
(ประเทศไทย) จ ากดั 4) บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ  ากดั (มหาชน) 

2. ธุรกิจในส่วนการท่องเท่ียว ดงัน้ี 
- ให้บริการขนส่งนกัท่องเท่ียวชาวจีน : ระยะเวลา 3 ไตรมาสแรกของปี 2562 ด าเนินกิจการไปในทิศทาง 
 ท่ีดี และยอ่ตวัลงในไตรมาส 4 ถึงปัจจุบนั เน่ืองจากการลดลงของนกัท่องเท่ียวจากผลกระทบของโรค 
 ระบาดโควิด-19 
- ให้บริการขนส่งนกัท่องเท่ียวระหว่างกรุงเทพฯ – เกาะพงนั: บริษทัฯ ร่วมมือกบับริษทั อาร์พี ทราน 
 สปอร์ตเทชัน่ จ ากดั ซ่ึงกิจการไปในทิศทางท่ีดีในปีท่ีผา่นมา แต่ปัจจุบนัหยดุให้บริการชัว่คราว เน่ืองจาก 
 เกาะพงนังดกิจกรรมไปจนกว่าสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด-19 จะสงบลง 
ส าหรับภาพรวมการด าเนินงานในดา้นผลประกอบการในปี 2562 บริษทัฯ มีรายไดร้วม 458,891,328 บาท ซ่ึง

เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 8.26 เม่ือเปรียเทียบกบัปี 2561 และ มีก าไรสุทธิเท่ากบั 46,090,571 บาท ซ่ึงเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 
16.20 เม่ือเปรียเทียบกบัปี 2561 การเพ่ิมขึ้นของก าไรสุทธิเกิดจากการขยายตวัของรายได ้โดยบริษทัฯ มีสัดส่วนรายไดจ้าก
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การให้บริการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีสัดส่วนรายไดจ้ากการให้บริการดว้ยรถโดยสาร
ของบริษทัฯ เท่ากบัร้อยละ 85.00 และรายไดจ้ากการให้บริการดว้ยรถโดยสารร่วมบริการ เท่ากบัร้อยละ 15.00  

บริษทัฯ วางแผนทิศทางธุรกิจ ส าหรับปี 2563  ดงัน้ี 
1. ขยายธุรกิจหลกั โดยในปี 2563 บริษทัฯ ไดใ้ห้บริการลูกคา้เพ่ิมจ านวน 4 ราย คือ 1) บริษทั ทุนเท็กซ์ เท็กซ์ไทล ์

(ประเทศไทย) จ ากัด  2) บริษัท เจซีจี โฮลดิ้งส์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 3) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด 
(มหาชน) 4) บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

2. การบริหารกิจการภายใน:  
2.1 วางแผนบริหารตน้ทุนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ดงัน้ี 

- เปล่ียนประเภทน ้ามนัดีเซล จาก บี 5 และ บี 7 เป็น บี 10  
- พฒันาระบบ Internet of Things 

2.2 สร้างส านกังานและพฒันาดา้นต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 
- พฒันาจุดแขง็และเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานซ่อมบ ารุง 
- พฒันาดา้นการควบคุมคลงัอะไหล ่

2.3 พฒันาApplication “ATP 30 Beam” เพื่อความสะดวกของผูโ้ดยสาร (ผูโ้ดยสารท่ีบริษทัฯ ให้บริการประมาณ 
   50,000 รายต่อวนั) 
นายปิยะฯ ไดส้อบถามว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสัยหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติมหรือไม่ 

 ผูถื้อหุ้นสอบถาม  “โรคระบาดโควิด-19 มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และลูกค้าอย่างไร และบริษัทฯ เตรียมแนวทาง
 การรับมืออย่างไร?”  

