
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 



 

แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม  
 

บริษทั เอทีพี30 จ ำกดั (มหำชน) มีควำมตระหนกัและห่วงใยต่อสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ตลอดจน
สุขภำพและควำมปลอดภยัของผูเ้ขำ้ร่วมประชุม บริษทัฯ จึงจดัประชุมตำมแนวปฏิบติัดำ้นสำธำรณสุขเพื่อกำรป้องกนักำรแพร่ระบำด
ของเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ตำมมำตรกำรปลอดภยัส ำหรับองคก์ร (COVID Free Setting) ส ำหรับกำรประชุม สัมมนำ 
กระทรวงสำธำรณสุข และ ส ำนกังำนส่งเสริมกำรจดัประชุมและนิทรรศกำร (องคก์ำรมหำชน) จึงขอควำมร่วมมือผูเ้ขำ้ร่วมประชุมทุก
ท่ำนกรุณำศึกษำ ท ำควำมเขำ้ใจ และปฏิบติัตำมแนวปฏิบติัในกำรเขำ้ร่วมประชุมซ่ึงแสดงในเอกสำรน้ีอยำ่งเคร่งครัด  

 
1.  เพื่อลดควำมเส่ียงต่อกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 และปฏิบติัตำมกำรเวน้ระยะห่ำงทำงสังคม บริษทัฯ จะจดัท่ีนัง่ในห้อง

ประชุมโดยมีระยะห่ำงระหว่ำงเกำ้อี้อยำ่งนอ้ย 1 เมตร ท ำให้สำมำรถรองรับผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะไดจ้ ำนวนจ ำกดั
ประมำณ 40 ท่ีนัง่ โดยจะก ำหนดหมำยเลขท่ีนัง่ให้ผูถื้อหุ้นท่ีลงทะเบียนแลว้ และขอควำมร่วมมือผูถื้อหุ้นนัง่ตำมหมำยเลข
ดงักล่ำว เพื่อประโยชน์ในกำรติดตำมกรณีเกิดเหตุกำรณ์ใดๆ ขึ้น และจะให้สิทธิผูถื้อหุ้นท่ีมำลงทะเบียนก่อน เม่ือท่ีนัง่ไดเ้ต็ม
แลว้ท่ำนผูถื้อหุ้นจะไม่สำมำรถเขำ้พ้ืนท่ีกำรประชุมเพ่ิมเติมได ้ดงันั้น เพ่ือประโยชน์ในกำรออกเสียงลงคะแนน จึงขอควำม
ร่วมมือท่ำนผูถื้อหุ้นกรุณำมอบฉนัทะให้กรรมกำรอิสระของบริษทัฯ แทนกำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ปรำกฏตำม- 

 ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 6 
2.  หำกประสงคเ์ขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง  

2.1. กรุณำให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบติัตำมกระบวนกำรและขั้นตอนกำรคดักรองโรค โดย 
• กรุณำแสดงผลกำรตรวจ ATK และมีผลไม่พบเช้ือในระยะเวลำไม่เกิน 7 วนั กรณีไม่มีผลกำรตรวจ ATK  

มำแสดง บริษทัฯ จดัเตรียมชุดตรวจ ATK เพื่อบริกำร 
• กรุณำให้ขอ้มูลใน “แบบแสดงขอ้มูลเพื่อกำรคดักรองโรคโควิด-19” โดยไม่ปิดบงัขอ้เท็จจริง  

2.2 กรุณำสวมหนำ้กำกอนำมยัตลอดเวลำท่ีอยูใ่นสถำนที่ประชุม  
2.3 กำรจดัอำหำร-เคร่ืองด่ืมแบบชุดเด่ียว แยกชุดให้ผูเ้ขำ้ร่วมกำรประชุม และกรุณำงดรับประทำนอำหำรและเคร่ืองด่ืม

ในบริเวณสถำนท่ีจดัประชุม  
2.4  กำรเสนอแนะให้สอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นดว้ยกำรเขียนในกระดำษค ำถำม 
 ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญำตให้บุคคลท่ีมีอำกำรอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงดงัต่อไปน้ีเขำ้ร่วมกำรประชุม  
 ภำยใตก้ำรสังเกตกำรณ์ของเจำ้หนำ้ท่ีท่ีบริษทัฯ ดงัน้ี  

