บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
700/199 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้ ำนเก่ ำ อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เวลำและสถำนที่ การประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ้ น ประจ าปี 2563 (“กำรประชุ ม ฯ”) ของ บริ ษ ัท เอที พี 30 จ ากัด (มหาชน)
(“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารสโมสร โครงการชีวาวัลย์ ปิ่ นเกล้า-สาทร เลขที่ 188
ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุ งเทพมหานคร
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 มี “นายชาติชาย พานิชชีวะ” ประธานกรรมการ ทาหน้าที่เป็ นประธาน
ที่ประชุม (“ประธำนฯ”) และมีนางสาวแพรววรรณ อ่อนประไพ ทาหน้าที่เป็ นผูด้ าเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินกำรประชุม”)
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯ กาหนดมาตรการป้องกันและรองรับความเสี่ ยงต่อการแพร่ เชื้อ
โรคโควิด 19 (COVID-19) ตามมาตรการการป้องกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข ดังนี้
-

บริ ษทั ฯ จัดเตรี ยมเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริ เวณที่มีการใช้งานร่ วมกันเป็ นจานวนมาก

-

จัดให้มีหน้ากากอนามัยสาหรับผูเ้ ข้าร่ วมประชุม และขอความร่ วมมือให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมสวมหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลาที่ร่วมประชุม

-

การจัดอาหารว่างเป็ นชุด และขอความร่ วมมือ งดรับประทานอาหารบริ เวณที่จดั ประชุมทั้งหมด

