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ที่ ATP30 6/2561 

 

 

 

วนัท่ี 7 มีนาคม 2561 

 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1.  เอกสารประกอบประชมุวาระท่ี 1: ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

 2.  เอกสารประกอบประชมุวาระท่ี 2: รายงานประจ าปี 2560 พร้อมด้วยงบการเงิน 

  ประจ าปีของบริษัท เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ในรูปแบบแผน่ 

  บนัทกึข้อมลู (CD Rom) 

 3.  เอกสารประกอบประชมุวาระท่ี 3: ข้อมลูผู้สอบบญัชี 

 4.  เอกสารประกอบประชมุวาระท่ี 4: ประวตัิของกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหนง่ 

  กรรมการอีกวาระหนึง่ 

 5.  เอกสารประกอบประชมุวาระท่ี 5: ข้อบงัคบับริษัทฯ ในหมวดที่ 6 (การประชมุผู้ ถือหุ้น) 

 6. เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 

 7. ข้อก าหนดและข้อบงัคบับริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 8.  หนงัสอืมอบฉนัทะตามที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ก าหนด แบบ ก แบบ ข   

 9.  หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท  

 10.  ข้อมลูเก่ียวกบักรรมการอิสระท่ีเป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 11.  แผนท่ีโรงแรม ดิ เอเมอรัลด์  

12.   แบบฟอร์มลงทะเบียน 

 

เมื่อวนัจนัทร์ที่ 26 กมุภาพนัธ์ 2561 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้

เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัจนัทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. โรงแรม ดิ เอเมอรัลด์  

ห้องพาโนรามา 1 ชัน้ 14 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน    

2560 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวนัจันทร์ที่ 3 เมษายน 

2560 แล้วเสร็จภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น โดยได้สง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
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ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ทาง 

เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.atp30.com) แล้ว  

ความเห็น

คณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 

2560 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบนัทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจ าปี 2561 รับรอง โดยมีรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย

ล าดบัท่ี 1 

การลงมติ วาระนีต้้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก

เสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัผู้ที่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

  

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถงึกิจการของบริษัทฯ รอบปี 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  ได้สรุปผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาและการเปลี่ยนแปลงที่

ส าคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2560 ซึ่งปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 ตามสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 

2 

ความเห็น

คณะกรรมการ 
เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจ าปี  2560 ซึง่สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  

และการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี  2560 เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง  

  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี  2560  สิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม  2560 ที่ ผ่านการ    

ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

 
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจดัท างบการเงินประจ าปี  2560  สิน้สดุวนัที่ 

31 ธันวาคม 2560 ณ รอบปีบญัชีของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี จาก

บริษัท ส านกังานอีวาย จ ากดั และผา่นการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และ

ผา่นการอนมุตัิของคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 

ความเห็น

คณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เพื่อพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี  

2560  สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

 งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุ (หนว่ย : พนับาท) 

สนิทรัพย์ 668,863 

หนีส้นิ 382,553 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 286,310 

รายได้จากการขาย 347,503 

รายได้รวม 348,641 
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ก าไรส าหรับปี 26,248 

ก าไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.053 
 

 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจ าปี 2560 ซึ่งได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือ

หุ้นพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุในครัง้นีต้ามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 

การลงมติ วาระนีต้้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก

เสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัผู้ที่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

  

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารอง และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผล

การด าเนินงาน สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีการจัดสรรก าไรสะสมเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี 

และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามนโยบาย

บริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิ หลงัหกัภาษีเงินได้นิติ

บุคคลและส ารองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใดและการจ่ายเงิน ปันผลไม่มี

ผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ทัง้นี ก้ารจ่ายเงินปันผลให้น าปัจจัยต่างๆ มา

ประกอบการพิจารณา เช่น ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอ่ง แผนขยายงาน เป็นต้น   

ความเห็น

คณะกรรมการ 

เห็นสมควรท่ีจะเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เพื่ออนมุตัิการจดัสรรก าไรเป็นทนุ

ส ารอง และอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

ดงันี ้

เห็นสมควรอนมุตัิให้จดัสรรก าไรไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 1,400,000 บาท ซึง่คดิ

เป็นร้อยละ 5.33 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2560 ตามที่กฎหมายก าหนด สง่ผลให้บริษัทมีส ารอง

ตามกฎหมายจ านวน 6,400,000 บาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 4.14 ของทนุจดทะเบียน 

เห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ส าหรับผลการด าเนินงาน สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงันี ้

อนมุตัิจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท ส าหรับหุ้นสามญัจ านวน 521,462,375 หุ้น 

คิดเป็นมลูคา่ 15,643,871.25 บาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผลร้อยละ 62.96 ของก าไรสทุธิ

หลงัจดัสรรก าไรเป็นเงินทนุส ารองตามกฎหมาย 

การลงมติ วาระนีต้้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยไมน่บัผู้ที่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

  

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ก าหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้
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ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัทฯ ทกุปี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ สอบบัญชีความ

ตอ่เนื่องและประสทิธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอตัราคา่สอบบญัชีปี 2561 

ตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 3 

ความเห็น

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ผู้สอบบญัชีทัง้สามท่านเป็นผู้สอบบญัชีที่

เป็นอิสระ ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจใดๆ กบับริษัทฯ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ และมีคณุสมบตัิ

ครบถ้วนในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 

รวมถึงมีความเห็นวา่ การก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2561 มีความเหมาะสมดีแล้ว ดงันัน้ จึง

เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ให้

พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2561 ตอ่ไป 

ความเห็น

คณะกรรมการ 
เห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบท่ีเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือ

หุ้นประจ าปี 2561 อนมุตัิแตง่ตัง้ 

- คณุศภุชยั ปัญญาวฒัโน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ  

- คณุชลรส สนัติอศัวราภรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ 

- คณุกรองแก้ว ลมิป์กิตติกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5874  

แหง่บริษัท ส านกังานอีวาย จ ากดั โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ข้างต้นเป็นผู้สอบบญัชี 

เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 และ

ก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 1,260,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่น

บาทถ้วน) 

การลงมติ วาระนีต้้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน โดยไมน่บัผู้ที่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

  

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการใหม่ แทนกรรมการเก่าที่พ้นจากต าแหน่งวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 

20 ก าหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง

จ านวนหนึง่ในสามของจ านวนกรรมการขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงสามสว่น

ไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้เคียงที่สดุกบัจ านวนหนึง่ในสาม กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ อาจ

ได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่อีกได้” โดยในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 นี ้

มีกรรมการท่ีออกจากต าแหนง่ตามวาระ จ านวน 3 ทา่น คือ 

1) คณุปิยะ เตชากลู ต าแหนง่ กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

2) คณุสมหะทยั พานิชชีวะ ต าแหนง่ กรรมการ 
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3) คณุก าชยั บญุจิรโชติ ต าแหนง่ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 

ความเห็น

คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทซึง่ไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้สว่นเสีย เห็นสมควรที่จะเสนอช่ือกรรมการซึ่ง

พ้นจากต าแหนง่ทัง้ 3 ทา่นกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้

ความสามารถ มีคณุสมบตัิครบถ้วนตอ่การด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท โดยข้อมลูเบือ้งต้นของ

กรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา

ด้วยล าดบัท่ี 4 

การลงมติ วาระนีต้้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก

เสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัผู้ที่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

  

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

 
ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 25 ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท

ตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนมุตัิ โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น

จ านวนแนน่อน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไป

จนกว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้ นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสิทธิ

ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ 

ความเห็น

คณะกรรมการ 
เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ

ประจ าปี 2561 โดยก าหนดผลตอบแทนกรรมการในรูปเบีย้ประชุมต่อครัง้ตามอตัราที่ปรากฏใน

ตาราง และค่าตอบแทนกรรมการรายปี ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปี  2560 โดยพิจารณาถึง

แผนงานทางธุรกิจของบริษัทฯ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านโดยมีรายละเอียด

ดงันี ้

- เบีย้ประชมุ 
 

ต าแหน่ง 
ค่าเบีย้ประชุมต่อครัง้ (บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 

ประธานกรรมการบริษัท 15,000 15,000 

รองประธานกรรมการบริษัท 12,000 12,000 

กรรมการบริษัท 10,000 10,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 10,000 10,000 

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 15,000 15,000 

กรรมการบริหารความเสีย่ง 10,000 10,000 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน - 15,000 
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กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน - 10,000 
 

- ค่าตอบแทนกรรมการรายปี : คิดจากผลประกอบการประจ าปีของบริษัทฯ ในอตัรา

ไมเ่กินร้อยละ 5  ของก าไรสทุธิประจ าปี หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล โดยให้คณะกรรมการบริษัท

มีอ านาจจดัสรรเงินจ านวนนีใ้ห้แก่กรรมการแตล่ะทา่น 

การลงมติ วาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และ

มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

  

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ในหมวดที่ 6 (การประชุมผู้ถือหุ้น) ให้สอดคล้อง

กับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติที่ 21/2560 เร่ืองการแก้ไขเพิ่มเตมิกฎหมายเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ฉบบัวนัท่ี 4 เมษายน 2560 (ค าสัง่ คสช) นัน้ คณะ
รักษาความสงบแหง่ชาติมมีตเิหน็ควรให้แก้ไขพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั 
มาตรา 100 รายละเอียดตามค าสัง่ คสช และพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั ฉบบัแก้ไข
ลา่สดุ สง่ผลให้ข้อบงัคบัของบริษัทฯ  
ในหมวดที ่6 การประชมุผู้ ถือหุ้น ไมส่อดคล้องกบัพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดัฉบบัแก้ไข
ลา่สดุ 

ความเห็น

คณะกรรมการ 
เห็นสมควรท่ีจะเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เพื่ออนมุตัิแก้ไขข้อบงัคบับริษัทฯ 

ในหมวดที่ 6 (การประชุมผู้ ถือหุ้ น) ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 

มาตรา 100 รายละเอียดตามค าสัง่ คสช ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 5 

การลงมติ วาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้

ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

  

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 

เพื่อให้การลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชุมเป็นไปได้ด้วยความรวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ ถือหุ้ น

ลงทะเบียน ตัง้แต่เวลา 13.00 น. ของวนัประชุม และเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะใน

การลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึน้ โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารที่ต้องน ามาแสดงในวนัประชุม ดัง

รายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 6 โดยบริษัทฯ จะด าเนินการประชมุตามข้อบงัคบับริษัทฯ ตามสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 

7 เพื่อส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดี หากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอื่นเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนแทนตนในการประชุมครัง้นี ้โปรดกรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก หรือ แบบ ข หรือ 

แบบ ค (ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศ และแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) 
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ตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 8โดยเลอืกแบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้ และน าไปแสดงต่อประธานในที่ประชุม หรือบคุคลที่ประธาน

