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บริษัท เอทพี ี30 จ ำกดั (มหำชน) 

700/199 หมู่ที ่1 ต ำบลบ้ำนเก่ำ อ ำเภอพำนทอง จังหวดัชลบุรี 
              

 

รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 
 

เวลำและสถำนที ่ กำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561  ของบริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเม่ือ
วนัท่ี 2 เมษำยน 2561 เวลำ 14.00 น. ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด ์หอ้งพำโนรำมำ 1 ชั้น 14 ถนนรัชดำภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 

กำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 มีนำยชำติชำย พำนิชชีวะ ประธำนกรรมกำรบริษทั ท ำหนำ้ท่ีเป็นประธำนท่ีประชุม 
(“ประธำนฯ”) และมีนำงสำวแพรววรรณ อ่อนประไพ ท ำหนำ้ท่ีเป็นผูด้  ำเนินกำรประชุม (“ผู้ด ำเนินกำรประชุม”) 

ผูด้  ำเนินกำรประชุมไดก้ล่ำวแนะน ำกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน และท่ีปรึกษำกฎหมำยของ
บริษทัฯ ท่ีเขำ้ร่วมกำรประชุมดงัน้ี 

กรรมกำรบริษัททีเ่ข้ำร่วมประชุม 
1. นำยชำติชำย พำนิชชีวะ  ประธำนกรรมกำรบริษทั 
2. นำยววิฒัน์ กรมดิษฐ ์  รองประธำนกรรมกำรบริษทั 
3. นำยปิยะ เตชำกลู   กรรมกำรบริษทั / กรรมกำรผูจ้ดักำร 
4. นำงสมหะทยั พำนิชชีวะ  กรรมกำรบริษทั 
5. นำงสุวรรณี ค ำมัน่   ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
6. ดร. สุพจน์ เธียรวฒิุ   กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ  
7. นำยก ำชยั บุญจิรโชติ  กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ  
ผู้บริหำรบริษัททีเ่ข้ำร่วม 
1. นำงสำวนิชำนนัท ์รัตนเกตุ  ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร ฝ่ำยปฏิบติักำร  
2. นำงสำวพรรณี คูหำวลัย ์  ผูจ้ดักำรอำวโุสฝ่ำยบญัชี 
3. นำงสำวโชติกำ วรีะศิลป์  ผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรเงินและควบคุม 
4. นำยธเนษฐศ์กัด์ิ แสนวนัดี  ผูจ้ดักำรอำวโุสฝ่ำยปฏิบติักำร 
5. นำยวนิยั พุม่พิศ   ผูจ้ดักำรฝ่ำยปฏิบติักำร 
6. นำยภำสกร เช่ียวชำญกิจ  ผูจ้ดักำรฝ่ำยซ่อมบ ำรุง 
7. นำงสำวปัทมำพร ประสำทเขตกำรณ์ ผูจ้ดักำรฝ่ำยประกนัคุณภำพ 
8. นำยสมจินต ์เอกรังษี  ผูจ้ดักำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและธุรกำร 
9. นำงสุกำนดำ พทุธรักษำ  เลขำนุกำรบริษทั 
ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้ำร่วมประชุม 
1. นำยศุภชยั ปัญญำวฒัโน  ผูส้อบบญัชี บริษทั ส ำนกังำนอีวำย จ ำกดั 
2. นำงสำวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกลุ  ผูส้อบบญัชี บริษทั ส ำนกังำนอีวำย จ ำกดั 
3. นำงสำววลิำสินี ศิริบูรณ์  ผูส้อบบญัชี บริษทั ส ำนกังำนอีวำย จ ำกดั 
ทีป่รึกษำทำงกำรเงนิทีเ่ข้ำร่วมประชุม 
1. นำยสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร  ท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน บริษทั แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 
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2. นำยมุฒิชยั อรุณเรืองอร่ำม  ท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน บริษทั แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 
ทีป่รึกษำกฎหมำยทีเ่ข้ำร่วมประชุม 
1. นำยภสันนัท ์สุวรรณนอ้ย  ท่ีปรึกษำกฎหมำย บริษทั ติลลิกี แอนด ์กิบบินส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 
ทั้งน้ี กำรประชุมในวนัน้ี มีบริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ท ำหนำ้ท่ีในกำรนบัคะแนนเสียงจำกกำรลงมติของผูถื้อหุน้  
ผูด้  ำเนินกำรประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมวำ่ กำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2561 มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมดว้ยตนเองและโดย

การมอบฉันทะรวม 57  ราย จ านวนหุ้นรวม 355,197,169 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.1156 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด ครบเป็น
องคป์ระชุมตำมมำตรำ 103 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั และขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ท่ี 38 แลว้ 

ต่อมำ ผูด้  ำเนินกำรประชุมไดช้ี้แจงระเบียบหลกัเกณฑ์กำรออกเสียงลงคะแนน และรำยละเอียดแต่ละวำระให้ท่ีประชุม
รับทรำบ โดยมีสำระส ำคญัดงัน้ี  

กำรเรียนเชิญและแจง้ขอ้มูลกำรประชุม 
บริษทัฯ ไดเ้รียนเชิญและแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบักำรประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 3 ทำงดงัน้ี  
1. บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ทุกท่ำนทำงไปรษณีย ์
2. บริษทัฯ ไดมี้กำรลงประกำศในหนงัสือพิมพ ์
3. บริษทัฯ ไดล้งรำยละเอียดกำรประชุมไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  
กำรลงคะแนน  
1. ส ำหรับในกำรลงคะแนนแต่ละวำระ ผูถื้อหุ้นทุกท่ำนสำมำรถออกเสียงคะแนนไดต้ำมจ ำนวนหุ้นท่ีมี หรือตำมจ ำนวน