-

ผังที่นงั่ ในห้องประชุมมีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร

จากนั้น ผูด้ าเนินการประชุมได้กล่าวแนะนากรรมการ ผูต้ รวจสอบภายใน ผูส้ อบบัญชี และที่ปรึ กษากฎหมายของ
บริ ษทั ฯ ที่เข้าร่ วมการประชุมดังนี้
กรรมกำร
1.
นายชาติชาย พานิชชีวะ
ประธานกรรมการ
2.
นายวิวฒั น์ กรมดิษฐ์
รองประธานกรรมการ
3.
นายปิ ยะ เตชากูล
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
4.
นางสมหะทัย พานิชชีวะ
กรรมการ
5.
นางสุ วรรณี คามัน่
กรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
6.
นายกาชัย บุญจิรโชติ
กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7.
นายประเสริ ฐ อัครประถมพงศ์
กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตามมาตรการรองรับการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19)
ตามแถลงการณ์สานักนายกรัฐมนตรี เรื่ อง “การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิ นตามพระราชกาหนดการบริ หารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิ น พ.ศ. 2549 ข้อ 8 มาตรการพึงปฏิบตั ิสาหรับบุคคลบางประเภท “ให้ กลุ่มคนที่มีความเสี่ ยงสู งต่ อการติด
เชื ้อโรคโควิด-19 ได้ ง่ายต่ อไปนีอ้ ยู่ในเคหสถานหรื อบริ เวณสถานที่พานักของตน เพื่ อป้ องกันตนเองจากการติ ดเชื ้อจาก
สภาพแวดล้ อมภายนอก (1) ผู้สูงอายุตั้งแต่ อายุเจ็ดสิ บปี ขึน้ ไป” ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 ซึ่ งกรรมการจานวน 1
ท่าน คือ นางสุ วรรณี คามัน่ เข้าข่ายดังกล่าว จึงมีความจาเป็ นต้องเข้าร่ วมการประชุมโดยผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ตามคาชี้แจง
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่ อง ประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ของห้างหุ้นส่ วนจดทะเบียน บริ ษทั จากัด บริ ษทั มหาชน
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จากัด สมาคมการค้าและหอการค้า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ฉบับที่ 74/ 2557 เรื่ อง การประชุมผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557
ผู้ตรวจสอบภำยในบริษัทฯ
1.
นางสาวอรอินทุ์ อินทร์เจริ ญสุ ข
ผู้สอบบัญชี
1.
นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน
ผูส้ อบบัญชี บริ ษทั สานักงานอีวาย จากัด
2.
นางสาวกรองแก้ว ลิมป์ กิตติกุล
ผูส้ อบบัญชี บริ ษทั สานักงานอีวาย จากัด
3.
นางสาววิลาสิ นี ศิริบูรณ์
ผูส้ อบบัญชี บริ ษทั สานักงานอีวาย จากัด
ที่ปรึกษำกฎหมำย
1.
นายภัสนันท์ สุ วรรณน้อย
ที่ปรึ กษากฎหมาย บริ ษทั ติลลิกี แอนด์ กิบบินส์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
(ประชุมผ่านสื่ ออิเลคทรอนิกส์)
บริ ษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด ทาหน้าที่นบั คะแนนเสี ยงจากการลงมติของผูถ้ ือหุ้นในการประชุมฯ
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมฯ มีผถู ้ ือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม
34 ราย จานวนหุ้นรวม 376,316,783 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 60.96 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้วทั้งหมดครบเป็ นองค์ประชุม
โดยมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะเพิ่มเติมจานวน 2 ราย ถือหุ้นรวม 376,316,884 หุ้น ทยอยเข้าร่ วมประชุมตั้งแต่วาระที่ 2
เป็ นต้นไป
ต่อมา ผูด้ าเนินการประชุมได้ช้ ีแจงระเบียบหลักเกณฑ์การออกเสี ยงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระให้ที่
ประชุมรับทราบ โดยในการประชุมฯ ครั้งนี้ มีวาระทั้งสิ้ น 10 วาระในการพิจารณา แต่ละวาระการประชุมนั้น พิจารณา
เรี ยงลาดับวาระที่ระบุไว้ในหนังสื อเชิญประชุม โดยไม่มีการสลับวาระ
การลงคะแนน
1.
สาหรับในการลงคะแนนแต่ละวาระ ผูถ้ ือหุ้นทุกท่านสามารถออกเสี ยงคะแนนได้ตามจานวนหุ้นที่มี หรื อตาม
จานวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้นมีค่าเท่ากับ 1 คะแนน โดยในการลงคะแนนจะไม่สามารถแบ่ง
คะแนนในการลงคะแนนได้ ยกเว้นแต่เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์ มการมอบฉันทะแบบ ค. คือ คัส
โตเดียน (Custodian) ที่ทาหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้แก่นกั ลงทุนต่างชาติ
สาหรั บผูท้ ี่ ได้รับมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่ งผูม้ อบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนมาแล้ว ผูร้ ั บมอบฉันทะจะต้อง
ลงคะแนนตามที่ผมู ้ อบฉันทะระบุไว้
2.
ในการลงคะแนนกรุ ณาลงชื่อด้วยปากกาและสามารถเลือกได้ดงั นี้ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง
3.
เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะทาการพิมพ์บตั รลงคะแนนให้สาหรับกรณี ต่างๆดังนี้
ผูถ้ ือหุ้นมาด้วยตนเอง
ผูร้ ับมอบฉันทะได้รับการมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. ในกรณี ที่ผมู ้ อบฉันทะให้สิทธิ ผรู ้ ับมอบฉันทะลงคะแนน
ได้ในวาระที่ระบุ และเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บตั รคะแนน ในกรณี ที่ผมู ้ อบฉันทะได้ระบุการลงคะแนน
ในวาระต่างๆ แล้ว โดยมอบให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและออกเสี ยงให้ตรงตามที่ผมู ้ อบฉันทะประสงค์
4.
ก่อนที่จะทาการเรี ยกเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อทาการอนุมตั ิในแต่ละวาระ ท่านผูเ้ ข้าร่ วมประชุมสามารถสอบถาม
คาถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้ กรณี ที่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมต้องการจะสอบถาม กรุ ณายกมือและแจ้งชื่ อ
นามสกุล พร้อมทั้งชี้แจงว่าเป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรื อเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
วิธีการนับคะแนน
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1.