มอบหมายก่อนเร่ิมการประชมุ จกัเป็นพระคณุยิ่ง 

อนึ่ง ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดงัมีรายช่ือและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ล าดบัท่ี 10 เพื่อเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงในนามผู้ ถือหุ้นได้ 

 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 วนัจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 

เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม ดิ เอเมอรัลด์ ห้องพาโนรามา 1 ชัน้ 14 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานครโดยพร้อม

เพรียงกนั โดยมีแผนท่ีดงัรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 11 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) 

 

 

นายชาตชิาย พานิชชีวะ 

ประธานกรรมการบริษัท 
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สิง่ที่สง่มาด้วย 1 
ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

 

บริษัท เอทีพี 30 จ ากัด (มหาชน) 
700/199 หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวดัชลบุรี 

             
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560 
 

เวลาและสถานที่ การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560  ของบริษัท เอทีพี 30 จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ประชมุเมื่อวนัท่ี 3 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ห้องเพชรชมพ ูชัน้ 3 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 มีนายชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่เป็นประธาน

ที่ประชมุ (“ประธานฯ”) และมีนายคชภพ สงวนวงศ์ ท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการประชมุ (“ผู้ด าเนินการประชุม”) 

 ผู้ด าเนินการประชุมได้กล่าวแนะน ากรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้ สอบบญัชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษา

กฎหมายของบริษัทฯท่ีเข้าร่วมการประชมุดงันี ้
 กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายชาติชาย พานิชชีวะ  ประธานกรรมการบริษัท 

2. นายววิฒัน์ กรมดิษฐ์  รองประธานกรรมการบริษัท 

3. นายปิยะ เตชากลู  กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จดัการ 

4. นางสมหะทยั พานิชชีวะ กรรมการบริษัท 

5. ดร. สพุจน์ เธียรวฒุิ  กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ  

6. นายก าชยั บญุจิรโชติ  กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ  

โดยนางสวุรรณี ค ามั่น ประธานกรรมการตรวจสอบไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวนันีไ้ด้ เนื่องจากปัญหาด้าน

สขุภาพ 
ผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วม 

1. นางสาวนิชานนัท์ รัตนเกต ุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายปฏิบตัิการ  

2. นางสาวพรรณี คหูาวลัย์  ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบญัชี 

3. นางสาวโชติกา วีระศิลป์ ผู้จดัการฝ่ายการเงินและควบคมุ 

4. นายธเนษฐ์ศกัดิ์ แสนวนัดี ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายปฏิบตัิการ 

5. นายวินยั พุม่พิศ  ผู้จดัการฝ่ายปฏิบตัิการ 

6. นายภาสกร เช่ียวชาญกิจ ผู้จดัการฝ่ายซอ่มบ ารุง 

7. นางสาวนลนิ สทิธิญาวณิชย์ ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคลและธุรการ 
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8. นางสกุานดา พทุธรักษา  เลขานกุารบริษัท 

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน ผู้สอบบญัชี บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

2. นางสาวกรองแก้ว ลมิป์กิตติกลุ ผู้สอบบญัชี บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

3. นางสาวรัชฎาพร พิมพ์สราญ ผู้สอบบญัชี บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ที่ปรึกษาทางการเงนิที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายสมศกัดิ์ ศิริชยันฤมิตร  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั 

2. นางสาวมธุรส สาราณียะธรรม ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั 

3. นายมฒุิชยั อรุณเรืองอร่าม ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั 

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายภสันนัท์ สวุรรณน้อย ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ติลลกีิ แอนด์ กิบบินส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

ทัง้นี ้การประชมุในวนันี ้มีบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ท าหน้าที่ในการนบัคะแนนเสียงจากการลงมติของ

ผู้ ถือหุ้น  

ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วย

ตนเองและโดยการรับมอบฉนัทะจ านวน 66 ราย รวมจ านวนหุ้น 296,113,160 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.30 ของจ านวนหุ้น

ทัง้หมดที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชมุตามมาตรา 103 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั และข้อบงัคบัของ

บริษัทข้อที่ 38 แล้ว 

ต่อมา ผู้ด าเนินการประชุมได้ชีแ้จงระเบียบหลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระให้ที่

ประชมุรับทราบ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้ 

การเรียนเชิญและแจ้งข้อมลูการประชมุ 

บริษัทฯได้เรียนเชิญและแจ้งข้อมลูเก่ียวกบัการประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้น 3 ทางดงันี ้ 

1. บริษัทฯได้จดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นทกุทา่นทางไปรษณีย์ 

2. บริษัทฯได้มีการลงประกาศในหนงัสอืพิมพ์ 

3. บริษัทฯได้ลงรายละเอียดการประชมุไว้ในเวบไซต์ของบริษัทฯ  

 การลงคะแนน  

1. ส าหรับในการลงคะแนนแต่ละวาระ ผู้ ถือหุ้นทกุท่านสามารถออกเสียงคะแนนได้ตามจ านวนหุ้นที่มี หรือตาม

จ านวนหุ้นท่ีได้รับมอบฉนัทะมา โดยถือวา่ 1 หุ้นมีคา่เทา่กบั 1 คะแนน โดยในการลงคะแนนจะไมส่ามารถแบ่ง

คะแนนในการลงคะแนนได้ ยกเว้นแต่เป็นผู้ รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะแบบ ค. คือ 

Custodian ที่ท าหน้าที่ดแูลหลกัทรัพย์ให้แก่นกัลงทนุต่างชาติ ส าหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้มอบ

ฉนัทะได้ระบกุารลงคะแนนมาแล้ว ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉนัทะระบไุว้ 

2. ในการลงคะแนนสามารถเลอืกได้ดงันี ้คือ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง  

3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะท าการพิมพ์บตัรลงคะแนนให้ส าหรับกรณีตา่งๆดงันี ้ 
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- ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

- ผู้ รับมอบฉนัทะได้รับการมอบฉนัทะแบบ ข. และ ค. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้ รับมอบฉนัทะ

ลงคะแนนได้ในวาระที่ระบุ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บตัรคะแนน ในกรณีที่ผู้มอบฉนัทะได้

ระบกุารลงคะแนนในวาระต่างๆแล้ว โดยมอบให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและออกเสียงให้

ตรงตามที่ผู้มอบฉนัทะประสงค์ 

4. ก่อนที่จะท าการเรียกเก็บบตัรลงคะแนนเพื่อท าการอนมุตัิในแตล่ะวาระ ทา่นผู้ เข้าร่วมประชมุสามารถสอบถาม

ค าถามตา่งๆที่เก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆได้ กรณีที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถาม กรุณายกมือและแจ้งช่ือ

นามสกลุ พร้อมทัง้ชีแ้จงวา่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 

 วิธีการนบัคะแนน  

1. ส าหรับในการนบัคะแนน บริษัทฯจะใช้ระบบการนบัคะแนนโดยบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของผู้ ถือ

หุ้นทกุทา่น บริษัทฯจะใช้การนบัคะแนนโดยเป็นการเทคะแนนไปทางเห็นด้วย และส าหรับการลงมติในแต่ละ

วาระ บริษัทฯขออนญุาตเรียกเก็บบตัรลงคะแนนกรณีที่ทา่นผู้ เข้าร่วมประชมุต้องการลงคะแนนเป็นไมเ่ห็นด้วย 

และงดออกเสยีงเทา่นัน้  

2. ยกเว้นในวาระการแต่งตัง้กรรมการที่จะท าการเก็บบตัรลงคะแนนทุกใบ โดยการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน

ส าหรับผู้ที่ประสงค์ลงคะแนนเป็นเห็นด้วย จะด าเนินการเก็บบตัรหลงัจากที่ผู้ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย 

และงดออกเสยีง 

3. ผลการนบัคะแนนจะถกูประกาศหลงัจากที่ท่านประธานฯขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นอนมุตัิแต่ละวาระ โดยผลการนบั

คะแนนจะเป็นผลการนบัคะแนนรวมจากผู้ ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้ รับมอบฉนัทะที่ได้รับสิทธิลงคะแนนแทน 

และรวมถึงกรณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะระบคุะแนนไว้ลว่งหน้าผา่นทางผู้ รับมอบฉนัทะ 

4. กรณีทีผ่ลการลงคะแนนเทา่กนั ประธานฯจะท าการลงคะแนนเพิ่มอีกหนึง่เสยีงเพื่อเป็นการชีข้าด 

5. หากผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม หากประสงค์ที่จะ

ลงคะแนนในวาระที่เหลือ กรุณาสง่บตัรลงคะแนนพร้อมลงลายมือช่ือให้กบัเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากที่ ประชุม 

ทางบริษัทฯจะท าการบนัทกึคะแนนของทา่น  

เง่ือนไขการลงมติในแตล่ะวาระ: ใช้การลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีได้รับตอนลงทะเบียน 

วาระท่ี 1: เป็นวาระการลงมติรับรอง ซึง่จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก  

 ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก

เสยีง 

วาระท่ี 2:   เป็นวาระรับทราบผลการด าเนินงาน ไมม่ีการลงมติ 

วาระท่ี 3, 4 และ 5: วาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมาก ไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวน

เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

วาระท่ี 6 ถึง วาระท่ี 8:  วาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีง 

   ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
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วาระท่ี 9: วาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 วาระท่ี 10: วาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ 

   ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

วาระท่ี 11 วาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก ไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนเสยีง 

  ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

วาระท่ี 12 วาระนีไ้ม่มีการลงมติใดๆ แต่ท่านผู้ ถือหุ้ นอาจจะสอบถามหรือเสนอความเห็นต่างๆที่เป็น

ประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจดัการของบริษัทฯได้ทราบและน าไปปฏิบตัิ 

นอกจากนี ้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสียงการประชุม บริษัทฯได้ขออาสาสมคัรจากผู้ ถือหุ้นหรือ

ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นอยา่งน้อย 1 ทา่น ร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน คือ นายพนัเลศิ สนุทรัช ผู้ ถือหุ้น 

จากนัน้ ประธานฯได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 และกลา่วเปิดประชมุ 

ตลอดจนได้ขอให้ที่ประชมุพิจารณาตามระเบียบวาระตา่งๆที่ได้แจ้งไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุดงันี ้ 

 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 

ประธานฯแถลงตอ่ที่ประชมุวา่บริษัทฯได้จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวนัท่ี 4 เมษายน 2559 ซึ่ง

บริษัทฯได้จดัท ารายงานการประชมุครัง้ดงักลา่วแล้วเสร็จภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 โดยได้

ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ทาง 

เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.atp30.com) แล้ว โดยมีส าเนารายงานการประชมุตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 1 

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการประชุมครัง้ดงักล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถกูต้อง และตรงตามมติของที่

ประชมุแล้ว จึงให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น พิจารณารับรอง  

ประธานฯได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถามหรือข้อสงสยัหรือมีค าแนะน าเพิ่มเติมหรือไม่ 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถามหรือข้อสงสยัหรือมีค าแนะน าเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวนัที่ 4 เมษายน 2559 โดยวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนน

เสยีงข้างมาก ไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

มติ: ที่ประชมุได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ตามที่

ได้เสนอด้วยคะแนนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้ 

เห็นด้วย 296,102,460 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9966 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง 10,001 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0034 
รวมคะแนนเสยีง 296,112,461 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถงึกิจการของบริษัทฯ รอบปี 2559 

ประธานฯได้มอบหมายให้นายปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จดัการเป็นผู้แถลงรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึง

กิจการของบริษัทฯรอบปี 2559 ให้ที่ประชมุได้รับทราบรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2  



 

>> 14 
 

นายปิยะ เตชากูล แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2559 ซึ่งเป็นปีแรกที่บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจ ากดัและเป็น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เอ็มเอไอ บริษัทฯยงัคงเน้นตลาดในภาคตะวนัออกซึ่งเป็นที่ตัง้ของนิคมอุตสาหกรรม

หลายแหง่ และยงัคงมีลกูค้าให้ความไว้วางใจเลอืกใช้บริการของบริษัทฯ มากยิ่งขึน้ โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีลกูค้าเพิ่มอีก 4 

ราย และได้ลงทนุโดยการซือ้รสบสัและรถตู้ เพิ่มขึน้อีก 37 คนั (แบ่งเป็นรถบสั 20 คนั รถมินิบสั 3 คนั และรถตู้  14 คนั) ทัง้นี ้

บริษัทฯ มีจ านวนรถโดยสารท่ีเป็นทรัพย์สนิของบริษัทฯ เพื่อให้บริการรวมทัง้สิน้ 176 คนั แบ่งเป็นรถบสั 147 คนั รถมินิบสั 5 

คนั และรถตู้  24 คนั บริษัทฯ จึงมีสนิทรัพย์เพิ่มจากในปี 2558  

ในส่วนของหนีส้ิน จ านวนหนีส้ินในปี 2559 ที่เพิ่มสูงขึน้มีสาเหตุมากจากการเช่าซือ้รถเพิ่มเติม ส าหรับผล

ประกอบการ บริษัทฯ มีรายได้รวมประมาณ 302 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้จากปี 2558 ประมาณ 13.76% บริษัทฯ มีต้นทนุบริการ

และคา่ใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้จากปี 2558  

ในปี 2559 บริษัทฯมีก าไรสทุธิเท่ากบั 21.93 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากก าไรสทุธิของปี 2558 ในอตัรา 85.89% การ

เพิ่มขึน้ของก าไรสทุธิเกิดจากการขยายตวัของรายได้ และการลดลงของต้นทนุทางตรง เช่น ค่าน า้มนัเชื อ้เพลิง ค่าซ่อมบ ารุง 

และคา่ใช้จ่ายทางการเงิน 

ประธานฯได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถามหรือข้อสงสยัหรือมีค าแนะน าเพิ่มเติมหรือไม่ 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถามหรือข้อสงสยัหรือมีค าแนะน าเพิ่มเติม ประธานฯจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนีไ้ม่มี

การลงมติเนื่องจากเป็นวาระการแจ้งเพื่อทราบ 

มติ: ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงกิจการของบริษัทฯรอบปี 2559 ตามที่กรรมการ

ผู้จดัการได้รายงาน 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับปี 2559 สิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่าน

การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี 

ประธานฯ แถลงตอ่ที่ประชมุวา่บริษัทฯได้จดัท างบการเงินประจ าปี 2559 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559  ณ รอบปี

บญัชีของบริษัทฯ ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี จากบริษัท ส านกังานอีวาย จ ากดั และผา่นการพิจารณาสอบทาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนมุตัิของคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 2 โดย

สามารถสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้ 

    งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุ 

 หนว่ย : พนับาท 

สนิทรัพย์ 511,516 

หนีส้นิ 268,017 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 243,499 

รายได้จากการขาย 300,780 

รายได้รวม 302,577 

ก าไรส าหรับปี 21,931 

ก าไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.05 
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ประธานฯได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถามหรือข้อสงสยัหรือมีค าแนะน าเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งได้มีผู้ ถือหุ้นและ

ผู้ รับมอบฉนัทะได้สอบถามตอ่ที่ประชมุดงันี ้ 

1. นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามวา่สดัสว่นหนีส้นิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (Debt to Equity ratio) 

อยูท่ี่ประมาณเทา่ไร และหากจะขยายการลงทนุ บริษัทฯจะเน้นการหาเงินลงทนุจากสว่นของทนุ หรือสว่นของ

หนี ้

นายปิยะ เตชากลู กรรมการผู้จดัการ ตอบว่าสดัสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นอยู่ที่ประมาณ 1:1 และเป็นตวั

เลขที่เหมาะสม หากมีการขยายการลงทนุ บริษัทฯก็คงจะต้องพิจารณาการหาเงินลงทนุท่ีมีความเหมาะสมต่อ

การลงทนุนัน้ๆ แล้วแตก่ระแสเงินสด สภาวะตลาดเป็นกรณีๆไป 

2. นายวินยั รุ่งทิวาสวุรรณ ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าการจดัหารถเพิ่มเติมของบริษัทฯ เป็น

การจดัหาโดยการลสีซิ่ง หรือการเช่าซือ้ และบริษัทฯ ได้รับสทิธิประโยชน์ในการหกัค่าเสื่อมราคาตามประกาศ

ของกรมสรรพากรหรือไม ่ และสทิธิประโยชน์ดงักลา่ว มีผลตอ่วิธีการเลอืกซือ้รถของบริษัทฯอยา่งไร 

นายปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ ตอบว่าการลงทุนซือ้รถใหม่ของบริษัทฯมีทัง้เป็นกรณีที่ซือ้ด้วยเงินสด 

และการเช่าซือ้กับสถาบนัการเงิน และบริษัทฯได้รับสิทธิประโยชน์ในการหกัค่าเสื่อมราคาตามประกาศของ

กรมสรรพากร ทัง้นี ้บริษัทฯมองวา่สทิธิประโยชน์ดงักลา่วเป็นเพียงสว่นเสริม การลงทนุซือ้รถใหม่จะพิจารณา

สภาพคลอ่งของบริษัทฯเป็นหลกั ถ้ามีสภาพคลอ่งดี ก็จะซือ้โดยใช้เงินสด กลา่วโดยสรุปคือ บริษัทฯจะดกูระแส

เงินสดของบริษัทฯในการพิจารณาวิธีการลงทนุซือ้รถใหมม่ากกวา่  

3. นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามว่าบริษัทฯมี Net Profit Margin อยู่ที่ร้อยละเท่าไร และมี

แนวโน้มที่ตวัเลขจะโตขึน้หรือไม่ 

นายปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ ตอบว่าบริษัทฯมี Gross Profit Margin อยู่ที่ 23.86% เพิ่มขึน้จากปี 

2558 มา 23% และมี Net Profit Margin อยู่ที่ 7.25% เพิ่มขึน้จากปี 2558 มา 4.44% ซึ่งฝ่ายบริหารของ

บริษัทฯก็มองว่าอยากจะพฒันาตวัเลขนีข้ึน้ และรักษาค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพื่อให้ Net Profit Margin ดี

ขึน้มาอีก 

4. นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามวา่บริษัทฯมีการบริหารจดัการความเสีย่งอยา่งไร 

นายปิยะ เตชากลู กรรมการผู้จดัการ ตอบวา่ความเสีย่งแบง่ออกเป็น 2 ประเภทหลกัๆดงันี ้ 

- ความเสี่ยงทางธุรกิจ ซึ่งบริษัทได้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบ

คอยบริหารจดัการความเสีย่งทางธุรกิจแล้ว 

- ความเสีย่งของฝ่ายปฏิบตัิการ ซึง่ก็คืออบุตัิเหต ุซึง่บริษัทฯมีการควบคมุความเสีย่งดงักลา่วทัง้ในเร่ือง

รถ ท่ีมีการลงทนุในรถที่มีมาตรฐานความปลอดภยัสงู และมีการซอ่มบ ารุงที่ดี ส าหรับพนกังานขบัรถ 

บริษัทฯจะมีการฝึกอบรมให้อย่างสม ่าเสมอ และในเร่ืองเส้นทาง บริษัทฯจะมีทีมงานที่คอยศึกษา

และประเมินเส้นทางอยูต่ลอดเวลา 

5. นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามวา่บริษัทฯมีสถิติการเกิดอบุตัิเหตเุป็นอยา่งไรบ้าง 
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นายปิยะ เตชากูล กรรมการผู้ จัดการตอบว่าการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ๆแทบจะไม่มี หลักๆจะเป็นอุบัติเหตุ

เลก็ๆน้อยๆ ซึง่บริษัทฯก็ได้พยายามที่จะลดอบุตัิเหตขุนาดเลก็ให้เกิดขึน้น้อยที่สดุ 

6. นายวินยั รุ่งทิวาสวุรรณ ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษัทฯมีคู่แข่งทางการค้าหรือไม่ และ

การเป็นบริษัทจดทะเบียนท าให้บริษัทฯได้เปรียบคูแ่ขง่เหลา่นัน้หรือไม่ 

นายปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จดัการตอบว่าคู่แข่งมีเป็นจ านวนมาก แต่บริษัทฯก็มีจุดแข็งที่คิดว่าน่าจะท าให้

เหนือกว่าคู่แข่ง ทัง้นี ้การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เอ็มเอไอ มีทัง้ข้อดีและ ข้อเสีย ข้อดีคือ 

ความเช่ือมัน่ของลกูค้าที่มีให้บริษัทฯ สว่นข้อเสยีคือ คา่ใช้จ่ายของบริษัทฯท่ีเพิ่มมากขึน้  

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถามหรือข้อสงสยัหรือมีค าแนะน าเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิ

งบการเงินของบริษัท ส าหรับปี 2559 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีโดยวาระนีจ้ะต้อง

ได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก ไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออก

เสยีง 

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิงบการเงินของบริษัท ส าหรับปี 2559 สิน้สดุวนัที่ 31 

ธนัวาคม 2559 ที่ผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี

สทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้ 

เห็นด้วย 296,102,959 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9966 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง 10,001 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0034 
รวมคะแนนเสยีง 296,112,960 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองส าหรับผลการด าเนินงาน สิน้สุดวันที่  31 
ธันวาคม 2559  

ประธานฯแถลงตอ่ที่ประชมุวา่ตามมาตรา 116 พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ระบวุา่ “บริษัทต้อง

จดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละห้าของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสม

ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษั ทจะมีข้อบังคับหรือ

กฎหมายอื่นก าหนดให้ต้องมีทนุส ารองมากกวา่นัน้” 

เห็นสมควรท่ีจะเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เพื่ออนมุตัิการจดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองส าหรับผล

การด าเนินงานสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ดงันี ้เห็นสมควรอนุมตัิให้จดัสรรก าไรไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 

1,166,870 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.32 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2559 ตามที่กฎหมายก าหนด สง่ผลให้บริษัทมีส ารองตาม