ตอบ:  โรคระบาดโควิด-19 มีผลกระทบต่อบริษทัฯ ทั้ง 2 ดา้น ดา้นลบคือ ธุรกิจการท่องเท่ียวและธุรกิจขนส่ง
มวลชน เช่น Shuttle Bus ส าหรับบริการลูกคา้ท่ีศูนยก์ารคา้เมกา บางนา ธุรกิจทั้ง 2 ส่วนหยุดให้บริการ
ชัว่คราว ซ่ึงมีผลกระทบดา้นบวก คือรถท่ีหยดุให้บริการดงักล่าว สามารถน ามาใชง้านเสริมให้กับลูกคา้
กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงมีความตอ้งการใชร้ถรับ-ส่งพนกังานเพ่ิม เน่ืองจากมาตรการเวน้ระยะห่าง 
เพ่ือป้องกนัการแพร่เช้ือโรคไวรัสโคโรนา โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตวัอยา่งเช่น  

 รถบสัมีท่ีนัง่จ านวน 40 ท่ีนัง่ สามารถนัง่ไดเ้พียง 20 ท่ีนัง่เท่านั้น ในสถานการณ์ปัจจุบนั 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านอื่นมีค าถามหรือขอ้สงสัยหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงแจง้ต่อท่ีประชุมว่าวาระน้ี
ไม่มีการลงมติเน่ืองจากเป็นวาระการแจง้เพื่อทราบ 
มต:ิ ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการซ่ึงแสดงถึงกิจการของบริษทัฯ รอบปี 2562 ตามท่ีเสนอ 
 
วำระท่ี 3 อนุมัติงบกำรเงินส ำหรับปี 2562 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม  2562 ท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี  
 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่าบริษทัฯ ไดจ้ดัท างบการเงินประจ าปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ณ รอบ
ปีบญัชีของบริษทัฯ ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี จากบริษทั ส านกังานอีวาย จ ากดั และผ่านการพิจารณาสอบ
ทานของคณะกรรมการตรวจสอบและผา่นการอนุมติัของคณะกรรมการบริษทัเรียบร้อยแลว้  

คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมฯ เพื่ออนุมติังบการเงินส าหรับปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม  2562 ท่ีผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี โดยสามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี  
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งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุ (หน่วย : บาท) 
สินทรัพยร์วม 755,388,531 
หน้ีสินรวม 149,730,737 
ส่วนของผูถื้อหุ้น 349,797,236 
รายไดจ้ากการให้บริการ 456,961,077 
รายไดร้วม 458,891,328 
ก าไรส าหรับปี 46,090,571 

 

 ประธานฯ ไดส้อบถามว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสัยหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติมหรือไม่  
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสัยหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมอนุมติังบ

การเงินส าหรับปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562 ท่ีผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี โดยวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการ

อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

มต:ิ ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมติังบการเงินส าหรับปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562 ท่ีผา่นการตรวจสอบ
โดยผูส้อบบญัชี ตามท่ีไดเ้สนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

เห็นดว้ย 376,316,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
รวม 376,316,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่น ามาค านวณ)  

 
วำระท่ี 4 อนุมัติกำรจัดสรรก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน 

ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่าตามมาตรา 116 พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ระบุว่า “บริษทัฯ 
ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เวน้แต่บริษทัฯ จะมี
ขอ้บงัคบัหรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้ตอ้งมีทุนส ารองมากกว่านั้น” 

คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมฯ เพื่ออนุมติัการจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองส าหรับผลการ
ด าเนินงานและอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดงัน้ี  
- เห็นสมควรอนุมติัให้จดัสรรเงินก ำไรไวเ้ป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 2,400,000 บาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 

5.13 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2562 ตามท่ีกฎหมายก าหนด ส่งผลให้บริษทัฯ มีส ารองตามกฎหมายจ านวน 

10,900,000 บาท คดิเป็นอตัราร้อยละ 7.05 ของทนุจดทะเบียน 

- เห็นสมควรอนุมติักำรจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.04 บาท ซ่ึงไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้

ส าหรับงวด 1 มกราคม - 30 กนัยายน 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.02 บาท เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2562 และเงินปันผล

จ่ายส าหรับงวด 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.02 บาท ส าหรับหุน้สามญัจ านวน 617,310,058 

หุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 24.69 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55.59 ของก าไรสุทธิหลงัจดัสรรก าไรเป็นเงินทนุ
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ส ารองตามกฎหมาย บริษทัฯ ก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลในวนัท่ี 16 เมษำยน 2563 และได้

ก ำหนดให้จ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 30 เมษำยน 2563 

 ประธานฯไดส้อบถามว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสัยหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสัยหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมอนุมติัการ

จดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 โดยวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึง

มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

มต:ิ ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมติัการจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงาน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ตามท่ีไดเ้สนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

เห็นดว้ย 376,316,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
รวม 376,316,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่น ามาค านวณ)  

 
วำระท่ี 5 อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ ำนวน 359,985.50 บำท จำกทุนจดทะเบียน 154,687,500 บำท เป็นทุน

จดทะเบียนจ ำนวน 154,327,514.50 บำท โดยกำรตัดหุ้นสำมัญท่ียังไม่ได้ออกจ ำหน่ำยของบริษัทฯ จ ำนวน 

1,439,250 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท 

 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า จากมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2560 ให้
ออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวนไม่เกิน 178,750,000 หุ้น โดยจดัสรรเพื่อรองรับหุ้นปันผลจ านวน 55,000,000 หุ้น
และจดัสรรเพ่ือรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ รุ่นท่ี 1 (ATP30-W1) จ านวน 123,750,000 
หน่วย คิดเป็นหุ้นสามญัจ านวน 123,750,000 หุ้น (ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนได ้1 หุ้น) ให้แก่
ผูถื้อหุ้นเดิม โดยมีระยะเวลาการใช้สิทธิ ดงัน้ี 1) วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 2) วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 3) วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2561 4) วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2562 ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2562  ท่ีผ่านมาโครงการดงักล่าวไดส้ิ้นสุดแลว้ บริษทัฯ มีหุ้น
สามญัคงเหลือจ านวน 1,439,942 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท คิดเป็น 359,985.50 บาท มีรายละเอียดดงัน้ี 
1) บริษทัฯ มีการจดัสรรหุ้นปันผลจ านวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือ

หุ้นในอตัรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล ซ่ึงบริษทัฯ ไดท้  าการจ่ายหุ้นปันผลไปแลว้ โดยมีหุ้นสามญัคงเหลือ
จ านวน 196 หุ้นท่ีไม่สามารถจดัสรรได ้

2) บริษทัฯ มีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 1 
(ATP30-W1) จ านวน 123,750,000 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในอตัรา 4 หุ้นเดิม 
ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงบริษทัฯ ไดท้  าการจ่ายใบส าคญัแสดงสิทธิไปแลว้ โดยมีใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ คงเหลือจ านวน 496 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ท่ีไดย้กเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือทั้งหมดแลว้ คิด
เป็นหุ้นสามัญจ านวน 496 หุ้น ดังนั้นจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีสามารถใช้สิทธิไดจ้ านวน 123,749,504 
หน่วย 

3) บริษทัฯ มีหน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จ านวน 123,749,504 หน่วย มีอตัราการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญั 1 หน่วย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น ราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั 0.85 บาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดใ้ห้สิทธิ
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แปลงสภาพส้ินสุดแล้วเม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2562 โดยมีหุ้นท่ีออกเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ียงั
ไม่ไดใ้ชสิ้ทธิตามท่ีจดัสรรจ านวน 1,439,250 หุ้น ซ่ึงไดใ้ชวิ้ธีตดัจ าหน่ายหุ้นจดทะเบียนท่ีจ าหน่ายไม่ไดจ้ านวน
ทั้งหมด มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท  

 คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมฯ อนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน  359,985.50 
บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,439,942 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียน 154,687,500 บาท เหลือ 
154,327,514.50 บาท  

 ประธานฯ ไดส้อบถามว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสัยหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสัยหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมอนุมติัลด

ทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 359,985.50 บาท จากทุนจดทะเบียน 154,687,500 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
154,327,514.50 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัจ านวน 1,439,942 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท โดยวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บ
การอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  
มต:ิ ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน 359,985.50 บาท จาก
ทุนจดทะเบียน 154,687,500 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 154,327,514.50 บาท โดยการตดัหุ้นสามญั 1,439,942 หุ้น มูล
ค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท ตามท่ีไดเ้สนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

เห็นดว้ย 376,316,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
รวม 376,316,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่น ามาค านวณ)  

 

วำระท่ี 6 อนุมัตแิก้ไขเพิม่เติมหนงัสือบริคณห์สนธขิองบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบักำรลดทุนจดทะเบียน 

 ของบริษัทฯ 

 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมฯ ว่าเพื่อเป็นการสอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนบริษทัฯ ตามมติท่ีไดรั้บการ

อนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ควรเสนอให้ท่ีประชุมฯ อนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. 

 คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมฯ เพื่ออนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ 

ขอ้ 4. เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยยกเลิกขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความใหม่ ดงัน้ี 

ทุนจดทะเบียน 154,327,514.50 บาท  

แบ่งออกเป็น 617,310,058 หุ้น  

มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท  

โดยแยกออกเป็น  

หุ้นสามญั 617,310,058 หุ้น  

หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี- หุ้น 

 ประธานฯ ไดส้อบถามว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสัยหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติมหรือไม่ 
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 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสัยหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมฯ อนุมติั

แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยวาระน้ี

จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

มต:ิ ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ตามท่ีไดเ้สนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

เห็นดว้ย 376,316,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
รวม 376,316,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่น ามาค านวณ)  

 
วำระท่ี 7  อนุมัติกำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งวำระ  

 ประธานฯ ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ
ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 20 ก าหนดไวว่้า “ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามัญประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง
จ านวนหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดย
จ านวนท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดกบัจ านวนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่ง อาจไดรั้บเลือกให้กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีก
ได”้ โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 น้ี มีกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน คือ 

1) นางสุวรรณี ค ามัน่ ต าแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2) นางสมหะทยั พานิชชีวะ ต าแหน่ง กรรมการ 
3) นายปิยะ เตชากูล ต าแหน่ง กรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เห็นสมควรท่ีจะเสนอช่ือกรรมการซ่ึงพน้จาก
ต าแหน่งทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ มีคุณสมบติัครบถว้น
ต่อการด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษทัฯ ปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุม ท่ีส่งให้ล่วงหนา้แลว้ 
 เพ่ือให้ท่ีประชุมลงมติไดอ้ยา่งอิสระ จึงเชิญกรรมการทั้งสามท่านออกจากท่ีประชุมเป็นการชัว่คราว  
 ผูด้  าเนินการประชุม แจง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ ไดใ้ห้สิทธิผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ระหว่างวนัท่ี 2-31 มกราคม 2563โดยแจง้บนเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บการ

เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

 ประธานฯ ไดส้อบถามว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสัยหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติมหรือไม่  
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสัยหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมอนุมติัการ

เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งวาระ โดยวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากไม่นอ้ย

กว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และจะท าการลงคะแนนเลือกตั้งเป็น

รายบุคคล 

1. นำงสุวรรณี ค ำมั่น 
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มต:ิ  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการเลือกตั้ง นางสุวรรณี ค ามัน่ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ 
อีก 1 วาระ ตามท่ีไดเ้สนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

 
เห็นดว้ย 376,316,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
รวม 376,316,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่น ามาค านวณ)  

2. นำงสมหะทัย พำนิชชีวะ 
มต:ิ  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการเลือกตั้ง นางสมหะทยั พานิชชีวะ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของ

บริษทัฯ อีก 1 วาระ ตามท่ีไดเ้สนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
เห็นดว้ย 376,316,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
รวม 376,316,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่น ามาค านวณ)  

3. นำยปิยะ เตชำกูล 
มต:ิ  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการเลือกตั้ง นายปิยะ เตชากูล กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ อีก 

1 วาระ ตามท่ีไดเ้สนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
เห็นดว้ย 376,316,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
รวม 376,316,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่น ามาค านวณ)  

 
วำระท่ี 8 อนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563 
 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่าตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ข้อ 25 ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
กรรมการจากบริษทัฯ ตามท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติอนุมติั โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอน หรือวาง
เป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็น
อยา่งอื่นได ้นอกจากน้ี กรรมการของบริษทัฯ มีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมฯ อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 โดยก าหนด
ผลตอบแทนกรรมการเป็นเบ้ียประชุมต่อคร้ังตามอตัราท่ีปรากฏในตาราง และค่าตอบแทนกรรมการรายปี โดยพิจารณาถึง
แผนงานทางธุรกิจของบริษทัฯ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านโดยมีรายละเอียดดงัน้ี;  
- ค่ำเบ้ียประชุม 