1)  แสดงผลกำรตรวจ ATK และมีผลพบเช้ือ (Positive) 
2)  ผูท่ี้มีไข ้โดยมีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศำเซลเซียสขึ้นไป  
3)  บุคคลท่ีมีอำกำรเขำ้ข่ำยจะเป็นไข ้หรือไอ หรือเจ็บคอ หรือมีน ้ำมูก หรือหำยใจเหน่ือยหอบ หรือ 
 ผูป่้วยโรคปอดอกัเสบ  
4)  บุคคลท่ีสัมผสักบัผูป่้วยยืนยนัโรคติดเช้ือCOVID-19  
 ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไม่ไดรั้บอนุญำตให้เขำ้ร่วมกำรประชุม สำมำรถส่งค ำถำมให้เจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัฯ 
เพื่อรวบรวมจดัท ำเป็นสรุปแนบทำ้ยรำยงำนกำรประชุมได ้ 
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ท่ี ATP30 5/2565 

 

วนัท่ี 16 มีนำคม 2565 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2565 

เรียน ท่ำนผูถื้อหุน้ บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 1.  ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2564 

 2.  ประวติัของกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหน่ึง 

 3. ขอ้มูลผูส้อบบญัชี 

4.  ค ำช้ีแจงหลกัเกณฑแ์ละแนวทำงกำรลงทะเบียนกำรแต่งตั้งผูรั้บมอบฉนัทะและกำรลงคะแนน 

 5.  ขอ้ก ำหนดและขอ้บงัคบับริษทัฯ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประชุมผูถื้อหุ้น 

 6.  หนงัสือมอบฉนัทะตำมท่ีกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชยก์ ำหนด แบบ ก แบบ ข และแบบ ค 

 7. นิยำมและคุณสมบติักรรมกำรอิสระ 

 8.  ขอ้มูลเก่ียวกบักรรมกำรอิสระท่ีเป็นผูรั้บมอบฉนัทะในกำรประชุมผูถื้อหุ้น 

9.  ค ำบอกกล่ำวกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลส ำหรับกำรประชุม  

10.  แบบแสดงขอ้มูลเพื่อกำรคดักรองโรคโควิด-19 ก่อนเขำ้ร่วมประชุม  

11.  มำตรกำรและแนวปฏิบติัในกำรประชุมภำยใตส้ถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19  

 12.  แผนที่สถำนท่ีจดักำรประชุมผูถื้อหุ้น 

 13. กำรใชร้หสัคิวอำร์ (QR Code) ส ำหรับดำวน์โหลดแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1  

  One Report) ประจ ำปี 2564 และหนงัสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2565 

 14. แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจ ำปี 2564 (QR Code) และ  

  รำยงำนกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยืน ประจ ำปี 2564 (QR Code) 

 

เม่ือวนัองัคำรท่ี 22 กุมภำพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) ไดมี้มติให้

เรียกประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 ในวนัศุกร์ท่ี 1 เมษำยน 2565 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องแมนดำรินเอ ชั้น 1, โรงแรมแมน

ดำริน กรุงเทพฯ เลขท่ี 662 ถนนพระรำม 4 แขวงมหำพฤฒำรำม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500  เพื่อพิจำรณำเร่ืองต่ำงๆ 

ตำมระเบียบวำระพร้อมดว้ยควำมเห็นของคณะกรรมกำรดงัต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 รับรองรายงานการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษทัฯ ไดจ้ดัท ำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 1 เมษำยน 2564 

แลว้เสร็จภำยใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น โดยไดส่้งให้ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยและกระทรวงพำณิชยภ์ำยในระยะเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทำง เว็บไซต์ของ

บริษทัฯ (www.atp30.com) แลว้  
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ความเห็น

คณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2564 ซ่ึงคณะกรรมกำรเห็นว่ำไดมี้กำร

บนัทึกรำยงำนไวอ้ยำ่งถูกตอ้งให้ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2565 รับรอง โดยมีรำยละเอียดตำม

ส ำเนำรำยงำนกำรประชุม ปรำกฏตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 

การลงมติ วำระน้ีตอ้งไดรั้บกำรรับรองดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐำนในกำรนบัคะแนน 
  

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการซ่ึงแสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ได้สรุปผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำและกำรเปล่ียนแปลงท่ี