กฎหมายจ านวน 5,000,000 บาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 4.55 ของทนุจดทะเบียน 

ประธานฯได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถามหรือข้อสงสยัหรือมีค าแนะน าเพิ่มเติมหรือไม่ 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถามหรือข้อสงสยัหรือมีค าแนะน าเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิ

การจดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองส าหรับผลการด าเนินงาน สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โดยวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วย

คะแนนเสยีงข้างมาก ไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
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มติ: ที่ประชมุได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการจดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองส าหรับผลการด าเนินงาน 

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ดงันี ้ 

เห็นด้วย 296,103,159 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9966 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง 10,001 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0034 
รวมคะแนนเสยีง 296,113,160 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ประธานฯแถลงตอ่ที่ประชุมว่าบริษัทฯ ก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ในแต่

ละปี ในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 (สี่สิบ) ของก าไรสทุธิที่เหลือหลงัจากหกัเงินส ารองต่างๆ ทกุประเภทตามที่ได้ก าหนดไว้

ในข้อบงัคบับริษัทฯ ตามกฎหมาย หากไมม่ีเหตจุ าเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติ

ของบริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญั 

โดยเมื่อพิจารณาจากผลการด าเนินงานสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เห็นสมควรท่ีจะเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือ

หุ้นประจ าปี 2560 เพื่ออนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ดงันี ้

บริษัทฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.04473 บาท ส าหรับหุ้นสามญัจ านวน 

440,000,000 หุ้น คิดเป็นมลูค่า 19,681,200 บาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผลร้อยละ 94.79 ของก าไรสทุธิหลงัจดัสรร

ก าไรเป็นเงินทนุส ารองตามกฎหมาย โดยแบง่เป็นการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัและเป็นเงินสดตามรายละเอียดดงันี ้ 

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้น

ละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯตามสดัส่วนการถือหุ้น ในอตัรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิด

เป็นอตัราการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัที่ 0.03125 บาทต่อหุ้น (เศษของหุ้นปันผลให้ปัดทิง้) ทัง้นี ้กรณีผู้ ถือ

หุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ใน

อตัราหุ้นละ 0.03125 บาท (ภายหลงัการค านวณเป็นทศนิยม 5 ต าแหนง่ เศษให้ปัดทิง้) 

2. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 5,931,200 บาท คิดเป็นอตัราการจ่ายเงิน

ปันผลเป็นเงินสดที่ 0.01348 บาทตอ่หุ้น ประกอบด้วย 

2.1     การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด จ านวนไมเ่กิน 1,531,200 บาท คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลเงินสดที่ 

0.00348 บาทตอ่หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายภาษีส าหรับหุ้นปันผลของผู้ ถือหุ้น และ 

2.2     การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพิ่มเตมิ จ านวน 4,400,000 บาท คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลเป็นเงิน

สดที่ 0.01 บาทตอ่หุ้น 

 

บริษัทฯ ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวนัที่ 17 เมษายน 2560 และให้รวบรวม

รายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอน
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หุ้น (Book Closing Date) ในวนัที่ 18 เมษายน 2560 และได้ก าหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัที่ 2 พฤษภาคม 

2560 

ประธานฯได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถามหรือข้อสงสยัหรือมีค าแนะน าเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งได้มีผู้ ถือหุ้นและ

ผู้ รับมอบฉนัทะได้สอบถามตอ่ที่ประชมุดงันี ้ 

1. นายปรีย์ชนนัท์ โสธรนพบตุร ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าการจ่ายหุ้นปันผลครัง้นี ้เป็นการ

จ่ายหุ้นปันผลของบริษัทฯเป็นครัง้แรกหรือไม ่และตอ่ไปแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลจะเป็นอยา่งไร และการจ่าย

หุ้นปันผลในครัง้นี ้บริษัทฯมีแผนท่ีจะลงทนุในปี 2560 ใช่หรือไม ่

นายปิยะ เตชากลู กรรมการผู้จดัการตอบวา่ ครัง้นีเ้ป็นการจ่ายหุ้นปันผลครัง้แรกของบริษัทฯ และในปีต่อๆไป

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะพิจารณากระแสเงินสดของและการลงทนุบริษัทฯเป็นหลกั ก่อนจะตดัสินใจ

วา่จะจ่ายปันผลในรูปแบบใด นอกจากนี ้ในปี 2560 บริษัทฯก็มีแผนการลงทนุโดยการขยาย Fleet ของรถ โดย

อาจจะเลือกลงทุนจัดหารถโดยการใช้เงินสดมากขึน้ อย่างไรก็ตาม การจัดหารถเพิ่มจะขึน้อย่ากับความ

ต้องการของลกูค้า  

2. นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามว่าบริษัทฯมีสดัสว่นในการถกูบอกเลิกสญัญาเป็นอย่างไร 

และความเสีย่งดงักลา่วมีวิธีการป้องกนัหรือไมห่ากเป็นลกูค้ารายใหญ่ 

นายปิยะ เตชากลู กรรมการผู้จดัการตอบว่า ปกติบริษัทฯจะได้รับการต่อสญัญาจากลกูค้าโดยตลอด ในรอบ

สิบปีที่ผ่านมา มีเพียงลกูค้า 2 รายที่ยกเลิกสญัญาไป ปัจจุบนั อตัราการต่อสญัญาแทบจะเท่ากบั 100% ใน

เร่ืองของการป้องกันความเสี่ยง บริษัทฯได้กระจายฐานลกูค้าไปในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งหากอุตสาหกรรม

ประเภทใดประเภทหนึ่งถูกกระทบ บริษัทฯก็จะไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เนื่ องจากลูกค้าอยู่ในกลุ่ม

อตุสาหกรรมที่หลากหลาย 

3. นายเกียรติพล มงคลเจริญกิจ ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง สอบถามวา่ หากบริษัทฯต้องการรักษาสภาพ

คลอ่งไว้เพื่อการลงทนุของบริษัทฯ ท าไมจึงเลอืกที่จะจ่ายปันผลในปีนี ้ 

นายปิยะ เตชากลู กรรมการผู้จดัการตอบว่า บริษัทฯมีผู้ ถือหุ้นหลากหลายและมีจ านวนกว่า 2,000 ราย ผู้ ถือ

หุ้นบางส่วนอาจต้องการปันผลทัง้ในรูปแบบของเงินสด และหุ้นปันผล ผู้บริหารของบริษัทฯได้มีการประเมิน

ความเหมาะสม และวิเคราะห์ในหลายๆแง่มมุ เพื่อที่จะรักษาความสมดลุระหว่างเงินที่บริษัทฯต้องใช้ในการ

ลงทุน และผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้น จึงได้เห็นควรให้จ่ายเงินปันผลในรูปแบบของเงินสด และหุ้ นปันผล

ดงักลา่ว 

 เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถามหรือข้อสงสยัหรือมีค าแนะน าเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิ

การจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนน

เสยีงข้างมาก ไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

มติ: ที่ประชมุได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สดุวนัที่ 

31 ธนัวาคม 2559  ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้ 

เห็นด้วย 296,103,159 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9966 
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ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง 10,001 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0034 
รวมคะแนนเสยีง 296,113,160 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
 

วาระที่ 6 พิจารณาพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทรุ่นที่ 1 (ATP30-W1)  

ประธานฯแถลงตอ่ที่ประชมุวา่เพื่อเป็นการระดมทนุส าหรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น

พิจารณาอนมุตัิการออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทรุ่นที่ 1 (ATP30-W1) จ านวนไม่

เกิน 123,750,000 หนว่ย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัรา 4 หุ้นสามญัเดิมตอ่ 1 ใบส าคญั

แสดงสิทธิ ซึ่งรวมจ านวนหุ้นสามญัที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลในครัง้นี ้โดยไม่คิดมลูค่า ซึ่งใบส าคญัแสดงสิทธิมีอาย ุ2 ปี 

นบัตัง้แตว่นัออกใบส าคญัแสดงสทิธิ (วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2560 – 23 พฤษภาคม 2562) และราคาการใช้สิทธิ 0.85 บาทต่อ

หุ้น รายละเอียดเบือ้งต้นตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 3  
รายละเอียดใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (ATP30-W1) 
ชนิดของใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

: ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถเปลี่ยน

มือได้ 
จ านวนใบส าคัญแสดง
สิทธิที่ออก 

: ไมเ่กิน 123,750,000 หนว่ย (หนึง่ร้อยยี่สบิสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนว่ย) 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : ไมค่ิดมลูคา่ 
จ านวนหุ้นรองรับ : 123,750,000 หุ้น 
อัตราการใช้สิทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น  (เว้นแต่กรณีมีการ

ปรับสทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิที่ก าหนด) 
ราคาการใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามัญ 

: 0.85 บาทตอ่หุ้น (เว้นแตก่รณีมีการปรับสทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิที่ก าหนด) 

วันออกใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

: 24 พฤษภาคม 2560 

อายุของใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

: 2 ปี นบัแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ (ตัง้แต่วนัที่ 24 พฤษภาคม 2560 จนถึงวนัที่ 

23 พฤษภาคม 2562) 
วันหมดอายุของใบส าคัญ
แสดงสิทธิ 

: 23 พฤษภาคม 2562 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได้ 4 ครัง้ ได้แก่ วนัที่ 

31 ธนัวาคม 2560 วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และก าหนดวนัใช้

สทิธิวนัสดุท้ายตรงกบัวนัครบอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิฯ 

ทัง้นี ้ก าหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้ายก าหนดให้ตรงกับวนัที่ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายุ

ครบ 2 ปี นบัแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ คือวนัที่ 23 พฤษภาคม 2562 (ในกรณีที่

วนัก าหนดการใช้สทิธิตรงกบัวนัหยดุท าการ ให้เลือ่นวนัก าหนดการใช้สทิธิดงักลา่ว เป็น
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วนัท าการสดุท้ายก่อนหน้าวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้ดงักลา่ว) 
วิธีการจัดสรร : จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัท ตามสดัสว่นการ

ถือหุ้น (Rights Offering)  ในอตัรา 4 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งรวม

จ านวนหุ้ นสามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้ นปันผลในครัง้นี ้ โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งในการ

ค านวณสิทธิของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว  

หากมีเศษของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ไม่เต็มจ านวน 1 หน่วยจากการค านวณ ให้ปัดเศษ

ใบส าคญัแสดงสทิธิสว่นที่เหลือทิง้ทัง้จ านวน ทัง้นี ้ภายหลงัจากการค านวณสิทธิของผู้

ถือหุ้นที่จะได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบส าคญัแสดงสิทธิที่

เหลอืจากการจดัสรรทัง้หมด บริษัทจะด าเนินการยกเลกิใบส าคญัแสดงสทิธิสว่นท่ีเหลอื

จ านวนดงักลา่ว ซึ่งจะท าให้คงเหลือใบส าคญัแสดงสิทธิในจ านวนเท่าที่จดัสรรให้แก่ผู้