บริ ษทั ฯ จะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์ โค้ด เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วของผูถ้ ื อหุ้น โดยเป็ นการเท
คะแนนไปทางเห็นด้วย และสาหรับการลงมติในแต่ละวาระ บริ ษทั ฯ ขออนุญาตเรี ยกเก็บบัตรลงคะแนนกรณี ที่
ท่านผูเ้ ข้าร่ วมประชุมต้องการลงคะแนนเป็ นไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยงเท่านั้น
2.
ยกเว้นในวาระการแต่งตั้งกรรมการที่จะทาการเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยการเรี ยกเก็บบัตรลงคะแนนสาหรับ
ผูท้ ี่ประสงค์ลงคะแนนเป็ นเห็นด้วย จะดาเนินการเก็บบัตรหลังจากที่ผปู ้ ระสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสี ยง
3.
ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ท่านประธานฯ ขอให้ท่านผูถ้ ือหุ้นอนุมตั ิแต่ละวาระ โดยผลการนับ
คะแนนจะเป็ นผลการนับคะแนนรวมจากผูถ้ ือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผูร้ ับมอบฉันทะที่ได้รับสิ ทธิ ลงคะแนนแทน
และรวมถึงกรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผูร้ ับมอบฉันทะ
4.
กรณี ที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานฯ จะทาการลงคะแนนเพิ่มอีกหนึ่งเสี ยงเพื่อเป็ นการชี้ขาด
5.
หากผูถ้ ื อหุ้นและผูร้ ั บมอบฉันทะท่ านใด ประสงค์จะออกจากที่ ประชุ ม ก่ อนปิ ดประชุ ม หากประสงค์ที่จ ะ
ลงคะแนนในวาระที่เหลือ กรุ ณาส่ งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่ อให้กบั เจ้าหน้าที่ก่อนออกจากที่ประชุม
ทางบริ ษทั ฯ จะทาการบันทึกคะแนนของท่าน
เงื่อนไขการลงมติในแต่ละวาระ: ใช้การลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับตอนลงทะเบียน
วาระที่ 1:
วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 2:
วาระรับทราบผลการดาเนินงาน ไม่มีการลงมติ
วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 4:
วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมาก ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 5 ถึงวาระที่ 6:
วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
วาระที่ 7:
วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 8:
วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
วาระที่ 9:
วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมาก ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 10:
วาระนี้ไม่มีการลงมติ แต่ท่านผูถ้ ือหุ้นอาจสอบถามหรื อเสนอความเห็นต่างๆที่เป็ นประโยชน์
แก่คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการของบริ ษทั ฯ ได้ทราบและนาไปปฏิบตั ิ
นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่ งใสในการนับคะแนนเสี ยงการประชุมฯ บริ ษทั ฯ ได้ขออาสาสมัครจากผูถ้ ือหุ้น
หรื อผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ้นอย่างน้อย 1 ท่าน ร่ วมเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน คือ นางสาวพชรกมล หาดทะเล
ผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ้น
จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ้นที่เข้าร่ วมการประชุม ฯ และกล่าวเปิ ดประชุม ตลอดจนได้ขอให้ที่
ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อเชิญประชุมดังนี้