ประธำนกรรมกำร 15,000 บำทต่อคร้ัง 

รองประธำนกรรมกำร 12,000 บำทต่อคร้ัง 
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กรรมกำร 10,000 บำทต่อคร้ัง 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 15,000 บำทต่อคร้ัง 

กรรมกำรตรวจสอบ 10,000 บำทต่อคร้ัง 

ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 15,000 บำทต่อคร้ัง 

กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 10,000 บำทต่อคร้ัง 

ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 15,000 บำทต่อคร้ัง 

กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 10,000 บำทต่อคร้ัง 

- ค่ำตอบแทนกรรมกำรรำยปี : คิดจำกผลประกอบกำรประจ ำปีของบริษทัฯ ในอตัรำไม่เกินร้อยละ 5 ของก ำไร

สุทธิประจ ำปีหลงัหกัภำษีเงินไดนิ้ติบคุคล โดยใหค้ณะกรรมกำรบริษทัมีอ ำนำจจดัสรรเงินจ ำนวนน้ีให้แก่

กรรมกำร 
 ประธานฯ ไดส้อบถามว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสัยหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสัยหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมอนุมติั

ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 โดยวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวน

เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม  

มต:ิ ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ตามท่ีไดเ้สนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี   
เห็นดว้ย 376,316,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
รวม 376,316,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่น ามาค านวณ)  

 
วำระท่ี 9 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2563 
 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ก าหนดให้ท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ทุกปี 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าท่ีของผูส้อบบัญชีความต่อเน่ืองและ
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอตัราค่าสอบบญัชีปี 2563 มีความเห็นว่า ผูส้อบบญัชีทั้งสามท่าน
เป็นผูส้อบบัญชีท่ีเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษทัฯ หรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ ประจ าปี 2562 รวมถึงมีความเห็นว่า การ
ก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 มีความเหมาะสมดีแลว้ ดงันั้น จึงเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2563 อนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563  
 คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมฯ อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั ส านกังานอีวาย จ ากดั 
ดังน้ี 1) นายศุภชัย ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3930 ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ 
ส าหรับปี 2559-2562 หรือ 2) นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5730 ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทัฯ ส าหรับปี 2562  หรือ 3) นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5874 ปฏิบติั
หน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับปี 2559-2562 โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขา้งตน้เป็นผูส้อบบญัชี 
เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ ซ่ึงทั้ง 3 ท่านท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ไม่มีผูใ้ดปฏิบติั
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หนา้ท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ เป็นเวลา 7 รอบปีบญัชี และก าหนดค่าสอบ
บญัชีประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 1,260,000 บาท  
 ประธานฯ ไดส้อบถามว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสัยหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสัยหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมอนุมติั

แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2563โดยวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากไม่

นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

มต:ิ ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2563 ตามท่ีไดเ้สนอดว้ย
คะแนนเสียง ดงัน้ี   

เห็นดว้ย 376,316,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
รวม 376,316,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่น ามาค านวณ)  

 
วำระท่ี 10 พจิำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่าตามมาตรา 105 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ไดก้ าหนดว่า 
เม่ือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดพ้ิจารณาวาระการประชุมตามท่ีแจง้ในหนงัสือเชิญประชุมเรียบร้อยแลว้ ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนั
ไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้น
หนงัสือเชิญประชุมก็ได ้ 
 
 นอกจากน้ี บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถามในเร่ืองอื่นๆ เก่ียวกบับริษทัฯ  
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะท่านใดเสนอเร่ืองอื่นๆ เพื่อพิจารณา 
 
 ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้น ผูรั้บมอบฉันทะ และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านท่ีสละเวลาเขา้ร่วมประชุม 
และปิดประชุมเวลา 11.08 น. 
 
 
 
   ลงช่ือ..............................................................ประธานท่ีประชุม 
       นายชาติชาย พานิชชีวะ 

                                 ประธานกรรมการบริษทั 
 
 

 
 ลงช่ือ..............................................................ผูบ้นัทึกการประชุม 
  นางสุกานดา พุทธรักษา 
      เลขานุการบริษทั 