ถือหุ้นเดิมได้ลงตวั 

โดยบริษัทได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบส าคญัแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 

(Record Date) ในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2560 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ 

พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพกัการ

โอนหุ้นในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2560 

ตลาดรองของใบส าคัญ
แสดงสิทธิ 

: บริษัทจะน าใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลกัทรัพย์ที่หุ้นสามญัของบริษัทมีการซือ้ขายอยู)่ 
ตลาดรองของหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่ เกิดจากการใช้
สิทธิ 

: บริษัทจะน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกและ

เสนอขายในครัง้นี ้เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  

เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลกัทรัพย์ที่หุ้นสามญัของบริษัทมีการซือ้ขายอยู)่ 

 

ประธานฯได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาก าหนด

แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั ซึ่งรวมถึง

รายละเอียดเก่ียวกบัการออกและเสนอขาย การจดัสรร และการใช้สทิธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั 

การเข้าท า เจรจา ตกลง และลงนามในเอกสารสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง การจดัท าและยื่นค าขอเอกสารต่างๆ ต่อส านกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือ บคุคลอื่นท่ีเก่ียวข้อง ซึง่รวมถึงการน าใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ

ซือ้หุ้ นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอไอ (mai) รวมทัง้ด าเนินการใดๆ อันจ าเป็นและสมควรเก่ียวกับ

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญ การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญดังกล่าว และการน า

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามญัเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ให้ส าเร็จลลุว่งและเป็นไปตามที่

กฎหมายก าหนด 

ประธานฯได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถามหรือข้อสงสยัหรือมีค าแนะน าเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งได้มีผู้ ถือหุ้นและ

ผู้ รับมอบฉนัทะได้สอบถามตอ่ที่ประชมุดงันี ้ 
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1. นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามวา่บริษัทฯมีแผนท่ีจะใช้เงินที่ได้จากการออกใบส าคญัแสดง

สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทอยา่งไร 

นายปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จดัการตอบว่า บริษัทฯยงัคงมุ่งเน้นในธุรกิจหลกัของบริษัทฯ หลกัๆคือการเพิ่ม 

Fleet รถ โดยยงัไมม่ีแผนการลงทนุในธุรกิจอยา่งอื่น  

2. นายเกียรติพล มงคลเจริญกิจ ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง สอบถามวา่ในมมุมองของผู้บริหาร ในอีก 2-3 

ปี Fleet รถของบริษัทฯจะเป็นอยา่งไร 

นายปิยะ เตชากลู กรรมการผู้จดัการตอบวา่จากสถิติในปี 2559 บริษัทฯลงทนุซือ้รถเพิ่มขึน้อีก 37 คนั จึงมอง

วา่ในระยะตอ่ไปอาจจะมีการลงทนุเพิ่มอีกประมาณ 35 คนั ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัความต้องการของลกูค้าเป็นหลกั 

3. นายอรรถวฒุิ พกุประยรู ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษัทฯมองถึงโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ

หรือไม ่เช่นการรับสง่สนิค้าในนิคมอตุสาหกรรม 

นายปิยะ เตชากูล กรรมการผู้ จัดการตอบว่าจริงๆแล้ว บริษัทฯได้มองโอกาสในธุรกิจเพิ่มเติมอยู่เสมอ 

เนื่องจากเราอยู่ในนิคมอตุสาหกรรมและเรามีจุดแข็งหลายประการ และในปีนี ้เราก็มีธุรกิจเพิ่มอีกหนึ่งอย่าง 

คือการให้เช่ารถรายวนัพร้อมคนขบัส าหรับผู้บริหารของลกูค้า ซึง่มีเสยีงตอบรับคอ่นข้างดี  

4. นายอรรถวุฒิ พุกประยูร ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าจากข่าวที่ปรากฏในปัจจุบนั หาก

รัฐบาลออกมาตรการห้ามใช้รถตู้ในการขนสง่คน จะมีผลกระทบตอ่บริษัทฯหรือไม่ 

นายปิยะ เตชากลู กรรมการผู้จดัการตอบว่า หากรัฐบาลออกมาตรการห้ามใช้รถตู้ ในการขนสง่คนจริง น่าจะ

เป็นการห้ามรถตู้ประจ าทางที่มีการวิ่งตามรัศมี แต่การให้บริการรถตู้ของบริษัทฯเป็นการให้บริการรถตู้ ไม่

ประจ าทาง จึงคิดว่าไม่น่าจะได้รับผลกระทบ นอกจากนีม้าตรฐานรถตู้ ของบริษัทมีมาตรฐานที่สูงกว่า

มาตรฐานท่ีรัฐบาลก าหนดพอสมควร จึงคิดวา่บริษัทฯไมน่า่จะได้รับผลกระทบใดๆ 

 เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถามหรือข้อสงสยัหรือมีค าแนะน าเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิ

การออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทรุ่นที่ 1 (ATP30-W1) ตลอดจนการมอบหมายให้

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาก าหนดแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง

กบัใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั โดยวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวน

เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ น

สามัญเพิ่มทุนของบริษัทรุ่นที่ 1 (ATP30-W1) ตลอดจนการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอ านาจพิจารณา

ก าหนดแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญ 

ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้ 

เห็นด้วย 296,103,159 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9966 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง 10,001 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0034 
รวมคะแนนเสยีง 296,113,160 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
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วาระที่ 7  พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับ

การจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ ATP30-W1 
ประธานฯแถลงตอ่ที่ประชมุวา่ตามที่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการใช้สิทธิ

แปลงสภาพ ATP30-W1 บริษัทฯ ต้องมีการเพิ่มทนุจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน

ดงักลา่วเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั (ATP30-

W1) โดยเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 110,000,000 บาท แบ่งเป็น

หุ้นสามญัจ านวน 440,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 154,687,500  บาท แบง่เป็น

หุ้นสามญัจ านวน 618,750,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นจ านวนทนุที่เพิ่มจ านวน 44,687,500 บาทโดย

บริษัทฯ จะออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุอีกจ านวน 178,750,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ

ดงันี ้

1) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล                          จ านวนไมเ่กิน    55,000,000 หุ้น 

2) รองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพ ATP30-W1       จ านวนไมเ่กิน 123,750,000 หุ้น 

โดยมีวตัถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และผลกระทบต่อบริษัทฯ ปรากฏรายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทุน 

(แบบ F53-4) ตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 4 

ประธานฯได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถามหรือข้อสงสยัหรือมีค าแนะน าเพิ่มเติมหรือไม่ 

 เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถามหรือข้อสงสยัหรือมีค าแนะน าเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิ

การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการใช้สิทธิแปลง

สภาพ ATP30-W1 โดยวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้น

สามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ ATP30-W1 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้ 

เห็นด้วย 296,103,159 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9966 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง 10,001 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0034 
รวมคะแนนเสยีง 296,113,160 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ประธานฯแถลงต่อที่ประชุมว่าตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และ

จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ ATP30-W1 ตามวาระที่ผ่านมา

นัน้ บริษัทฯ ต้องมีการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน โดยแก้ไขเป็นดงันี ้

ข้อ 4 ทนุจดทะเบียนจ านวน 154,687,500 บาท  (หนึง่ร้อยห้าสบิสีล้่านหกแสน 

       แปดหมื่นเจ็ดพนัห้าร้อยบาท) 
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 แบง่ออกเป็น  618,750,000 หุ้น (หกร้อยสบิแปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ              0.25 บาท (ยี่สบิห้าสตางค์) 

 

โดยแบง่ออกเป็น 

 หุ้นสามญั  618,750,000 หุ้น (หกร้อยสบิแปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ   - หุ้น 

ประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 พิจารณาและอนมุตัิการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. 

เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน โดยให้บคุคลที่ได้รับมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์

สนธิต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจในการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือ

บริคณห์สนธิ ค าขอจดทะเบียน ตามค าสัง่นายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนส าเร็จลลุว่ง 

ประธานฯได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถามหรือข้อสงสยัหรือมีค าแนะน าเพิ่มเติมหรือไม่ 

 เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถามหรือข้อสงสยัหรือมีค าแนะน าเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิ

การแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วย

คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง

กบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ดงันี ้  

เห็นด้วย 296,103,159 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9966 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง 10,001 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0034 
รวมคะแนนเสยีง 296,113,160 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการใหม่ แทนกรรมการเก่าที่พ้นจากต าแหน่งวาระ 

ประธานฯแถลงต่อที่ประชุมว่าตนเองเป็นหนึ่งในกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระนี ้จึงขอเชิญนายก าชัย  

บญุจิรโชติ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ ท าหน้าที่ด าเนินการประชมุแทนในวาระนี ้ 

นายก าชยั บญุจิรโชติแถลงตอ่ที่ประชมุวา่ ตามมาตรา 71 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ

ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 20 ก าหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง

จ านวนหนึง่ในสามของจ านวนกรรมการขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบง่ออกให้ตรงสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวน

ที่ใกล้เคียงที่สดุกบัจ านวนหนึง่ในสาม กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกได้” โดย

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 นี ้มีกรรมการท่ีออกจากต าแหนง่ตามวาระ จ านวน 3 ทา่น คือ 

1) นายวิวฒัน์ กรมดิษฐ์ ต าแหนง่ รองประธานกรรมการและที่ปรึกษา 

2) ดร. สพุจน์ เธียรวฒุิ ต าแหนง่ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

3) นายชาติชาย พานิชชีวะ ต าแหนง่ ประธานกรรมการบริษัท  
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คณะกรรมการบริษัทซึง่ไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้สว่นเสยี เห็นสมควรท่ีจะเสนอช่ือกรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งทัง้ 

3 ทา่นกลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคณุสมบตัิครบถ้วนต่อการด ารง

ต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท 

ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 5 

เพื่อให้ที่ประชมุลงมติได้อยา่งอิสระ จึงเชิญกรรมการทัง้สามทา่นออกจากที่ประชมุเป็นการชัว่คราว  

นายก าชยั บญุจิรโชติได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถามหรือข้อสงสยัหรือมีค าแนะน าเพิ่มเติมหรือไม ่ 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีค าถามหรือข้อสงสยัหรือมีค าแนะน าเพิ่มเติม นายก าชัย บุญจิรโชติจึงขอให้ที่ประชุม

พิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการใหม่ แทนกรรมการเก่าที่พ้นจากต าแหน่งวาระโดยวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วย

คะแนนเสยีงข้างมากไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะท าการ

ลงคะแนนเลอืกตัง้เป็นรายบคุคล 

1. นายวิวฒัน์ กรมดิษฐ์ 

มติ: ที่ประชมุได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการเลอืกตัง้นายวิวฒัน์ กรมดิษฐ์ เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ

บริษัทตลอดจนต าแหนง่อื่นๆตามเดิมอีก 1 วาระ ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้  