หุ้นท่ีไดรั้บมอบฉันทะมำ โดยถือวำ่ 1 หุ้นมีค่ำเท่ำกบั 1 คะแนน โดยในกำรลงคะแนนจะไม่สำมำรถแบ่งคะแนนในกำรลงคะแนนได ้
ยกเวน้แต่เป็นผูรั้บมอบฉันทะท่ีไดรั้บแบบฟอร์มกำรมอบฉันทะแบบ ค. คือ Custodian ท่ีท ำหน้ำท่ีดูแลหลกัทรัพยใ์ห้แก่นักลงทุน
ต่ำงชำติ ส ำหรับผูท่ี้ไดรั้บมอบฉันทะแบบ ข. ซ่ึงผูม้อบฉันทะไดร้ะบุกำรลงคะแนนมำแลว้ ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งลงคะแนนตำมท่ีผู ้
มอบฉนัทะระบุไว ้

2. ในกำรลงคะแนนสำมำรถเลือกไดด้งัน้ี คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง  
3. เจำ้หนำ้ท่ีลงทะเบียน จะท ำกำรพิมพบ์ตัรลงคะแนนใหส้ ำหรับกรณีต่ำงๆดงัน้ี  
- ผูถื้อหุน้มำดว้ยตนเอง 
- ผูรั้บมอบฉันทะไดรั้บกำรมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. ในกรณีท่ีผูม้อบฉันทะใหสิ้ทธิผูรั้บมอบฉันทะลงคะแนนไดใ้น

วำระท่ีระบุ เจำ้หนำ้ท่ีลงทะเบียนจะไม่พิมพบ์ตัรคะแนน ในกรณีท่ีผูม้อบฉันทะไดร้ะบุกำรลงคะแนนในวำระต่ำงๆ 
แลว้ โดยมอบใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขำ้ประชุมแทนและออกเสียงใหต้รงตำมท่ีผูม้อบฉนัทะประสงค์ 

4. ก่อนท่ีจะท ำกำรเรียกเก็บบตัรลงคะแนนเพ่ือท ำกำรอนุมติัในแต่ละวำระ ท่ำนผูเ้ขำ้ร่วมประชุมสำมำรถสอบถำมค ำถำม
ต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวำระนั้นๆ ได ้กรณีท่ีผูเ้ขำ้ร่วมประชุมตอ้งกำรจะสอบถำม กรุณำยกมือและแจง้ช่ือนำมสกลุ พร้อมทั้งช้ีแจงวำ่เป็น
ผูถื้อหุน้ท่ีมำดว้ยตนเอง หรือเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 

วธีิกำรนบัคะแนน  
1. ส ำหรับในกำรนบัคะแนน บริษทัฯ จะใชร้ะบบกำรนบัคะแนนโดยบำร์โคด้ เพื่อควำมสะดวกและรวดเร็วของผูถื้อหุน้

ทุกท่ำน บริษทัฯ จะใชก้ำรนบัคะแนนโดยเป็นกำรเทคะแนนไปทำงเห็นดว้ย และส ำหรับกำรลงมติในแต่ละวำระ บริษทัฯ ขออนุญำต
เรียกเก็บบตัรลงคะแนนกรณีท่ีท่ำนผูเ้ขำ้ร่วมประชุมตอ้งกำรลงคะแนนเป็นไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงเท่ำนั้น  

2. ยกเวน้ในวำระกำรแต่งตั้งกรรมกำรท่ีจะท ำกำรเก็บบตัรลงคะแนนทุกใบ โดยกำรเรียกเก็บบตัรลงคะแนนส ำหรับผูท่ี้
ประสงคล์งคะแนนเป็นเห็นดว้ย จะด ำเนินกำรเก็บบตัรหลงัจำกท่ีผูป้ระสงคจ์ะลงคะแนนไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 
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3. ผลกำรนบัคะแนนจะถูกประกำศหลงัจำกท่ีท่ำนประธำนฯ ขอใหท่้ำนผูถื้อหุน้อนุมติัแต่ละวำระ โดยผลกำรนบัคะแนน
จะเป็นผลกำรนบัคะแนนรวมจำกผูถื้อหุ้นท่ีมำดว้ยตนเอง ผูรั้บมอบฉันทะท่ีไดรั้บสิทธิลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีท่ีผูรั้บมอบ
ฉนัทะระบุคะแนนไวล่้วงหนำ้ผำ่นทำงผูรั้บมอบฉนัทะ 

4. กรณีท่ีผลกำรลงคะแนนเท่ำกนั ประธำนฯ จะท ำกำรลงคะแนนเพ่ิมอีกหน่ึงเสียงเพ่ือเป็นกำรช้ีขำด 
5. หำกผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ำนใด ประสงคจ์ะออกจำกท่ีประชุมก่อนปิดประชุม หำกประสงคท่ี์จะลงคะแนนใน

วำระท่ีเหลือ กรุณำส่งบตัรลงคะแนนพร้อมลงลำยมือช่ือใหก้บัเจำ้หนำ้ท่ีก่อนออกจำกท่ีประชุม ทำงบริษทัฯ จะท ำกำรบนัทึกคะแนน
ของท่ำน  