วำระที่ 1 รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
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ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าบริ ษทั ฯ ได้จดั การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562
ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้จดั ทาบันทึกรายงานการประชุมครั้งดังกล่าวไว้อย่างถูกต้อง ตรงตามมติของที่ประชุม และดาเนินการแล้ว
เสร็ จภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ้ นประจาปี 2562 โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและ
กระทรวงพาณิ ชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.atp30.com) แล้ว
โดยแนบสาเนารายงานการประชุมในหนังสื อเชิญประชุมที่บริ ษทั ฯ ได้ส่งให้แล้ว
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2562 ต่อที่ประชุมฯ เพื่อรับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดมีคาถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ไม่นอ้ ยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ:
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2562 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนน
เสี ยง ดังนี้
รับรอง
376,316,783 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่รับรอง
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
บัตรเสี ย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
รวม
376,316,783 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง
(ไม่นามาคานวณ)
วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรซึ่งแสดงถึงกิจกำรของบริษัทฯ รอบปี 2562
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปิ ยะ เตชากูล กรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูแ้ ถลงรายงานของคณะกรรมการซึ่ งแสดง
ถึงกิจการของบริ ษทั ฯ รอบปี 2562 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ
นายปิ ยะฯ รายงานดังนี้
1.
ธุรกิจหลัก คือ ให้บริ การขนส่งบุคลากรให้กบั ภาคอุตสาหกรรม สาหรับปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้ให้บริ การลูกค้าเพิ่ม
จานวน 4 ราย คือ 1) บริ ษทั ไทย เอ็นโอเค จากัด 2) บริ ษทั มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จากัด 3) บริ ษทั ลิกซิ ล
(ประเทศไทย) จากัด 4) บริ ษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
2.
ธุรกิจในส่วนการท่องเที่ยว ดังนี้
ให้บริ การขนส่งนักท่องเที่ยวชาวจีน : ระยะเวลา 3 ไตรมาสแรกของปี 2562 ดาเนินกิจการไปในทิศทาง
ที่ดี และย่อตัวลงในไตรมาส 4 ถึงปัจจุบนั เนื่องจากการลดลงของนักท่องเที่ยวจากผลกระทบของโรค
ระบาดโควิด-19
ให้บริ การขนส่งนักท่องเที่ยวระหว่างกรุ งเทพฯ – เกาะพงัน: บริ ษทั ฯ ร่ วมมือกับบริ ษทั อาร์พี ทราน
สปอร์ตเทชัน่ จากัด ซึ่งกิจการไปในทิศทางที่ดีในปี ที่ผา่ นมา แต่ปัจจุบนั หยุดให้บริ การชัว่ คราว เนื่องจาก
เกาะพงันงดกิจกรรมไปจนกว่าสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด-19 จะสงบลง
สาหรับภาพรวมการดาเนินงานในด้านผลประกอบการในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีรายได้รวม 458,891,328 บาท ซึ่ ง
เพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 8.26 เมื่อเปรี ยเทียบกับปี 2561 และ มีกาไรสุ ทธิ เท่ากับ 46,090,571 บาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ
16.20 เมื่อเปรี ยเทียบกับปี 2561 การเพิ่มขึ้นของกาไรสุ ทธิ เกิดจากการขยายตัวของรายได้ โดยบริ ษทั ฯ มีสัดส่ วนรายได้จาก
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การให้บริ การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีสัดส่ วนรายได้จากการให้บริ การด้วยรถโดยสาร
ของบริ ษทั ฯ เท่ากับร้อยละ 85.00 และรายได้จากการให้บริ การด้วยรถโดยสารร่ วมบริ การ เท่ากับร้อยละ 15.00
บริ ษทั ฯ วางแผนทิศทางธุรกิจ สาหรับปี 2563 ดังนี้
1.
ขยายธุรกิจหลัก โดยในปี 2563 บริ ษทั ฯ ได้ให้บริ การลูกค้าเพิ่มจานวน 4 ราย คือ 1) บริ ษทั ทุนเท็กซ์ เท็กซ์ไทล์
(ประเทศไทย) จ ากัด 2) บริ ษ ัท เจซี จี โฮลดิ้ ง ส์ คอร์ ป อเรชั่น จ ากัด 3) บริ ษ ัท ปู น ซี เ มนต์น ครหลวง จ ากัด
(มหาชน) 4) บริ ษทั แสนสิ ริ จากัด (มหาชน)
2.
การบริ หารกิจการภายใน:
2.1
วางแผนบริ หารต้นทุนให้มีประสิ ทธิภาพเพิ่มขึ้น ดังนี้
เปลี่ยนประเภทน้ ามันดีเซล จาก บี 5 และ บี 7 เป็ น บี 10
พัฒนาระบบ Internet of Things
2.2
สร้างสานักงานและพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการทางาน
พัฒนาจุดแข็งและเพิ่มประสิ ทธิภาพการทางานของหน่วยงานซ่อมบารุ ง
พัฒนาด้านการควบคุมคลังอะไหล่
2.3
พัฒนาApplication “ATP 30 Beam” เพื่อความสะดวกของผูโ้ ดยสาร (ผูโ้ ดยสารที่บริ ษทั ฯ ให้บริ การประมาณ
50,000 รายต่อวัน)