เห็นด้วย 296,103,159 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9966 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง 10,001 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0034 
รวมคะแนนเสยีง 296,113,160 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

2. ดร. สพุจน์ เธียรวฒุิ 

มติ: ที่ประชมุได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการเลือกตัง้ดร. สพุจน์ เธียรวฒุิเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ

ตรวจสอบตลอดจนต าแหนง่อื่นๆตามเดิมอีก 1 วาระ ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี

สทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้  

เห็นด้วย 296,103,159 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9966 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง 10,001 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0034 
รวมคะแนนเสยีง 296,113,160 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

3. นายชาติชาย พานิชชีวะ 

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตัง้นายชาติชาย พานิชชีวะเข้าด ารงต าแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทตลอดจนต าแหนง่อื่นๆตามเดิมอีก 1 วาระ ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้  

เห็นด้วย 296,103,159 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9966 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง 10,001 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0034 
รวมคะแนนเสยีง 296,113,160 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
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วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 

ประธานฯแถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 25 ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

จากบริษัทตามที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมตอินมุตัิ โดยอาจก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแนน่อน หรือ

วางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกวา่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลีย่นแปลงเป็น

อยา่งอื่นได้ นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสทิธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ 

ประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 

โดยก าหนดผลตอบแทนกรรมการในรูปเบีย้ประชุมต่อครัง้ตามอตัราที่ปรากฏในตาราง และค่าตอบแทนกรรมการรายปี ซึ่ง

เท่ากบัค่าตอบแทนเดิมในปี 2559 โดยพิจารณาถึงแผนงานทางธุรกิจของบริษัทฯ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละ

ทา่นโดยมีรายละเอียดดงันี ้
ค่าเบีย้ประชุม 

 

ต าแหน่ง 
ค่าเบีย้ประชุมต่อครัง้ (บาท) 

ปี 2559 ปี 2560 

ประธานกรรมการบริษัท 15,000 15,000 

รองประธานกรรมการบริษัท 12,000 12,000 

กรรมการบริษัท 10,000 10,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 10,000 10,000 

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง - 15,000 

กรรมการบริหารความเสีย่ง - 10,000 

  

 ค่าตอบแทนกรรมการรายปี : คิดจากผลประกอบการประจ าปีของบริษัทฯ ในอตัราไม่เกินร้อยละ 5  ของก าไร

สทุธิประจ าปี หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจจดัสรรเงินจ านวนนีใ้ห้แก่กรรมการแตล่ะทา่น 

ประธานฯได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถามหรือข้อสงสยัหรือมีค าแนะน าเพิ่มเติมหรือไม่ 

 เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถามหรือข้อสงสยัหรือมีค าแนะน าเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิ

คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 โดยวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน

เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง โดยกรรมการท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นและมีสว่นได้เสยีกบัวาระนี ้จะไม่มีสิทธิ

ออกเสยีง 

มติ: ที่ประชมุได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 ตามที่ได้เสนอด้วย

คะแนนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้  

เห็นด้วย 143,563,159 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9930 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง 10,001 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0070 
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รวมคะแนนเสยีง 143,573,160 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
 
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2560 

ประธานฯแถลงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 ก าหนดให้ที่

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัทฯทกุปี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ สอบบัญชีความต่อเนื่องและ

ประสทิธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอตัราคา่สอบบญัชีปี 2560 ตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 6  

ประธานฯ เห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบที่เสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจ าปี 2560 อนมุตัิแต่งตัง้คณุศภุชยั ปัญญาวฒัโน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ คณุกรองแก้ว ลิมป์

กิตติกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5874 หรือ คณุชลรส สนัติอศัวราภรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 

4523 แห่งบริษัท ส านักงานอีวาย จ ากัด โดยก าหนดให้ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ สอบบัญชี เป็นผู้ท าการ

ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2560 เป็น

จ านวนเงิน 1,050,000 บาท (หนึง่ล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) 

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว มีความเห็นวา่ ผู้สอบบญัชีทัง้สามทา่นเป็นผู้สอบบญัชีที่เป็นอิสระ ไมม่ี

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจใดๆ กบับริษัทฯ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ และมีคณุสมบตัิครบถ้วนในการตรวจสอบและแสดงความ

คิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 รวมถึงมีความเห็นว่า การก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2560 มีความ

เหมาะสมดีแล้ว ดังนัน้ จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ให้

พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2560 ตอ่ไป 

ประธานฯได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถามหรือข้อสงสยัหรือมีค าแนะน าเพิ่มเติมหรือไม่ 

 เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถามหรือข้อสงสยัหรือมีค าแนะน าเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิ

การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2560 โดยวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

ไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง  

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี

ประจ าปี 2560 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้  

 

เห็นด้วย 296,103,160 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9966 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง 10,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0034 
รวมคะแนนเสยีง 296,113,160 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

 
วาระที่ 12 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯแถลงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 105 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ได้ก าหนดว่า 

เมื่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาวาระการประชมุตามที่แจ้งในหนงัสอืเชิญประชมุเรียบร้อยแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้
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ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ใน

หนงัสอืเชิญประชมุก็ได้  

นอกจากนี ้บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถามในเร่ืองอื่นๆ เก่ียวกบับริษัทฯ ในวาระนี ้

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใดเสนอเร่ืองอื่นๆเพื่อพิจารณา 

ประธานฯจึงกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉนัทะ และผู้ เข้าร่วมประชมุทกุทา่นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และปิด

ประชมุเวลา 16.30 น. 

 

 

 

ลงช่ือ   ประธานท่ีประชมุ 

นายชาตชิาย พานิชชีวะ 

ประธานกรรมการบริษัท 

  

ลงช่ือ  ผู้บนัทกึการประชมุ 

              นางสกุานดา พทุธรักษา 

                   เลขานกุารบริษัท 
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สิง่ที่สง่มาด้วย 2 

รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

งบการเงินประจ าปี 2560 

(ในรูปแบบแผน่บนัทกึข้อมลู (CD Rom)) 
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สิง่ที่สง่มาด้วย 3 

1) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) 
 

ชื่อ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 

คณุศภุชยั ปัญญาวฒัโน 3930 หรือ 

คณุชลรส สนัติอศัวราภรณ์ 4523 หรือ 

คณุกรองแก้ว ลมิป์กิตติกลุ 5874  
 

แหง่บริษัท ส านกังาน อี วาย จ ากดั โดยผู้สอบบญัชีมีคณุสมบตัิสอดคล้องกบัประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ทัง้นี ้

บริษัทเป็นส านกังานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอข้างต้นไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท 

ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

 

2) อนมุตัิคา่สอบบญัชีงบการเงินประจ าปี 2561 และคา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท เป็นเงินจ านวน 

1,260,000 บาท (เพิ่มขึน้จากปี 2560 เป็นจ านวน 210,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

 

รายการตรวจสอบ 
ค่าตรวจสอบ (บาท) 

2560 2561 
คา่สอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงิน 
ประจ าปีของบริษัท 

750,000 750,000 

คา่สอบบญัชีงบการเงินรวมประจ าปี และคา่สอบทาน 
งบการเงินรายไตรมาสของบริษัท 

300,000 510,000 

รวม 1,050,000 1,260,000 
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สิง่ที่สง่มาด้วย 4 
ประวตัิของกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่: 1 

 
 

ช่ือ นายปิยะ เตชากลู                

อายุ 51 ปี 

ต าแหน่ง กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 

วนัท่ีเร่ิมด ารงต าแหน่ง

กรรมการ 

31 ตลุาคม 2548 (เวลาท่ีด ารงต าแหน่งตัง้แต ่ต.ค. 2548 เป็นเวลา  

12 ปี 2 เดือน)  

การศกึษา รัฐประศาสนศาตร์มหาบณัฑิต, สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์ 

วศิวกรรมศาสตร์บณัฑติ (วศิวกรรมเคมี), จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

หลกัสตูรท่ีเข้าอบรม Director Accreditation Program (DAP)รุ่น 110/2557  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา  

2548-ปัจจบุนั กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความ
เส่ียง และกรรมการผู้จดัการ: บมจ. เอทีพี 30 

2547-ปัจจบุนั กรรมการ: บจก.แก๊ส แอนด์ เกียร์ 

 
 

กิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- 

กิจการอ่ืนท่ีมิใช่บริษัทจดทะเบียน บจก.แก๊ส แอนด์ เกียร์ 

กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท -ไม่มี- 

การถือหุ้นในบริษัท ณ วนัท่ี 11 มกราคม 2561 -54,625,000 หุ้น- 

การเข้าร่วมประชมุในปี 2560 ประชมุคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครัง้ 
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ประวตัิของกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่: 2 

 
 

ช่ือ นางสมหะทยั พานิชชีวะ 

อายุ 51 ปี 

ต าแหน่ง กรรมการ  

วนัท่ีเร่ิมด ารงต าแหน่ง

กรรมการ 

25 ธนัวาคม 2556 (เวลาท่ีด ารงต าแหน่งตัง้แต ่ธ.ค. 2556 เป็นเวลา  

4 ปี) ได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ เม่ือวนัท่ี 

4 เมษายน 2559 

การศกึษา พาณิชยศาสตร์มหาบณัฑติ, สถาบนับณัฑติบริหารธุรกิจศศนิทร์ แหง่

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ครุศาสตร์บณัฑติ, จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

หลกัสตูรท่ีเข้าอบรม Director Certification Program รุ่น 104/2551 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา  

2559 - ปัจจุบนั กรรมการ: บจก.อมตะ โฮลดิง้ 
2557 - ปัจจุบนั กรรมการ: บมจ. ชีวาทยั อินเตอร์เชนจ์ 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ: บมจ.เอทีพี 30 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ /ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร:  

บมจ. อมตะ วีเอ็น 
 

กิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน บมจ. อมตะ วีเอ็น 

บมจ. ชีวาทยั อินเตอร์เชนจ์ 

กิจการอ่ืนท่ีมิใช่บริษัทจดทะเบียน บจก.อมตะ โฮลดิง้ 

กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท -ไม่มี- 

การถือหุ้นในบริษัท ณ วนัท่ี 11 มกราคม 2561 -7,560,000 หุ้น- 

การเข้าร่วมประชมุในปี 2560 ประชมุคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครัง้ 
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ประวตัิของกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่: 3 

 
 

ช่ือ นายก าชยั บญุจิรโชติ 

อายุ 56 ปี 

ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  

วนัท่ีเร่ิมด ารงต าแหน่ง

กรรมการ 

25 ธนัวาคม 2556 (เวลาท่ีด ารงต าแหน่งตัง้แต ่ธ.ค. 2556 เป็นเวลา  

4 ปี)  

การศกึษา นิตศิาสตร์มหาบณัฑติ, มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

นิตศิาสตร์บณัฑติ, มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

หลกัสตูรท่ีเข้าอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2557/110  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา  