เง่ือนไขกำรลงมติในแต่ละวำระ: ใชก้ำรลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีไดรั้บตอนลงทะเบียน 
วำระท่ี 1: เป็นวำระกำรลงมติรับรอง ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บกำรรับรองดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำก ไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึง 
 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
วำระท่ี 2: เป็นวำระรับทรำบผลกำรด ำเนินงำน ไม่มีกำรลงมติ 
วำระท่ี 3 ถึงวำระท่ี 6: วำระน้ีจะตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำก ไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนเสียง 
 ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
วำระท่ี 7:  วำระน้ีจะตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกวำ่สองในสำมของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของ 
 ผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
วำระท่ี 8: วำระน้ีจะตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกวำ่สำมในส่ีของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของ 
 ผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
วำระท่ี 9: วำระน้ีไม่มีกำรลงมติใดๆ แต่ท่ำนผูถื้อหุน้อำจจะสอบถำมหรือเสนอควำมเห็นต่ำงๆท่ีเป็น 
 ประโยชน์แก่คณะกรรมกำรบริษทั และฝ่ำยจดักำรของบริษทัฯ ไดท้รำบและน ำไปปฏิบติั 
นอกจำกน้ี เพ่ือใหเ้กิดควำมโปร่งใสในกำรนบัคะแนนเสียงกำรประชุม บริษทัฯ ไดข้ออำสำสมคัรจำกผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบ

ฉนัทะจำกผูถื้อหุน้อยำ่งนอ้ย 1 ท่ำน ร่วมเป็นสกัขีพยำนในกำรนบัคะแนน คือ นำยสุพฒัน์ คำ้ผล ผูถื้อหุน้ 
จำกนั้น ประธำนฯ ได้กล่ำวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีเขำ้ร่วมกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2561 และกล่ำวเปิดประชุม 

ตลอดจนไดข้อใหท่ี้ประชุมพิจำรณำตำมระเบียบวำระต่ำงๆ ท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมดงัน้ี  
 
วำระที ่1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เม่ือวนัที ่3 เมษำยน 2560 
ประธำนฯ แถลงต่อท่ีประชุมวำ่บริษทัฯ ไดจ้ดักำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2560 เม่ือวนัท่ี 3 เมษำยน 2560 ซ่ึงบริษทัฯ 

ไดจ้ดัท ำรำยงำนกำรประชุมคร้ังดงักล่ำวแลว้เสร็จภำยใน 14 วนันับแต่วนัประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2560 โดยไดส่้งให้ตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพำณิชยภ์ำยในระยะเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทำง เวบ็ไซต์ของบริษทัฯ 
(www.atp30.com) แลว้ โดยมีส ำเนำรำยงำนกำรประชุมตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 1 

คณะกรรมกำรบริษทัเห็นว่ำกำรประชุมคร้ังดงักล่ำวไดมี้กำรบนัทึกรำยงำนไวอ้ยำ่งถูกตอ้ง และตรงตำมมติของท่ีประชุม
แลว้ จึงใหท่ี้ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ พิจำรณำรับรอง  

ประธำนฯ ไดส้อบถำมวำ่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีค ำถำมหรือขอ้สงสยัหรือมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติมหรือไม่ 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีค ำถำมหรือขอ้สงสัยหรือมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติม ประธำนฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำน

กำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2560 เม่ือวนัท่ี 3 เมษำยน 2560โดยวำระน้ีจะตอ้งไดรั้บกำรรับรองดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำก ไม่
นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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มต:ิ ท่ีประชุมไดพ้ิจำรณำและมีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2560 ตำมท่ีไดเ้สนอ
ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

เห็นดว้ย 355,197,069 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
งดออกเสียง                   0 เสียง (ไม่น ำมำค ำนวณ)  
รวมคะแนนเสียง 355,197,069 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 
วำระที ่2 รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรซ่ึงแสดงถึงกจิกำรของบริษัทฯ รอบปี 2560 
ประธำนฯ ไดม้อบหมำยใหน้ำยปิยะ เตชำกลู กรรมกำรผูจ้ดักำรเป็นผูแ้ถลงรำยงำนของคณะกรรมกำรซ่ึงแสดงถึงกิจกำรของ

บริษทัฯ รอบปี 2560 ใหท่ี้ประชุมไดรั้บทรำบรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 2  
นำยปิยะ เตชำกลู รำยงำน กำรด ำเนินงำนในปี 2560 สำมำรถจ ำแนกงำนออกเป็น 4 ส่วน ตำมลกัษณะธุรกิจ ดงัน้ี 
ส่วนที ่1  กำรให้บริกำรตวัรถ  
บริษทัฯ ไดจ้ดัหำตวัรถท่ีมีควำมเหมำะสมเขำ้มำใหบ้ริกำรลูกคำ้ โดยในปี 2560 มีกำรใชร้ถมินิบสั (Mini-Bus) ทดแทน 

รถบสัขนำดใหญ่เพ่ิมข้ึน เน่ืองจำกควำมตอ้งกำรใชร้ถมินิบสัมีแนวโนม้สูงข้ึน และในปีท่ีผำ่นมำ บริษทัฯ ไดน้ ำรถไปปรับปรุงตวัถงั 
จ ำนวน 22 คนั รถท่ีคดัเลือกไปปรับปรุงคือท่ีมีอำยกุำรใชง้ำนมำก แต่ยงัมีสภำพท่ีดี ทั้งเคร่ืองยนตแ์ละช่วงล่ำง เพื่อขยำยอำยกุำรใชง้ำน
ของรถกลุ่มดงักล่ำว 

ส่วนที ่2  กำรพฒันำพนักงำนขับรถ  
ตำมนโยบำยบริษทัฯ จัดให้มีกำรพฒันำ และฝึกอบรมพนักงำนเพ่ือเพ่ิมปรปะสิทธิภำพกำรท ำงำน และมำตรกำรสร้ำง