นายปิ ยะฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ้นท่านใดมีคาถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิ่มเติมหรื อไม่
ผูถ้ ือหุ้นสอบถาม “โรคระบาดโควิด-19 มีผลกระทบต่ อบริ ษัทฯ และลูกค้ าอย่ างไร และบริ ษัทฯ เตรี ยมแนวทาง
การรั บมืออย่ างไร?”
ตอบ: โรคระบาดโควิด-19 มีผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ ทั้ง 2 ด้าน ด้านลบคือ ธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจขนส่ ง
มวลชน เช่น Shuttle Bus สาหรับบริ การลูกค้าที่ศูนย์การค้าเมกา บางนา ธุรกิจทั้ง 2 ส่ วนหยุดให้บริ การ
ชัว่ คราว ซึ่ งมีผลกระทบด้านบวก คือรถที่หยุดให้บริ การดังกล่าว สามารถนามาใช้งานเสริ มให้กั บลูกค้า
กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ งมีความต้องการใช้รถรับ-ส่ งพนักงานเพิ่ม เนื่องจากมาตรการเว้นระยะห่าง
เพื่อป้องกันการแพร่ เชื้อโรคไวรัสโคโรนา โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข ตัวอย่างเช่น
รถบัสมีที่นงั่ จานวน 40 ที่นงั่ สามารถนัง่ ได้เพียง 20 ที่นงั่ เท่านั้น ในสถานการณ์ปัจจุบนั
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านอื่นมีคาถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้
ไม่มีการลงมติเนื่องจากเป็ นวาระการแจ้งเพื่อทราบ
มติ:
ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงกิจการของบริ ษทั ฯ รอบปี 2562 ตามที่เสนอ
วำระที่ 3 อนุมัติงบกำรเงินสำหรับปี 2562 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าบริ ษทั ฯ ได้จดั ทางบการเงินประจาปี 2562 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ณ รอบ
ปี บัญชีของบริ ษทั ฯ ซึ่ งได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั สานักงานอีวาย จากัด และผ่านการพิจารณาสอบ
ทานของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการอนุมตั ิของคณะกรรมการบริ ษทั เรี ยบร้อยแล้ว
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ เพื่ออนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี 2562 สิ้นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2562 ที่ผา่ นการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี โดยสามารถสรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
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งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน (หน่วย : บาท)
สิ นทรัพย์รวม
755,388,531
หนี้สินรวม
149,730,737
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
349,797,236
รายได้จากการให้บริ การ
456,961,077
รายได้รวม
458,891,328
กาไรสาหรับปี
46,090,571
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ้นท่านใดมีคาถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดมีคาถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมตั ิงบ
การเงินสาหรับปี 2562 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผา่ นการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี โดยวาระนี้จะต้องได้รับการ
อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมาก ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
มติ:
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี 2562 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผา่ นการตรวจสอบ
โดยผูส้ อบบัญชี ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
376,316,884 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
บัตรเสี ย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
รวม
376,316,884 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง
(ไม่นามาคานวณ)
วำระที่ 4 อนุ มัติกำรจัดสรรกำไรเป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย และอนุ มัติกำรจ่ ำยเงินปั นผลสำหรั บผลกำรดำเนินงำน
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 116 พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ระบุว่า “บริ ษทั ฯ
ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริ ษทั ฯ จะมี
ข้อบังคับหรื อกฎหมายอื่นกาหนดให้ตอ้ งมีทุนสารองมากกว่านั้น”
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ เพื่ออนุมตั ิการจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองสาหรับผลการ
ดาเนินงานและอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงาน สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้
เห็นสมควรอนุมตั ิให้จดั สรรเงินกำไรไว้เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำยจำนวน 2,400,000 บาท ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ
5.13 ของกาไรสุ ทธิประจาปี 2562 ตามที่กฎหมายกาหนด ส่งผลให้บริ ษทั ฯ มีสารองตามกฎหมายจานวน
10,900,000 บาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 7.05 ของทุนจดทะเบียน
-