2556 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ:  
บมจ.เอทีพี 30 

2529 - ปัจจุบนั หวัหน้าส านกังาน: ส านกักฎหมายนิตพิล 
 

กิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- 

กิจการอ่ืนท่ีมิใช่บริษัทจดทะเบียน ส านกักฎหมายนิตพิล 

กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท -ไม่มี- 

การถือหุ้นในบริษัท ณ วนัท่ี 11 มกราคม 2561 -ไม่มี- 

การเข้าร่วมประชมุในปี 2560 ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 

ประชมุคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครัง้ 
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สิง่ที่สง่มาด้วย 5 

ข้อบงัคบับริษัทฯ ในหมวดที่ 6 (การประชมุผู้ ถือหุ้น)  

ตามค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติที่ 21/2560 เร่ืองการแก้ไขเพิ่มเตมิกฎหมายเพื่ออ านวยความ

สะดวกในการประกอบธุรกิจ  คณะรักษาความสงบแหง่ชาตมิีมตเิห็นควรให้แก้ไขพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั มาตรา 

100 รายละเอยีดตามค าสัง่ คสช. และพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากัด ฉบบัแก้ไขลา่สดุ การแก้ไขมาตรา 100 ของ

พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั สง่ผลให้ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในหมวดที่ 6 การประชมุผู้ ถือหุ้น ไม่สอดคล้องกบั

พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดัฉบบัแก้ไขลา่สดุ  

จึงขอด าเนินการแก้ไขข้อบงัคบัข้อดงักลา่วให้สอดคล้องกบักฎหมายที่แก้ไข ดงันี ้
ข้อความเดิม : หมวด 6 การประชมุผู้ ถือหุ้น 
ข้อ 36 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุประจ าปีภายในสี ่(4) เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชี

ของบริษัท 

การประชมุผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึง่ ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญัโดยคณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็น

การประชมุวิสามญัเมือ่ใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 
ผู้ถอืหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ถอืหุ้นจ านวนไม่น้อย
กว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดเข้าชื่อกนัท า
หนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถอืหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แตต้่องระบเุหตผุลในการท่ีขอให้
เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถอืหุ้นภายในหน่ึง
เดือน (1) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนัน้จากผู้ถอืหุ้นดงักล่าว 
 

ข้อความใหม่: หมวด 6 การประชมุผู้ ถือหุ้น 
ข้อ 36 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุประจ าปีภายในสี ่(4) เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชี

ของบริษัท 

การประชมุผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึง่ ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็น

การประชมุวิสามญัเมือ่ใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 
ผู้ถอืหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด 
จะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถอืหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แตต้่องระบเุร่ือง
และเหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการ
ประชุมผู้ถอืหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วนันับแต่วนัที่ได้รับหนังสือจากผู้ถอืหุ้น  
ในกรณีที่คณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึง่ ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือ
หุ้นคนอื่น ๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็ได้ภายในสีส่บิห้า (45) วนั นบัแตว่นัครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคหนึง่ ในกรณีเช่นนีใ้ห้ถือวา่เป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ
คา่ใช้จา่ยอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือ
หุ้นท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสองครัง้ใดจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๐๓ ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จา่ยทีเ่กิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้
นัน้ให้แก่บริษัท 
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สิง่ที่สง่มาด้วย 6 

ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และหลกัฐานท่ีต้องน ามาแสดงในวนัประชมุ 

 

กรณีเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

1) ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา สญัชาติไทย โปรดแสดงเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยงัไมห่มดอาย ุเช่น บตัร

ประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือ ใบอนญุาตขบัขี่ หรือ หนงัสอืเดินทาง  

2) ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา สญัชาติตา่งด้าว โปรดแสดงบตัรประจ าตวัคนตา่งด้าว หรือหนงัสอืเดินทาง หรือเอกสารท่ีใช้

แทนหนงัสอืเดินทางฉบบัจริงเพื่อลงทะเบียน 

3) กรณีมีการแก้ไขช่ือสกลุต้องแสดงหลกัฐานการรับรองการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว 

 

วิธีการมอบฉนัทะ 

1) เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดยีวเท่านัน้ (เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้เฉพาะแบบ 

ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่เทา่นัน้) 

2) ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ หรือเลอืกมอบฉนัทะให้

กรรมการของบริษัท คือ นายก าชยั บญุจิรโชติ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทได้เสนอช่ือไว้ให้เป็น

ผู้ รับมอบฉนัทะโดยเข้าร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนตามแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่แนบมา ในการเข้าร่วมประชมุ

ดงักลา่ว 

3) ผู้มอบฉนัทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสยีงลงคะแนนแยกได้ในแตล่ะวาระของการประชมุวา่ เห็นด้วย ไมเ่ห็น

ด้วยหรืองดออกเสยีง โดยก าหนดไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะเพื่อให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์

ของผู้มอบฉนัทะ 

4) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะสง่หนงัสอืมอบฉนัทะไว้ตอ่ประธานท่ีประชมุและ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเวลา

ประชมุ โดยกรอกข้อมลูและลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบ ข้อความที่ส าคญั ผู้มอบฉนัทะต้องลง

นามก ากบัไว้ทกุแหง่ 

5) หนงัสอืมอบฉนัทะต้องตดิอากรแสตมป์  20 บาท 

 

การลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุ 

บริษัทฯ จะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชมุ 1 ชัว่โมง โดยเร่ิมเปิดรับลงทะเบียนตัง้แต่

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรม ดิ เอเมอรัลด์ ห้องพาโนรามา 1 ชัน้ 14 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ (สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 11) 
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หลกัฐานท่ีต้องน ามาแสดงในวนัประชมุ 

1. กรณีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง 

- แบบฟอร์มลงทะเบียน  (สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 12) 

- เอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยงัไมห่มดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ  

หรือใบอนญุาตขบัขี่ หรือ หนงัสอืเดินทาง  

- กรณีมีการเปลีย่นแปลงช่ือ หรือช่ือสกลุ ขอให้ผู้ ถือหุ้นยื่นหลกัฐานประกอบด้วย 

2. กรณีมอบฉนัทะให้ผู้อื่นมาประชมุแทน 

- แบบฟอร์มลงทะเบียน  (สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 12) 

- หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่)  

- กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือ ใบอนญุาตขบัขี่ หรือ หนงัสอืเดินทาง พร้อม 

ลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 

- กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว 

ส าเนาบตัรประจ าตวัคนตา่งด้าว หรือหนงัสอืเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนงัสอืเดินทาง พร้อมลงนาม 

รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 

ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคล 

1. กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล (กรรมการ) มาเข้าร่วมการประชมุด้วยตวัเอง 

- แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 12) 

- เอกสารแสดงตนที่สว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล เช่นเดยีวกบักรณีบคุคลธรรมดาตามข้อ 1 

- ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ)  

และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคล ซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิตบิคุคลซึง่เป็นผู้ ถือ

หุ้น 

2. กรณีที่มีการมอบฉนัทะ 

- แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 12) 

- หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่) ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้อง ครบถ้วนและลง 

ลายมือช่ือของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ (สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 7) 

- ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ)  

และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคล ซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคล 

ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

- ส าเนาเอกสารแสดงตนที่สว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉนัทะและได้ลง 

ลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 
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- เอกสารแสดงตนที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดยีวกบักรณีบคุคลธรรมดาตามข้อ 1 

3. กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูล

หุ้น 

เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดียน (Custodian)  

1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิง่ที่สง่มาด้วย 12) 

2) หนงัสอืมอบฉนัทะซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้มีอ านาจกระท าการแทนของ 

คสัโตเดียน (Custodian) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

3) หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian)  

4) ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนนิติบคุคลของคสัโตเดียน (Custodian) ซึง่รับรองส าเนาถกูต้อง โดยผู้มีอ านาจ

กระท าแทนของคสัโตเดยีน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้อ านาจกระท าการแทนของคสัโตเดยีน 

(Custodian) ซึง่ลงนามในฐานะผู้มอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนคสัโตเดียน (Custodian)  

5) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอายขุองผู้มีอ านาจกระท าการแทนคสัโตเดียน (Custodian) และลงลายมอืช่ือรับรอง

ส าเนาถกูต้อง 

เอกสารหลกัฐานจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุจากตา่งประเทศ  

1)  หนงัสอืมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน  

2)  ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคลและมี

ข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิตบิคุคลซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

3)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ท่ียงัไมห่มดอายขุองผู้แทนนิติบคคลและลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 
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สิง่ที่สง่มาด้วย 7 

ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

หมวดที่ 6 การประชมุผู้ถือหุ้น 

ข้อ 36 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุ

ของรอบบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดย

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็สดุแต่จะเห็นสมควร ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับ

รวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายให้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นจ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า 

(25) คน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกันท า

หนงัสอื ขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แตต้่องระบเุหตผุลในการขอให้

เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายใน

หนึง่ (1) เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืนัน้จากผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว 

ข้อ 37 ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระ

การประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะ

เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และ

จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี ้ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนดั

ประชมุในหนงัสอืพิมพ์ ไมน้่อยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชุมด้วย สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้อง

อยูใ่นท้องที่อนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทหรือ จงัหวดัใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนด

ก็ได้ 

ข้อ 38 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน 

หรือ ไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องถือหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ

จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ  

ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใดเมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึง่ (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่เข้ามาร่วม

ไมค่รบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้

การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม ่

และในกรณีนีใ้ห้สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันี ้

ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 39 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ

ปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่

ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่

ประชมุดงักลา่ว 
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ข้อ 40 ในการออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ถือวา่หุ้นหนึง่มีเสยีงหนึง่ และผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษ

ในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ และมติของที่

ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือวา่คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามคีะแนนเสยีง 

เทา่กนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อกีหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) กรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสยีงสามในสี ่(3/4) ของคะแนนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิ 

ออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 

(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั  

การมอบหมายให้บคุคลอื่นใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกบับคุลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อ

การแบง่ผลก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิม่เติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

(จ) การเพิม่หรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การเลกิบริษัท 

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื่น 

ข้อ 41 กิจการท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีพงึเรียกประชมุมดีงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 

(2) พิจารณาอนมุตังิบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของรอบบญัชีที่ผา่นมา 

(3) พิจารณาอนมุตัจิดัสรรเงินก าไร และการจา่ยเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีพ้นจากวาระ และก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

(5) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี และ 

(6) กิจการอื่นๆ 
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สิง่ที่สง่มาด้วย 8 

หนงัสอืมอบฉนัทะตามทีก่รมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ก าหนด แบบ ก และ แบบ ข (อยูป่กหลงั) 
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สิง่ที่สง่มาด้วย 9 

นิยามและคณุสมบตัิกรรมการอิสระ 

 

นิยามกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ คือ กรรมการท่ีไมไ่ด้บริหารจดัการกิจการของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม มีความป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้น