แรงจูงใจในกำรท ำงำน โดยบริษทัฯ ด ำเนินกำรอยำ่งต่อเน่ือง 
ส่วนที ่3  กำรพฒันำกำรบริหำรกำรเดนิรถ  
พฒันำธุรกิจกำรเดินรถโดยน ำมำตรฐำน ISO 39001: 2012 (ระบบกำรจดักำรควำมปลอดภยัทำงถนน) เขำ้มำปรับใชใ้นกำร

บริหำรจดักำรกำรเดินรถของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 1 สิงหำคม 2560 บริษทัฯ ไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน ISO 39001: 2012 จำกสถำบนั 
BSI ประเทศองักฤษ 

ส่วนที ่4  แผนรองรับเหตุฉุกเฉิน  
บริษทัฯ วำงแผนด ำเนินกำรในปี 2561 
จำกขอ้มูลดงักล่ำว ส่งผลใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บควำมไวว้ำงใจจำกลูกคำ้ โดยกำรไดรั้บกำรต่อสญัญำกบัลูกคำ้รำยใหญ่ทุกรำย  

และในปี 2560 มีลูกคำ้รำยใหม่เพ่ิมข้ึน จ ำนวน 5 รำย ไดแ้ก่ บริษทั ออโตลิฟ (ประเทศไทย) จ ำกดั, บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ำกดั 
(มหำชน), บริษทั โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ำกดั (มหำชน), บริษทั ไออำร์พีซี จ ำกดั (มหำชน) และ บริษทั ไอซิน ไทย ออโตโมทีฟ คำส
ติ้ง จ ำกดั  ซ่ึงมีมูลค่ำสญัญำ ประมำณ 1,774 ลำ้นบำท และสำมำรถทยอยรับรู้รำยไดถึ้งปี 2565 

ส ำหรับภำพรวมกำรด ำเนินงำนในดำ้นผลประกอบกำรในปี 2560 บริษทัฯ มีรำยไดร้วมประมำณ 349 ลำ้นบำท ซ่ึงเพ่ิมข้ึน
จำกปี 2559 คิดเป็นร้อยละ15.22 และ มีก ำไรสุทธิเท่ำกบั 26.25 ลำ้นบำท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจำกก ำไรสุทธิของปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 19.69 
กำรเพ่ิมข้ึนของก ำไรสุทธิเกิดจำกกำรขยำยตวัของรำยได ้โดยบริษทัฯ มีสัดส่วนรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรดว้ยรถโดยสำรของบริษทัฯ 
ต่อรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรรวมเพ่ิมข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัฯ มีสดัส่วนรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรดว้ยรถ
โดยสำรของบริษทัฯ เท่ำกบัร้อยละ 79.90 และสดัส่วนรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรดว้ยรถโดยสำรร่วมบริกำร เท่ำกบัร้อยละ 20.10 อีกทั้ง
บริษทัฯ จะลงทุนซ้ือยำนพำหนะส ำหรับขนส่งเม่ือมีควำมแน่นอนวำ่จะไดรั้บงำนจำกลูกคำ้เท่ำนั้น 
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สดัส่วนทรัพยสิ์น (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560) 
 
 

ประเภทรถ 
ปี 2559 ปี 2560 

รถบริษทั รถติดสญัญำเช่ำซ้ือ
กบัสถำบนักำรเงิน 

รถบริษทั รถติดสญัญำเช่ำซ้ือ
กบัสถำบนักำรเงิน 

รถบสั 40 คนั 108 คนั 67 คนั 120 คนั 
รถมินิบสั 1 คนั 4 คนั 2 คนั 8 คนั 
รถตูม้ำตรฐำน 6 คนั 16 คนั 7 คนั 26 คนั 
รถตู ้VIP - 2 คนั - 7 คนั 
รวม 47 คนั 129 คนั 76 คนั 161 คนั 

      

ประธำนฯ ไดส้อบถำมวำ่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีค ำถำมหรือขอ้สงสยัหรือมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติมหรือไม่ 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่ำนใดมีค ำถำมหรือขอ้สงสัยหรือมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติม ประธำนฯ จึงแจง้ต่อท่ีประชุมวำ่วำระน้ีไม่มีกำรลง

มติเน่ืองจำกเป็นวำระกำรแจง้เพื่อทรำบ 
มต:ิ ท่ีประชุมรับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรซ่ึงแสดงถึงกิจกำรของบริษทัฯ รอบปี 2560 ตำมท่ีกรรมกำรผูจ้ดักำร

ไดร้ำยงำน 
 
วำระที ่3 พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินของบริษัท ส ำหรับปี 2560 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชี 
ประธำนฯ แถลงต่อท่ีประชุมวำ่บริษทัฯ ไดจ้ดัท ำงบกำรเงินประจ ำปี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ณ รอบปีบญัชีของ

บริษทัฯ ซ่ึงไดผ้ำ่นกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชี จำกบริษทั ส ำนกังำนอีวำย จ ำกดั และผำ่นกำรพิจำรณำสอบทำนของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และผ่ำนกำรอนุมติัของคณะกรรมกำรบริษทัเรียบร้อยแลว้ ตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 2 โดยสำมำรถสรุปสำระส ำคญัได้
ดงัน้ี  

   งบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุน 
 หน่วย : พนับำท 
สินทรัพยร์วม 668,863 
หน้ีสินรวม 382,553 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 286,310 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 347,503 
รำยไดร้วม 348,641 
ก ำไรส ำหรับปี 26,248 
ก ำไรต่อหุน้ (บำท/หุน้) 0.04 

 

ประธำนฯ ไดส้อบถำมวำ่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีค ำถำมหรือขอ้สงสยัหรือมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติมหรือไม่  
เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่ำนใดมีค ำถำมหรือขอ้สงสัยหรือมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติม ประธำนฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำอนุมติังบ

กำรเงินของบริษทั ส ำหรับปี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 ท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีโดยวำระน้ีจะตอ้งไดรั้บกำร
อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำก ไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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มต:ิ ท่ีประชุมไดพ้ิจำรณำและมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมติังบกำรเงินของบริษทัฯ ส ำหรับปี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2560  ท่ีผำ่นกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี ตำมท่ีไดเ้สนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

เห็นดว้ย 355,197,169 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
งดออกเสียง                   0 เสียง (ไม่น ำมำค ำนวณ)  
รวมคะแนนเสียง 355,197,169 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 วำระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารอง และอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ส้ินสุด 
วนัที ่31 ธันวาคม 2560 
ประธำนฯ แถลงต่อท่ีประชุมวำ่ตำมมำตรำ 116 พระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 ระบุวำ่ “บริษทัตอ้งจดัสรร

ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละหำ้ของก ำไรสุทธิประจ ำปี หักดว้ยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) 
จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เวน้แต่บริษทัจะมีขอ้บงัคบัหรือกฎหมำยอ่ืนก ำหนดใหต้อ้งมี
ทุนส ำรองมำกกวำ่นั้น” 

คณะกรรมกำรบริษทัเห็นสมควรท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 เพ่ืออนุมติักำรจดัสรรก ำไรเป็นทุน
ส ำรองส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ดงัน้ี เห็นสมควรอนุมติัใหจ้ดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2560 ไวเ้ป็น
ทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 1,400,000 บาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 5.33 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2560 ตามท่ีกฎหมายก าหนด ส่งผลให้
บริษทัมีส ารองตามกฎหมายจ านวน 6,400,000 บาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 4.14 ของทุนจดทะเบียน และ เสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อ
หุน้ประจ ำปี 2561 เพื่ออนุมติัการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดส าหรับผลการด าเนินงาน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ในอตัราหุน้ละ 
0.03 บาท ส าหรับหุน้สามญัจ านวน 521,462,375 หุน้ คิดเป็นมูลค่า 15,643,871.25 บาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผลร้อยละ 62.96 
ของก าไรสุทธิหลงัจดัสรรก าไรเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมาย บริษทัฯ ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลในวนัท่ี 12 
เมษายน 2561 และไดก้ าหนดใหจ่้ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 30 เมษายน 2561 

ประธำนฯไดส้อบถำมวำ่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีค ำถำมหรือขอ้สงสยัหรือมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติมหรือไม่ 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่ำนใดมีค ำถำมหรือขอ้สงสัยหรือมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติม ประธำนฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำอนุมติักำร

จดัสรรก ำไรเป็นทุนส ำรองและอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยวำระน้ีจะตอ้ง
ได้รับกำรอนุมติัด้วยคะแนนเสียงขำ้งมำก ไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

มต:ิ ท่ีประชุมไดพ้ิจำรณำและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติักำรจดัสรรก ำไรเป็นทุนส ำรองและอนุมติัการจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงาน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตำมท่ีไดเ้สนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

เห็นดว้ย 355,197,169 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
งดออกเสียง                   0 เสียง (ไม่น ำมำค ำนวณ)  
รวมคะแนนเสียง 355,197,169 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 
วำระที ่5 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 
ประธำนฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่ำตำมมำตรำ 120 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 ก ำหนดให้ท่ีประชุม

สำมญัผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชีของบริษทัฯ ทุกปี 



 

 
บริษทั เอทีพี 30 จ  ำกดั (มหำชน) 700/199 หมู่ 1 ต  ำบลบำ้นเก่ำ อ  ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำคุณสมบติัและกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของผูส้อบบญัชีควำมต่อเน่ืองและประสิทธิภำพในกำร
ตรวจสอบ รวมถึงควำมเหมำะสมของอตัรำค่ำสอบบญัชีปี 2561 (ตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 3 ) คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็น
วำ่ ผูส้อบบญัชีทั้งสำมท่ำนเป็นผูส้อบบญัชีท่ีเป็นอิสระ ไม่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจใดๆ กบับริษทัฯ หรือผูบ้ริหำรของบริษทัฯ และมี
คุณสมบัติครบถว้นในกำรตรวจสอบและแสดงควำมคิดเห็นต่องบกำรเงินของบริษทัฯ ประจ ำปี 2561 รวมถึงมีควำมเห็นว่ำ กำร
ก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2561 มีควำมเหมำะสมดีแลว้ ดงันั้น จึงเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2561 ให้
พิจำรณำอนุมติักำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2561  

ประธำนฯ เห็นสมควรตำมท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีเสนอให้ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 
2561 อนุมติัแต่งตั้งคุณศุภชยั ปัญญำวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 3930 หรือ คุณกรองแกว้ ลิมป์กิตติกลุ ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญำตทะเบียนเลขท่ี 5874 หรือ คุณชลรส สันติอศัวรำภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 4523 แห่งบริษทั ส ำนกังำนอีวำย 
จ ำกดั โดยก ำหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขำ้งตน้เป็นผูส้อบบญัชี เป็นผูท้  ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมคิดเห็นต่องบกำรเงิน
ของบริษทัฯ ประจ ำปี 2561 และก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2561 เป็นจ ำนวนเงิน 1,260,000 บำท  

ประธำนฯ ไดส้อบถำมวำ่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีค ำถำมหรือขอ้สงสยัหรือมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติมหรือไม่ 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่ำนใดมีค ำถำมหรือขอ้สงสัยหรือมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติม ประธำนฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำอนุมติักำร

แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2561โดยวำระน้ีจะตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกไม่นอ้ยกวำ่ก่ึง
หน่ึงของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