ส ำคญัซ่ึงเกิดขึ้นในรอบปี 2564 ซ่ึงปรำกฏใน “รำยงำนประจ ำปี 2564”  

ความเห็น

คณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอรำยงำนของคณะกรรมกำรประจ ำปี 2564 ซ่ึงสรุปผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ  

และกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัซ่ึงเกิดขึ้นในรอบปี 2564 เพื่อให้ผูถื้อหุ้นรับทรำบ 

การลงมติ เน่ืองจำกเป็นวำระเพื่อทรำบ จึงไม่มีกำรลงคะแนนเสียง  
  

วาระท่ี 3 อนุมัติงบการเงินประจ าปี 2564 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบโดย 

ผู้สอบบัญชี 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

 

เพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยท่ีก ำหนดให้บริษทัฯ ตอ้งจดัท ำงบกำรเงินประจ ำปี  2564  ส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธันวำคม 2564 ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ซ่ึงได้ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบัญชี จำกบริษทั 

ส ำนักงำนอีวำย จ ำกัด และผ่ำนกำรพิจำรณำสอบทำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและผ่ำนกำร

รับรองจำกคณะกรรมกำรบริษทัเรียบร้อยแลว้  

ความเห็น

คณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2565 เพื่ออนุมติังบกำรเงินประจ ำปี 2564  ส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 โดยสรุปสำระส ำคญัไดด้งัน้ี 

 งบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุน (หน่วย : บำท) 

 2564 2563 

สินทรัพย ์ 1,103,537,230 821,178,504 

หน้ีสิน 605,415,653 400,682,133 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 498,121,577 420,496,371 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 493,800,698 391,093,952 

รำยไดร้วม 495,566,395 391,733,828 

ก ำไรส ำหรับปี 33,118,137 28,705,081 

ก ำไรต่อหุ้น (บำท/หุ้น) 0.049 0.047 
 

 โดยมีรำยละเอียดตำมท่ีปรำกฏอยูใ่นงบกำรเงินใน “แบบ 56-1 One Report ประจ ำปี 2564”  

การลงมติ วำระน้ีตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐำนในกำรนบัคะแนน 



 

>> 5 
 

วาระท่ี 4 อนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารอง และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ส้ินสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษทัฯ มีกำรจดัสรรก ำไรสะสมเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย ร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี และ

กำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ตำมนโยบำยบริษทัฯ  

กำรจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิ หลงัหกัส ำรองตำมกฎหมำยแลว้ หำก

ไม่มีเหตุจ ำเป็นอื่นใดและกำรจ่ำยเงินปันผลไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ทั้งน้ีกำร

จ่ำยเงินปันผลให้น ำปัจจยัต่ำงๆ มำประกอบกำรพิจำรณำ เช่น  

ผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่อง แผนขยำยงำน เป็นตน้   

ความเห็น

คณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นอนุมติักำรจดัสรรเงินก ำไรสุทธิประจ ำปี 2564 จ ำนวน 

1,660,000 บำท เพื่อเป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำย คิดเป็นอตัรำร้อยละ 5.01 ของทนุจดทะเบียน และ 

อนุมติัจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2564 ในอตัรำหุ้นละ 0.03 บำท รวมเป็นเงินไม่

เกิน 20,469,301.74 บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 58.87 ของก ำไรสุทธิหลงัหกัภำษี หกัส ำรองตำมกฎหมำย  

กำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวคณะกรรมกำรบริษทัพจิำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลโดยค ำนึงถึงปัจจยัต่ำงๆ 

เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้นโดยก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวนัจนัทร์ท่ี 11 

เมษำยน 2565 เพื่อสิทธิรับเงินปันผล และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัศุกร์ท่ี 29 เมษำยน 2565  

ทั้งน้ีกำรให้สิทธิดงักล่ำวของบริษทัฯ ยงัไม่มีควำมแน่นอน เน่ืองจำกตอ้งรออนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญั

ผูถื้อหุ้น 

การลงมติ วำระน้ีตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัดว้ยเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

โดยไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐำนในกำรนบัคะแนน 
  

วาระท่ี 5 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตำมมำตรำ 71 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

ขอ้ 20 ก ำหนดไวว่้ำ “ในกำรประชุมผูถื้อหุ้นสำมญัประจ ำปีทุกคร้ัง ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่ง