เห็นสมควรอนุมตั ิกำรจ่ายปันผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว
สาหรับงวด 1 มกราคม - 30 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 และเงินปันผล
จ่ายสาหรับงวด 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท สาหรับหุน้ สามัญจานวน 617,310,058
หุ้น คิดเป็ นจานวนเงิน 24.69 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 55.59 ของกาไรสุ ทธิหลังจัดสรรกาไรเป็ นเงินทุน
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สารองตามกฎหมาย บริ ษทั ฯ กำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 16 เมษำยน 2563 และได้
กำหนดให้จ่ำยเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุ้นในวันที่ 30 เมษำยน 2563
ประธานฯได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ้นท่านใดมีคาถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดมีคาถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมตั ิการ
จัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงาน สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติ:
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิ การจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผล
สาหรับผลการดาเนินงาน สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
376,316,884 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
บัตรเสี ย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
รวม
376,316,884 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง
(ไม่นามาคานวณ)
วำระที่ 5

อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 359,985.50 บำท จำกทุนจดทะเบียน 154,687,500 บำท เป็ นทุน
จดทะเบียนจำนวน 154,327,514.50 บำท โดยกำรตัดหุ้นสำมัญที่ยงั ไม่ ได้ ออกจำหน่ ำยของบริษัทฯ จำนวน
1,439,250 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ห้ ุนละ 0.25 บำท
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า จากมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ให้
ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 178,750,000 หุ้น โดยจัดสรรเพื่อรองรับหุ้นปันผลจานวน 55,000,000 หุ้น
และจัดสรรเพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ รุ่ นที่ 1 (ATP30-W1) จานวน 123,750,000
หน่วย คิดเป็ นหุ้นสามัญจานวน 123,750,000 หุ้น (ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น) ให้แก่
ผูถ้ ือหุ้นเดิม โดยมีระยะเวลาการใช้สิทธิ ดังนี้ 1) วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2) วันที่ 30 มิถุนายน 2561 3) วันที่ 31 ธันวาคม
2561 4) วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ซึ่ งเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวได้สิ้นสุ ดแล้ว บริ ษทั ฯ มีหุ้น
สามัญคงเหลือจานวน 1,439,942 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็ น 359,985.50 บาท มีรายละเอียดดังนี้
1)
บริ ษทั ฯ มีการจัดสรรหุ้นปั นผลจานวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น ให้แก่ผถู ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือ
หุ้นในอัตรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปั นผล ซึ่ งบริ ษ ทั ฯ ได้ทาการจ่ายหุ้นปั นผลไปแล้ว โดยมีหุ้นสามัญคงเหลือ
จานวน 196 หุ้นที่ไม่สามารถจัดสรรได้
2)
บริ ษทั ฯ มีการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) รุ่ นที่ 1
(ATP30-W1) จานวน 123,750,000 หน่วย ให้แก่ผถู ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตรา 4 หุ้นเดิม
ต่อ 1 หน่ วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ทาการจ่ายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ไปแล้ว โดยมีใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ฯ คงเหลือจานวน 496 หน่วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ได้ยกเลิกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่เหลือทั้งหมดแล้ว คิด
เป็ นหุ้นสามัญจานวน 496 หุ้น ดังนั้นจานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่สามารถใช้สิทธิ ได้จานวน 123,749,504
หน่วย
3)
บริ ษทั ฯ มีหน่ วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ จานวน 123,749,504 หน่ วย มีอตั ราการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ้นสามัญ 1 หน่ วย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ มีสิทธิ ซ้ื อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ ซ้ื อหุ้นสามัญ 0.85 บาท ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ให้สิทธิ
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แปลงสภาพสิ้ นสุ ดแล้วเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 โดยมีหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ยงั
ไม่ได้ใช้สิทธิตามที่จดั สรรจานวน 1,439,250 หุ้น ซึ่งได้ใช้วิธีตดั จาหน่ายหุ้นจดทะเบียนที่จาหน่ายไม่ได้จานวน
ทั้งหมด มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ อนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จานวน 359,985.50
บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 1,439,942 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียน 154,687,500 บาท เหลือ