มต:ิ ท่ีประชุมไดพ้ิจำรณำและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติักำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2561 
ตำมท่ีไดเ้สนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี   

เห็นดว้ย 355,197,169 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
งดออกเสียง                   0 เสียง (ไม่น ำมำค ำนวณ)  
รวมคะแนนเสียง 355,197,169 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 
วำระที ่6 พจิำรณำอนุมตักิำรเลือกตั้งกรรมกำรใหม่ แทนกรรมกำรเก่ำทีพ้่นจำกต ำแหน่งวำระ 
ประธำนฯ แถลงต่อท่ีประชุมวำ่ ตำมมำตรำ 71 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั 

ขอ้ 20 ก ำหนดไวว้่ำ “ในกำรประชุมผูถื้อหุ้นสำมญัประจ ำปีทุกคร้ัง ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหน่ึงในสำมของจ ำนวน
กรรมกำรขณะนั้น ถำ้จ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกใหต้รงสำมส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ ำนวนท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดกบัจ ำนวนหน่ึงในสำม 
กรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่ง อำจไดรั้บเลือกให้กลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งอีกได”้ โดยในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2561 น้ี มี
กรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ จ ำนวน 3 ท่ำน คือ 

1) นำยปิยะ เตชำกลู ต ำแหน่ง กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร 
2) นำงสมหะทยั พำนิชชีวะ ต ำแหน่ง กรรมกำร 
3) นำยก ำชยั บุญจิรโชติ ต ำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
คณะกรรมกำรบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมกำรผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เห็นสมควรท่ีจะเสนอช่ือกรรมกำรซ่ึงพน้จำกต ำแหน่งทั้ง 3 

ท่ำนกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหน่ึง เน่ืองจำกเป็นผูมี้ควำมรู้ควำมสำมำรถ มีคุณสมบติัครบถว้นต่อกำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรบริษทั โดยขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทั ปรำกฏตำมส่ิงท่ีส่ง
มำดว้ยล ำดบัท่ี 4 

เพ่ือใหท่ี้ประชุมลงมติไดอ้ยำ่งอิสระ จึงเชิญกรรมกำรทั้งสำมท่ำนออกจำกท่ีประชุมเป็นกำรชัว่ครำว  



 

 
บริษทั เอทีพี 30 จ  ำกดั (มหำชน) 700/199 หมู่ 1 ต  ำบลบำ้นเก่ำ อ  ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 

ผูด้  ำเนินกำรประชุม แจง้ตอ่ท่ีประชุมทรำบวำ่ บริษทัฯ ไดใ้หสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขำ้รับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็น

กรรมกำรบริษทั ระหวำ่งวนัท่ี 22 มกรำคม -21 กมุภำพนัธ์ 2561 โดยแจง้บนเวบ็ไซตบ์ริษทั ซ่ึงทำงบริษทัไม่ไดรั้บกำรเสนอช่ือบุคคล

เพ่ือเขำ้รับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั 

ประธำนฯ ไดส้อบถำมวำ่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีค ำถำมหรือขอ้สงสยัหรือมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติมหรือไม่  
เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่ำนใดมีค ำถำมหรือขอ้สงสัยหรือมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติม ประธำนฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำอนุมติักำร

เลือกตั้งกรรมกำรใหม่ แทนกรรมกำรเก่ำท่ีพน้จำกต ำแหน่งวำระโดยวำระน้ีจะตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกไม่นอ้ย
กวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน และจะท ำกำรลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรำยบุคคล 

1. นำยปิยะ เตชำกูล 
มต:ิ ท่ีประชุมไดพ้ิจำรณำและมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติักำรเลือกตั้งนำยปิยะ เตชำกูล กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั

ตลอดจนต ำแหน่งอ่ืนๆ ตำมเดิมอีก 1 วำระ ตำมท่ีไดเ้สนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  
เห็นดว้ย 355,197,169 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
งดออกเสียง                   0 เสียง (ไม่น ำมำค ำนวณ)  
รวมคะแนนเสียง 355,197,169 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

2. นำงสมหะทยั พำนิชชีวะ 
มต:ิ ท่ีประชุมไดพิ้จำรณำและมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติักำรเลือกตั้งนำงสมหะทยั พำนิชชีวะ กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร

บริษทั ตลอดจนต ำแหน่งอ่ืนๆ ตำมเดิมอีก 1 วำระ ตำมท่ีไดเ้สนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี   
เห็นดว้ย 355,197,169 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
งดออกเสียง                   0 เสียง (ไม่น ำมำค ำนวณ)  
รวมคะแนนเสียง 355,197,169 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

3. นำยก ำชัย บุญจริโชต ิ
มติ: ท่ีประชุมได้พิจำรณำและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำรเลือกตั้งนำยก ำชัย บุญจิรโชติ เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร

ตรวจสอบ ตลอดจนต ำแหน่งอ่ืนๆ ตำมเดิมอีก 1 วำระ ตำมท่ีไดเ้สนอดว้ยคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี   

เห็นดว้ย 355,197,169 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
งดออกเสียง                   0 เสียง (ไม่น ำมำค ำนวณ)  
รวมคะแนนเสียง 355,197,169 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 
วำระที ่7 พจิำรณำอนุมตัค่ิำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2561 
ประธำนฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่ำตำมขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 25 ก ำหนดให้กรรมกำรมีสิทธิไดรั้บค่ำตอบแทนกรรมกำรจำก