จ ำนวนหน่ึงในสำมของจ ำนวนกรรมกำรขณะนั้น ถำ้จ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงสำมส่วน

ไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ ำนวนท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดกบัจ ำนวนหน่ึงในสำม กรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่ง อำจ

ไดรั้บเลือกให้กลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งอีกได”้ โดยในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2565 น้ี มี

กรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ จ ำนวน 3 ท่ำน คือ 

1) นำยชำติชำย       พำนิชชีวะ         ประธำนกรรมกำร, กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรสรรหำ 

                                                     และก ำหนดค่ำตอบแทน 

2) นำงสุวรรณี        ค  ำมัน่ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรอิสระ และ 

                                                    กรรมกำร 

3) นำยปิยะ  เตชำกูล    กรรมกำร, ประธำนกรรมกำรบริหำร, กรรมกำรบริหำร- 

                                                    ควำมเส่ียง และกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 
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ความเห็น

คณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเห็นควรให้ (1) นำยชำติชำย พำนิชชีวะ (2) นำงสุวรรณี 

ค ำมั่น (3) นำยปิยะ เตชำกูล กรรมกำรท่ีต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่ง

กรรมกำรต่ออีกวำระหน่ึง เพรำะบุคคลทั้งสำมเป็นผูท่ี้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์และ

ประวติักำรท ำงำนท่ีดี มี คุณสมบติัครบถว้นตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชน พ.ศ. 2535 

ความเห็น

คณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมกำรผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เห็นสมควรท่ีจะเสนอช่ือกรรมกำรซ่ึง

พน้จำกต ำแหน่งทั้ง 3 ท่ำนกลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหน่ึง เน่ืองจำกเป็นผูมี้ควำมรู้

ควำมสำมำรถ มีคุณสมบติัครบถว้นต่อกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั โดยขอ้มูลเบ้ืองตน้ของ

กรรมกำรท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทัฯ ปรำกฏตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย

ล ำดบัที่ 3 

 เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรส่งเสริมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และแสดงถึงกำรปฏิบติัต่อผู ้ ถือหุ้น

ทุกรำยอยำ่งเป็นธรรมและเท่ำเทียมกนั บริษทัฯ ถือเป็นแนวปฏิบติัท่ีจะเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือ

บุคคลท่ี พิจำรณำแลว้เห็นว่ำมีคุณสมบติั, ควำมรู้, ควำมสำมำรถเหมำะสมท่ีจะเป็นตวัแทนในกำรท ำ

หน้ำท่ีกรรมกำรบริษทัเป็นกำรล่วงหน้ำตั้งแต่ วนัท่ี 15 ธ.ค. 2564 - วนัท่ี 14 ม.ค. 2565 นั้น ปรำกฏว่ำ

ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคล เพ่ือเขำ้รับกำรพิจำรณำรับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรของบริษทัฯ แต่อยำ่งใด 

การลงมติ วำระน้ีตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัดว้ยเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

โดยไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐำนในกำรนบัคะแนน 

  

วาระท่ี 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

 

ตำมขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 25 ก ำหนดให้กรรมกำรมีสิทธิไดรั้บค่ำตอบแทนกรรมกำรจำกบริษทัฯ ตำมท่ี

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจำรณำและลงมติอนุมัติ โดยอำจก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นจ ำนวน

แน่นอนหรือวำงเป็นหลกัเกณฑ์เฉพำะ และจะก ำหนดไวเ้ป็นครำวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่ำท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยำ่งอ่ืนได ้นอกจำกน้ี กรรมกำรบริษทัมีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียง

และสวสัดิกำรต่ำงๆ ตำมระเบียบของบริษทัฯ 

ความเห็น

คณะกรรมการ 

เห็นสมควรให้ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2565 พิจำรณำอนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 

2565 โดยก ำหนดผลตอบแทนกรรมกำรเป็นเบ้ียประชุมต่อคร้ังตำมอตัรำท่ีปรำกฏในตำรำงและ

ค่ำตอบแทนกรรมกำรรำยปี โดยพิจำรณำถึงแผนงำนทำงธุรกิจของบริษทัและควำมรับผิดชอบของ

กรรมกำรแต่ละท่ำนโดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 -       เบีย้ประชุม                                                                         