154,327,514.50 บาท
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ้นท่านใดมีคาถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดมีคาถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมตั ิลด
ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ัทจ านวน 359,985.50 บาท จากทุ น จดทะเบี ย น 154,687,500 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นจานวน
154,327,514.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจานวน 1,439,942 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยวาระนี้จะต้องได้รับ
การอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
มติ:
ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จานวน 359,985.50 บาท จาก
ทุนจดทะเบียน 154,687,500 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 154,327,514.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญ 1,439,942 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
376,316,884 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
บัตรเสี ย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
รวม
376,316,884 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง
(ไม่นามาคานวณ)
วำระที่ 6 อนุมัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่าเพื่อเป็ นการสอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ตามมติที่ได้รับการ
อนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ควรเสนอให้ที่ประชุมฯ อนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ ข้อ 4.
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ เพื่ออนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ขอ้ ความใหม่ ดังนี้
ทุนจดทะเบียน
154,327,514.50 บาท
แบ่งออกเป็ น
617,310,058
หุ้น
มูลค่าหุ้นละ
0.25
บาท
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
617,310,058
หุ้น
หุ้นบุริมสิ ทธิ
-ไม่มีหุ้น
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ้นท่านใดมีคาถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิ่มเติมหรื อไม่
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เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดมีคาถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ อนุมตั ิ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ โดยวาระนี้
จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
มติ:
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
376,316,884 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
บัตรเสี ย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
รวม
376,316,884 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง
(ไม่นามาคานวณ)
วำระที่ 7 อนุมัติกำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่พ้นจำกตำแหน่ งวำระ
ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ ประชุ มว่า ตามมาตรา 71 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 20 กาหนดไว้ว่า “ในการประชุมผูถ้ ือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ ง
จานวนหนึ่ งในสามของจานวนกรรมการขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จานวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจานวนหนึ่งในสาม กรรมการที่พน้ จากตาแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่งอีก
ได้” โดยในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 นี้ มีกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 3 ท่าน คือ
1)
นางสุ วรรณี
คามัน่
ตาแหน่ง
กรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2)
นางสมหะทัย
พานิชชีวะ ตาแหน่ง
กรรมการ
3)
นายปิ ยะ
เตชากูล
ตาแหน่ง
กรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งไม่รวมกรรมการผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ย เห็ นสมควรที่จะเสนอชื่ อกรรมการซึ่ งพ้นจาก
ตาแหน่งทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถ มีคุณสมบัติครบถ้วน
ต่อการดารงตาแหน่งกรรมการ โดยข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของ
บริ ษทั ฯ ปรากฏตามหนังสื อเชิญประชุม ที่ส่งให้ล่วงหน้าแล้ว
เพื่อให้ที่ประชุมลงมติได้อย่างอิสระ จึงเชิญกรรมการทั้งสามท่านออกจากที่ประชุมเป็ นการชัว่ คราว
ผูด้ าเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯ ได้ให้สิทธิผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ระหว่างวันที่ 2-31 มกราคม 2563โดยแจ้งบนเว็บไซต์บริ ษทั ฯ ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่ได้รับการ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ้นท่านใดมีคาถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดมีคาถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมตั ิการ
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งวาระ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากไม่นอ้ ย
กว่ากึ่งหนึ่งของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน และจะทาการลงคะแนนเลือกตั้งเป็ น
รายบุคคล
1.
นำงสุ วรรณี คำมั่น
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มติ:

2.
มติ:

3.
มติ:

ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการเลือกตั้ง นางสุ วรรณี คามัน่ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ
อีก 1 วาระ ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
376,316,884 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
บัตรเสี ย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
รวม
376,316,884 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง
(ไม่นามาคานวณ)
นำงสมหะทัย พำนิชชีวะ
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการเลือกตั้ง นางสมหะทัย พานิ ชชี วะ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของ
บริ ษทั ฯ อีก 1 วาระ ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
376,316,884 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
บัตรเสี ย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
รวม
376,316,884 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง
(ไม่นามาคานวณ)
นำยปิ ยะ เตชำกูล
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการเลือกตั้ง นายปิ ยะ เตชากูล กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ อีก
1 วาระ ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
376,316,884 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
บัตรเสี ย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
รวม
376,316,884 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง
(ไม่นามาคานวณ)

วำระที่ 8 อนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2563
ประธานฯ แถลงต่อที่ ประชุ มว่าตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ 25 กาหนดให้กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทน
กรรมการจากบริ ษทั ฯ ตามที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นลงมติอนุมตั ิ โดยอาจกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจานวนแน่นอน หรื อวาง
เป็ นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกาหนดไว้เป็ นคราวๆ หรื อให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ น
อย่างอื่นได้ นอกจากนี้ กรรมการของบริ ษทั ฯ มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ อนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 โดยกาหนด
ผลตอบแทนกรรมการเป็ นเบี้ยประชุมต่อครั้งตามอัตราที่ปรากฏในตาราง และค่าตอบแทนกรรมการรายปี โดยพิจารณาถึง
แผนงานทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านโดยมีรายละเอียดดังนี้;
ค่ำเบี้ยประชุม
ประธำนกรรมกำร
15,000 บำทต่อครั้ง
รองประธำนกรรมกำร
12,000 บำทต่อครั้ง
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กรรมกำร
10,000 บำทต่อครั้ง
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
15,000 บำทต่อครั้ง
กรรมกำรตรวจสอบ
10,000 บำทต่อครั้ง
ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
15,000 บำทต่อครั้ง
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
10,000 บำทต่อครั้ง
ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน 15,000 บำทต่อครั้ง
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
10,000 บำทต่อครั้ง
ค่ำตอบแทนกรรมกำรรำยปี : คิดจำกผลประกอบกำรประจำปี ของบริ ษทั ฯ ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไร
สุ ทธิประจำปี หลังหักภำษีเงินได้นิติบคุ คล โดยให้คณะกรรมกำรบริ ษทั มีอำนำจจัดสรรเงินจำนวนนี้ให้แก่
กรรมกำร
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ้นท่านใดมีคาถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดมีคาถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวน
เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุม
มติ:
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
376,316,884 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
บัตรเสี ย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
รวม
376,316,884 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง
(ไม่นามาคานวณ)
วำระที่ 9 แต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2563
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 120 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 กาหนดให้ที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ ทุกปี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จ ารณาคุ ณ สมบัติ แ ละการปฏิ บัติ ห น้ าที่ ข องผูส้ อบบัญ ชี ค วามต่ อ เนื่ อ งและ
ประสิ ทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2563 มีความเห็นว่า ผูส้ อบบัญชีท้งั สามท่าน
เป็ นผูส้ อบบัญชี ที่เป็ นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จใดๆ กับบริ ษทั ฯ หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และมี คุณสมบัติ
ครบถ้วนในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2562 รวมถึ งมี ความเห็ นว่า การ
กาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 มีความเหมาะสมดีแล้ว ดังนั้น จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี
2563 อนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ อนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีแห่งบริ ษทั สานักงานอีวาย จากัด
ดังนี้ 1) นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตทะเบียนเลขที่ 3930 ปฏิ บัติหน้าที่ เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ
สาหรับปี 2559-2562 หรื อ 2) นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตทะเบียนเลขที่ 5730 ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั ฯ สาหรับปี 2562 หรื อ 3) นางสาวกรองแก้ว ลิมป์ กิตติกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 ปฏิบตั ิ
หน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ สาหรับปี 2559-2562 โดยกาหนดให้ผสู ้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็ นผูส้ อบบัญชี
เป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ ซึ่ งทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ ไม่มีผใู ้ ดปฏิบตั ิ
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หน้าที่สอบทานหรื อตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ เป็ นเวลา 7 รอบปี บัญชี และกาหนดค่าสอบ
บัญชีประจาปี 2563 เป็ นจานวนเงิน 1,260,000 บาท
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ้นท่านใดมีคาถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดมีคาถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมตั ิ
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2563โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติ:
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่ได้เสนอด้วย
คะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
376,316,884 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
บัตรเสี ย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
รวม
376,316,884 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง
(ไม่นามาคานวณ)
วำระที่ 10 พิจำรณำเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ำมี)
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 ได้กาหนดว่า
เมื่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นได้พิจารณาวาระการประชุมตามที่แจ้งในหนังสื อเชิญประชุมเรี ยบร้อยแล้ว ผูถ้ ือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ใน
หนังสื อเชิญประชุมก็ได้
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่ องอื่นๆ เกี่ยวกับบริ ษทั ฯ
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่ องอื่นๆ เพื่อพิจารณา
ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ้น ผูร้ ับมอบฉันทะ และผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่ วมประชุม
และปิ ดประชุมเวลา 11.08 น.

ลงชื่อ..............................................................ประธานที่ประชุม
นายชาติชาย พานิชชีวะ
ประธานกรรมการบริ ษทั

ลงชื่อ..............................................................ผูบ้ นั ทึกการประชุม
นางสุ กานดา พุทธรักษา
เลขานุการบริ ษทั
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
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