ใหญ่และผู้บริหารของบริษัทฯ ไมม่ีความสมัพนัธ์อนัอาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอิสระของตน 

ทัง้นี ้คณะกรรมการอิสระต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอยา่งน้อยหนึง่ในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด แตต้่องไมน้่อย

กวา่สามคน และคณุสมบตัิของกรรมการอิสระของบริษัทฯ นัน้เป็นไปตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

และตลาดหลกัทรัพย์ฯ   

คณุสมบตัิคณะกรรมการอิสระ 

1.  ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม  

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระ 

รายนัน้ๆ ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ าหรือผู้มี 

อ านาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ย ล าดบัเดยีวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของ

ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขอ

อนญุาตตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่ว ไม่

รวมถงึกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

3.  ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็น บิดามารดา คู่

สมรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะ

ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี 

อ านาจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็น

หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท

ยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว

มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ 

ควบคมุของบริษัทฯ และไมเ่ป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบ

บญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู ่
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เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือทีป่รึกษาทางการ

เงินซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทาง

วิชาชีพนัน้เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

7.  ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้

ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8.  ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมนียักับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย หรือไม่

เป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน

ประจ าหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพ

อยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

9.  ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 

10.  กรรมการอิสระตามคณุสมบตัิข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตดัสนิใจในการด าเนิน 

กิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ 

ควบคมุ โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้ 
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สิง่ที่สง่มาด้วย 10 

ข้อมลูเก่ียวกบักรรมการอิสระท่ีเป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 
 

ช่ือ นายก าชยั บญุจิรโชติ 

อายุ 56 ปี 

ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  

วนัท่ีเร่ิมด ารงต าแหน่ง

กรรมการ 

25 ธนัวาคม 2556 (เวลาท่ีด ารงต าแหน่งตัง้แต ่ธ.ค. 2556 เป็นเวลา  

4 ปี)  

การศกึษา นิตศิาสตร์มหาบณัฑติ, มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

นิตศิาสตร์บณัฑติ, มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

หลกัสตูรท่ีเข้าอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2557/110  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา  

2556 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ:  
บมจ.เอทีพี 30 

2529 - ปัจจุบนั หวัหน้าส านกังาน: ส านกักฎหมายนิตพิล 
 

กิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- 

กิจการอ่ืนท่ีมิใช่บริษัทจดทะเบียน ส านกักฎหมายนิตพิล 

กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท -ไม่มี- 

การถือหุ้นในบริษัท ณ วนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2561 -ไม่มี- 

การเข้าร่วมประชมุในปี 2560 ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 

ประชมุคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครัง้ 
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สิง่ที่สง่มาด้วย 11 

แผนท่ีโรงแรมดิ เอเมอรัลด์ ห้องพาโนรามา 1 ชัน้ 14 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
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แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. (แบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบที่ง่ายไมซ่บัซ้อน) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าเร่ืองก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

 
            เขียนท่ี .......................................................................... 
            วนัท่ี ........... เดือน ................................ พ.ศ. ............... 

ข้าพเจ้า............................................................................................................................สญัชาต.ิ................................ 
อยู่บ้านเลขท่ี...........................ถนน................................................ต าบล/แขวง........................................................................... 
อ าเภอ/เขต.........................................................จงัหวดั...........................................................รหสัไปรษณีย์............................... 
 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม............................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั
......................................เสียง ดงันี ้
 หุ้นสามญั..........................................................หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั......................................เสียง 
 หุ้นบริุมสทิธิ.....................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั......................................เสยีง 
 ขอมอบฉนัทะให้ 
(1) .....................................................................................................................................อาย.ุ................................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี...........................ถนน................................................ต าบล/แขวง........................................................................... 
อ าเภอ/เขต......................................................จงัหวดั..........................................................รหสัไปรษณีย์........................... หรือ 
(2) .....................................................................................................................................อาย.ุ................................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี...........................ถนน................................................ต าบล/แขวง........................................................................... 
อ าเภอ/เขต......................................................จงัหวดั..........................................................รหสัไปรษณีย์........................... หรือ 
(3) .....................................................................................................................................อาย.ุ................................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี...........................ถนน................................................ต าบล/แขวง........................................................................... 
อ าเภอ/เขต......................................................จงัหวดั..........................................................รหสัไปรษณีย์..................................  
คนใดคนหนึง่เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ครัง้ที่ 3 
ในวนัจนัทร์ท่ี 2 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมด ิเอเมอรัลด์ ห้องพาโนรามา 1 ชัน้ 14 ถนนรัชดาภิเษก เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะ
พงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 

ลงช่ือ.....................................................................................ผู้มอบฉนัทะ 
              (.....................................................................................) 
 

 ลงช่ือ.....................................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
   (.....................................................................................) 

 
 ลงช่ือ.....................................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

     (.....................................................................................) 
  

  ลงช่ือ.....................................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
     (.....................................................................................) 

หมายเหตุ : ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้  
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แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. (แบบที่ก าหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั)  

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ืองก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

 
        เขียนท่ี .......................................................................... 
        วนัท่ี ........... เดือน ................................ พ.ศ. ............... 

 
ข้าพเจ้า............................................................................................................................สญัชาต.ิ................................ 

อยู่บ้านเลขท่ี...........................ถนน................................................ต าบล/แขวง........................................................................... 
อ าเภอ/เขต.........................................................จงัหวดั...........................................................รหสัไปรษณีย์............................... 
 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท..........................................................................................................................จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม............................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั......................................เสยีง ดงันี ้
 หุ้นสามญั..........................................................หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั......................................เสียง 
 หุ้นบริุมสทิธิ.....................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั......................................เสยีง 
 ขอมอบฉนัทะให้ 

(1) .....................................................................................................................................อาย.ุ................................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี...........................ถนน................................................ต าบล/แขวง........................................................................... 
อ าเภอ/เขต......................................................จงัหวดั..........................................................รหสัไปรษณีย์........................... หรือ 

(2) .....................................................................................................................................อาย.ุ................................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี...........................ถนน................................................ต าบล/แขวง........................................................................... 
อ าเภอ/เขต......................................................จงัหวดั..........................................................รหสัไปรษณีย์........................... หรือ 

(3) .....................................................................................................................................อาย.ุ................................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี...........................ถนน................................................ต าบล/แขวง........................................................................... 
อ าเภอ/เขต......................................................จงัหวดั..........................................................รหสัไปรษณีย์..................................  
คนใดคนหนึง่เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ครัง้ที่ 3 ใน
วนัจนัทร์ท่ี 2 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมด ิเอเมอรัลด์ ห้องพาโนรามา 1 ชัน้ 14 ถนนรัชดาภิเษก เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลื่อน
ไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
 
(1)  วาระท่ี 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2560 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้
   เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย                     งดออกเสยีง 

(2)  วาระท่ี 2 เร่ือง รับทราบรายงานของคณะกรรมการซึง่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ รอบปี 2560 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้
   เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย                     งดออกเสยีง 

 (3)  วาระท่ี 3 เร่ือง พิจารณาอนมุตังิบการเงินของบริษัท ส าหรับปี 2560 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้
   เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย                     งดออกเสยีง 

(4)  วาระท่ี 4 เร่ือง พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรเป็นทนุส ารอง และอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน สิน้สดุวันท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
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  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้
   เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย                     งดออกเสยีง 

(5)  วาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาอนมุตัแิก้ไขข้อบงัคบับริษัทฯ ในหมวดท่ี 6 (การประชมุผู้ ถือหุ้น) ให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญตับิริษัทมหาชน
จ ากดั 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้
   เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย                     งดออกเสยีง 

(6)  วาระท่ี 6 เร่ือง  พิจารณาอนมุตักิารเลือกตัง้กรรมการใหม่ แทนกรรมการเก่าท่ีพ้นจากต าแหน่งวาระ 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้
   เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย                     งดออกเสยีง 

   การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

   เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย                     งดออกเสยีง 

   การแตง่ตัง้กรรมการรายบคุคล 

    คณุปิยะ เตชากลู 

   เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย                     งดออกเสยีง 

   คณุสมหะทยั พานิชชีวะ 

   เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย                     งดออกเสยีง 

   คณุก าชยั บญุจิรโชต ิ

   เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย                     งดออกเสยีง 

(7)  วาระท่ี 7 เร่ือง พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้
   เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย                     งดออกเสยีง 

(8)  วาระท่ี 8 เร่ือง พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2561 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้
   เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย                     งดออกเสยีง 

(9)  วาระท่ี 9 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)         
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้
   เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย                     งดออกเสยีง 

 
(4) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้อง

และไม่ใชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
(5) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการ

พิจารณาหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีทีมีการเปล่ียนแปลงแก้ไขหรือเพิม่เตมิข้อเทจ็จริงประการใด 
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 

ลงช่ือ.....................................................................................ผู้มอบฉนัทะ 
         (.....................................................................................) 
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ลงช่ือ.....................................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
        (.....................................................................................) 

 
ลงช่ือ.....................................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
        (.....................................................................................) 

 
ลงช่ือ.....................................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
       (.....................................................................................) 

 
หมายเหตุ :      1.  ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

     ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
      2.  วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
      3.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่ท่ีวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิม่เตมิได้ในใบประจ าตอ่ 

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ตามแนบ 
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ใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอทีพี30 จ ากดั (มหาชน) 

         
ในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 3 วนัจนัทร์ท่ี 2 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมด ิเอเมอรัลด์ ห้องพาโนรามา 1 ชัน้ 14 ถนน

รัชดาภิเษก เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 

(1)  วาระท่ี 1 เร่ือง  
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้
   เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย                     งดออกเสยีง 

(2)  วาระท่ี 2 เร่ือง  
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้
   เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย                     งดออกเสยีง 

(3)  วาระท่ี 3 เร่ือง  
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้
   เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย                     งดออกเสยีง 

(4)  วาระท่ี 4 เร่ือง  
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้
   เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย                     งดออกเสยีง 

(5)  วาระท่ี 5 เร่ือง  
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้
   เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย                     งดออกเสยีง 

(6)  วาระท่ี 6 เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้
   เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย                     งดออกเสยีง 

   การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

   เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย                     งดออกเสยีง 

   การแตง่ตัง้กรรมการรายบคุคล 

ช่ือกรรมการ................................................................................................... 

   เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย                     งดออกเสยีง 

   ช่ือกรรมการ................................................................................................... 

   เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย                     งดออกเสยีง 

   ช่ือกรรมการ................................................................................................... 

   เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย                     งดออกเสยีง 
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(7)  วาระท่ี 7 เร่ือง พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้
   เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย                     งดออกเสยีง 

(8)  วาระท่ี 8 เร่ือง พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2561 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้
   เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย                     งดออกเสยีง 

(9)  วาระท่ี 9 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)         
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้
   เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย                     งดออกเสยีง 
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