บริษทัฯ ตำมท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจำรณำและลงมติอนุมติั โดยอำจก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นจ ำนวนแน่นอน หรือวำงเป็น
หลกัเกณฑ์เฉพำะ และจะก ำหนดไวเ้ป็นครำวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่ำท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่ำงอ่ืนได ้
นอกจำกน้ี กรรมกำรบริษทัมีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิกำรต่ำงๆ ตำมระเบียบของบริษทัฯ 



 

 
บริษทั เอทีพี 30 จ  ำกดั (มหำชน) 700/199 หมู่ 1 ต  ำบลบำ้นเก่ำ อ  ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 

ประธำนฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2561 พิจำรณำอนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2561 โดย
ก ำหนดผลตอบแทนกรรมกำรในรูปเบ้ียประชุมต่อคร้ังตำมอตัรำท่ีปรำกฏในตำรำง และค่ำตอบแทนกรรมกำรรำยปี ซ่ึงเท่ำกับ
ค่ำตอบแทนเดิมในปี 2560 โดยพิจำรณำถึงแผนงำนทำงธุรกิจของบริษทัฯ และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรแต่ละท่ำนโดยมี
รำยละเอียดดงัน้ี; ค่ำเบ้ียประชุม 

 

ต าแหน่ง 
ค่าเบีย้ประชุมต่อคร้ัง (บาท) 
ปี 2560 ปี 2561 

ประธานกรรมการบริษทั 15,000 15,000 
รองประธานกรรมการบริษทั 12,000 12,000 
กรรมการบริษทั 10,000 10,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 10,000 10,000 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 15,000 15,000 
กรรมการบริหารความเส่ียง 10,000 10,000 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน - 15,000 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน - 10,000 

 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรรำยปี : คิดจำกผลประกอบกำรประจ ำปีของบริษทัฯ ในอตัรำไม่เกินร้อยละ 5  ของก ำไรสุทธิประจ ำปี 
หลงัหกัภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล โดยใหค้ณะกรรมกำรบริษทัมีอ ำนำจจดัสรรเงินจ ำนวนน้ีใหแ้ก่กรรมกำรแต่ละท่ำน 

ประธำนฯ ไดส้อบถำมวำ่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีค ำถำมหรือขอ้สงสยัหรือมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติมหรือไม่ 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่ำนใดมีค ำถำมหรือขอ้สงสัยหรือมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติม ประธำนฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำอนุมติั

ค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2561 โดยวำระน้ีจะตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุม 

มต:ิ ท่ีประชุมไดพิ้จำรณำและมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2561 ตำมท่ีไดเ้สนอดว้ยคะแนน
เสียง ดงัน้ี   

เห็นดว้ย 355,197,169 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
งดออกเสียง                   0 เสียง (ไม่น ำมำค ำนวณ)  
รวมคะแนนเสียง 355,197,169 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 
วำระที ่8 พจิำรณำอนุมตัแิก้ไขข้อบังคบับริษัท ข้อ 36 ให้สอดคล้องกบัพระรำชบัญญัตบิริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 
ประธำนฯ แถลงต่อท่ีประชุมวำ่ ตำมค ำสัง่หวัหนำ้คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติท่ี 21/2560 เร่ืองกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมำย

เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจ ฉบบัวนัท่ี 4 เมษำยน 2560 (ค  ำสัง่ คสช) นั้น คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติมีมติเห็นควร
ใหแ้กไ้ขพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั มำตรำ 100 รำยละเอียดตำมค ำสัง่ คสช. และพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั ฉบบั
แกไ้ขล่ำสุด ส่งผลใหข้อ้บงัคบับริษทั ขอ้ 36 ไม่สอดคลอ้งกบัพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดัฉบบัแกไ้ขล่ำสุด 

ประธำนฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 พจิำรณำอนุมติัด ำเนินกำรแกไ้ขขอ้บงัคบัขอ้ดงักล่ำวให้
สอดคลอ้งกบักฎหมำยท่ีแกไ้ข ดงัน้ี 

ข้อควำมเดมิ : หมวด 6 กำรประชุมผูถื้อหุน้ 



 

 
บริษทั เอทีพี 30 จ  ำกดั (มหำชน) 700/199 หมู่ 1 ต  ำบลบำ้นเก่ำ อ  ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 

ขอ้ 36 คณะกรรมกำรตอ้งจดัใหมี้กำรประชุมผูถื้อหุน้เป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปีภำยในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดรอบ
ปีบญัชีของบริษทั 

กำรประชุมผูถื้อหุน้ครำวอ่ืนนอกจำกวรรคหน่ึง ใหเ้รียกวำ่กำรประชุมวสิำมญัโดยคณะกรรมกำรจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็น
กำรประชุมวสิำมญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 

ผูถื้อหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่หน่ึงในหำ้ (1/5) ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุน้จ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ยีสิ่บ
หำ้ (25) คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่หน่ึงในสิบ ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมดเขำ้ช่ือกนัท ำหนงัสือ ขอให้
คณะกรรมกำรเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นกำรประชุมวสิำมญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในกำรท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนใน
หนงัสือดงักล่ำวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมกำรตอ้งจดัใหมี้กำรประชุมผูถื้อหุน้ภำยในหน่ึงเดือน (1) นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือนั้น
จำกผูถื้อหุน้ดงักล่ำว 

ข้อควำมใหม่: หมวด 6 กำรประชุมผูถื้อหุน้ 
ขอ้ 36 คณะกรรมกำรตอ้งจดัใหมี้กำรประชุมผูถื้อหุน้เป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปีภำยในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดรอบ

ปีบญัชีของบริษทั 
กำรประชุมผูถื้อหุน้ครำวอ่ืนนอกจำกวรรคหน่ึง ใหเ้รียกวำ่กำรประชุมวสิำมญั โดยคณะกรรมกำรจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้

เป็นกำรประชุมวสิำมญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 
ผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลำยคนซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ร้อยละสิบ (10) ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด จะ

เขำ้ช่ือกนัท ำหนงัสือขอใหค้ณะกรรมกำรเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นกำรประชุมวสิำมญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในกำรท่ี
ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่ำวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมกำรตอ้งจดัใหมี้กำรประชุมผูถื้อหุน้ภำยในส่ีสิบหำ้ 
(45) วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจำกผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรไม่จดัใหมี้กำรประชุมภำยในก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสำม ผู ้
ถือหุน้ทั้งหลำยซ่ึงเขำ้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุน้คนอ่ืน ๆ รวมกนัไดจ้ ำนวนหุน้ตำมท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ำยในส่ีสิบหำ้ (45) 
วนั นบัแต่วนัครบก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสำม ในกรณีเช่นน้ีใหถื้อวำ่เป็นกำรประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมกำรเรียกประชุม โดย
บริษทัตอ้งรับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยอนัจ ำเป็นท่ีเกิดจำกกำรจดัใหมี้กำรประชุมและอ ำนวยควำมสะดวกตำมสมควร  

ในกรณีท่ีปรำกฏวำ่กำรประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผูถื้อหุน้ตำมวรรคส่ีคร้ังใดจ ำนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมำร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตำมท่ีก ำหนดไว ้ผูถื้อหุน้ตำมวรรคส่ีตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค้่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดจำกกำรจดัใหมี้กำร
ประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 

ประธำนฯ ไดส้อบถำมวำ่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีค ำถำมหรือขอ้สงสยัหรือมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติมหรือไม่ 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีค ำถำมหรือขอ้สงสยัหรือมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติม ประธำนฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำอนุมติัแกไ้ข 

ขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 36 ใหส้อดคลอ้งกบัพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 โดยวำระน้ีจะตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัดว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวำ่สำมในส่ีของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

มต:ิ ท่ีประชุมไดพ้จิำรณำและมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 36 ใหส้อดคลอ้งกบัพระรำชบญัญติั
บริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 ตำมท่ีไดเ้สนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี   

เห็นดว้ย 355,197,169 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
งดออกเสียง                   0 เสียง (ไม่น ำมำค ำนวณ)  
รวมคะแนนเสียง 355,197,169 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 
วำระที ่9 พจิำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำม)ี 
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ประธำนฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่ำตำมมำตรำ 105 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 ได้ก ำหนดว่ำ เม่ือท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ไดพ้ิจำรณำวำระกำรประชุมตำมท่ีแจง้ในหนงัสือเชิญประชุมเรียบร้อยแลว้ ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ 
1 ใน 3 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด จะขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำเร่ืองอ่ืนนอกจำกท่ีก ำหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมก็ได ้ 

นอกจำกน้ี บริษทัฯ จะเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้แสดงควำมคิดเห็นและซกัถำมในเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกบับริษทัฯ ในวำระน้ี 
ผูถื้อหุน้สอบถำม ดงัน้ี 
ผูถื้อหุน้:  ควำมเป็นไปไดใ้นกำรขยำยฐำนธุรกิจ ในตลำดรถโรงเรียน 
นำยปิยะ เตชำกลู: ทำงบริษทัฯ ไดมี้กำรศึกษำขอ้มูลธุรกิจดำ้นน้ีแลว้ พบวำ่ฐำนธุรกิจและคุณภำพยงัไม่ไดรั้บกำร 
  ตอบสนองท่ีดี จึงยงัไม่พิจำรณำลงทุนในตลำดรถโรงเรียน 
ผูถื้อหุน้:  เป้ำหมำยของบริษทัฯ ในระยะเวลำ 3-5 ปี ขำ้งหนำ้ต่อกำรขยำยฐำนธุรกิจ 
นำยปิยะ เตชำกลู: กำรตั้งเป้ำหมำยกำรเติบโต ร้อยละ 15-20 เนน้กำรขยำยธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือกำรขนส่งพนกังำน 
  ใหก้บัโรงงำนต่ำงๆ ในนิคมอุตสำหกรรม ส่วนกำรขยำยตลำดสู่ตลำดนกัท่องเท่ียว จำกกำรศึกษำพบวำ่ 
  ปริมำณควำมตอ้งกำรใชร้ถส ำหรับตลำดนกัท่องเท่ียวมีอตัรำสูง ดงันั้น กำรขยำยตวัของตลำดส่งผลใหมี้ 
  ควำมเป็นไปไดด้ำ้นกำรเติบโตของธุรกิจของบริษทัฯ อยำ่งไรก็ตำม ไม่วำ่จะขยำยฐำนธุรกิจไปใน 
  ทิศทำงใด คณะกรรมกำรยงัคงมุ่งเนน้หลกัควำมระมดัระวงั เป็นส ำคญั 
 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ำนใดเสนอเร่ืองอ่ืนๆ เพ่ือพิจำรณำ 
ประธำนฯ จึงกล่ำวขอบคุณผูถื้อหุน้ ผูรั้บมอบฉนัทะ และผูเ้ขำ้ร่วมประชุมทุกท่ำนท่ีสละเวลำเขำ้ร่วมประชุม และปิดประชุม

เวลำ 15.00 น. 
 
 
 
 

ลงช่ือ                                          ประธำนท่ีประชุม 
นำยชำติชำย พำนิชชีวะ 
ประธำนกรรมกำรบริษทั 

 
    

ลงช่ือ                                                 ผูบ้นัทึกกำรประชุม 
                  นำงสุกำนดำ พทุธรักษำ 
                      เลขำนุกำรบริษทั 

 
   