ค่าเบีย้ประชุมต่อคร้ัง (บาท) 

ต าแหน่ง ปี 2564 ปี 2565 

ประธำนกรรมกำรบริษทั 15,000 20,000 

รองประธำนกรรมกำรบริษทั 12,000 15,000 

กรรมกำรบริษทั 10,000 12,000 
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ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 15,000 20,000 

กรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรอิสระ 10,000 10,000 

ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 15,000 18,000 

กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 10,000 12,000 

ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 15,000 18,000 

กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 10,000 12,000 

ประธำนกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 15,000 18,000 

กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 10,000 12,000 

- ค่าตอบแทนกรรมการรายปี : คิดจำกผลประกอบกำรประจ ำปีของบริษทัฯ ในอตัรำไม่เกิน 

ร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหลงัหักภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล โดยให้คณะกรรมกำรบริษทัมีอ ำนำจ

จดัสรรเงินจ ำนวนน้ีให้แก่กรรมกำรแต่ละท่ำน 

การลงมติ วำระน้ีตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำม (2/3) ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
  

วาระท่ี 7 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตำมมำตรำ 120 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 ก ำหนดให้ท่ีประชุมสำมญั- 

ผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชีของบริษทัฯ ทุกปี 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำคุณสมบติัและกำรปฏิบติัหน้ำท่ีของผูส้อบบญัชีควำมต่อเน่ือง

และประสิทธิภำพในกำรตรวจสอบ รวมถึงควำมเหมำะสมของอตัรำค่ำสอบบญัชีปี 2565 

1) นำยปรีชำ           อรุณนำรำ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 5800 หรือ 

2) นำงสำวศิริรัตน์    ศรีเจริญทรัพย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 5419 หรือ 

3) นำงสำววธู          1) ขยนักำรนำวี ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 5423 

แห่งบริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ ำปี 2565 และในกรณีท่ี 

ผูส้อบบญัชีดงักล่ำวไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้ให้บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั จดัหำผูส้อบบญัชีรับ

อนุญำตอื่นของส ำนักงำนท ำหน้ำท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษทัฯ 

แทนผูส้อบบญัชีดงักล่ำวได ้ 

ผูส้อบบญัชีตำมรำยช่ือท่ีเสนอมำนั้นไม่มีควำมสัมพนัธ์และ/หรือส่วนไดเ้สียระหว่ำงผูส้อบบญัชีกบั 

บริษทัฯ/ ผูบ้ริหำร/ ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำวแต่อย่ำงใด จึงมี  ควำมเป็น

อิสระในกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษทัฯ และก ำหนดค่ำสอบ บัญชี

ประจ ำปี 2565 ส ำหรับบริษทัฯ เป็นจ ำนวนไม่เกิน 1,350,000 บำท ปรำกฏตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 2 
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ความเห็น

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำเลือกผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ และได้พิจำรณำค่ำตอบแทน 

ผูส้อบบญัชี รวมทั้งไดใ้ห้ควำมเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษทัแลว้เพ่ือขออนุมติัแต่งตั้งผูส้อบ

บญัชี จ ำนวน 3 รำย ตำมรำยละเอียดท่ีเสนอขำ้งตน้แห่งบริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชี

ของบริษทัฯ ประจ ำปี 2565 และอนุมติัค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชีจ ำนวนไม่เกิน 1,350,000 บำท 

ความเห็น

คณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี จ ำนวน 3รำย 

ตำมรำยละเอียดท่ีเสนอขำ้งตน้ แห่งบริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีของ 

บริษทัฯ ประจ ำปี 2565 และอนุมติัให้ก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2565 ส ำหรับบริษทัฯ เป็นจ ำนวน

เงินไม่เกิน 1,350,000 และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่ำวไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้ 

ให้บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั จดัหำผูส้อบบญัชีรับอนุญำตอื่นของส ำนกังำนท ำหน้ำท่ีตรวจสอบ

บญัชีและแสดง ควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษทัฯ แทนผูส้อบบญัชีดงักล่ำวไดแ้ละ คณะกรรมกำร

จะดูแลให้สำมำรถจดัท ำงบกำรเงินไดท้นัตำมก ำหนดระยะเวลำ  

การลงมติ วำระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

โดยไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐำนในกำรนบัคะแนน 
  

วาระท่ี 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 

ตำมท่ีบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อให้คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุม

สำมัญผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2565 และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมเพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำแต่งตั้งเป็น

กรรมกำร และเสนอต่อท่ีประชุมสำมัญผู ้ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำอนุมัตินั้ น บริษัทฯ ได้ประกำศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

(www.atp30.com) รวมทั้งแจ้งผ่ำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่ำงวันท่ี 15 

ธันวำคม 2564 - วนัท่ี 14 มกรำคม 2565 นั้น บริษทัฯ ขอเรียนว่ำไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวำระกำรประชุม ส่งค ำถำมล่วงหน้ำ และ 

เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมเพ่ือรับกำรพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำรตำมหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ ก ำหนด  

บริษทัฯ ก ำหนดให้วนัท่ี 9 มีนำคม 2565 เป็นวนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิเขำ้ร่วมประชุมและ 

ออกเสียงส ำหรับกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2565 และก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) ในวนัจนัทร์ท่ี 11 เมษำยน 

2565 เพื่อสิทธิรับเงินปันผลใน และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัศุกร์ท่ี 29 เมษำยน 2565  

เพื่อให้กำรลงทะเบียนผูเ้ข้ำร่วมประชุมเป็นไปได้ด้วยควำมรวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ผูถื้อหุ้น

ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลำ 09.00 น. ของวนัประชุม และเพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้กบัผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะในกำร

ลงทะเบียนให้รวดเร็วย่ิงขึ้น โปรดศึกษำวิธีกำรลงทะเบียน และจดัเตรียมเอกสำรท่ีตอ้งน ำมำแสดงในวนัประชุม ปรำกฏตำมส่ิง

ท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 4 โดยบริษทัฯ จะด ำเนินกำรประชุมตำมขอ้บงัคบับริษทัฯ ตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 5  

เพ่ือส่งเสริมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี หำกผูถื้อหุ้นท่ำนใดประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเพ่ือเขำ้ร่วมประชุมและออก

เสียงลงคะแนนแทนตนในกำรประชุมคร้ังน้ี โปรดกรอกขอ้ควำมและลงลำยมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก หรือ แบบ ข 

หรือ แบบ ค (ใชเ้ฉพำะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝำกและดูแล
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หุ้น) ตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 6 โดยเลือกแบบใดแบบหน่ึงเท่ำนั้น และน ำไปแสดงต่อประธำนในท่ีประชุม (ประธำนฯ) หรือ

บุคคลท่ีประธำนฯ มอบหมำยก่อนเร่ิมกำรประชุม จกัเป็นพระคุณย่ิง 

อน่ึง ผูถื้อหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษทัฯ ดงัมีรำยช่ือและรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย

ล ำดบัที่ 8 เพื่อเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงในนำมผูถื้อหุ้นได ้

จึงขอเรียนเชิญท่ำนผูถื้อหุ้นทุกท่ำนเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2565 วนัศุกร์ท่ี 1 เมษำยน 2565 เวลำ 

10.00 น. ณ ห้องแมนดำริน เอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดำริน กรุงเทพฯ เลขท่ี 662 ถนนพระรำม 4 แขวงมหำพฤฒำรำม เขต- 

บำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500   โดยพร้อมเพรียงกนั โดยมีแผนท่ีสถำนท่ีจดักำรประชุม ดงัรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย

ล ำดบัที่ 12 

 

 

ขอแสดงควำมนบัถือ 

บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

นำยชำติชำย พำนิชชีวะ 

ประธำนกรรมกำรบริษทั 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
 

บริษัท เอทีพ ี30 จ ากัด (มหาชน) 
9/30 หมู่ท่ี 9 ต าบลบางนาง อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
 

กำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 (“การประชุมฯ”) ของ บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) จดัประชุมขึ้นเม่ือ
วนัท่ี 1 เมษำยน 2564 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องแมนดำริน เอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดำริน กรุงเทพฯ เลขท่ี 662 ถนนพระรำม 4 แขวงมหำ
พฤฒำรำม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร กำรประชุมฯ มี “นำยชำติชำย พำนิชชีวะ” ประธำนกรรมกำร ท ำหน้ำท่ีเป็นประธำนท่ีประชุม 
(“ประธานฯ”) และนำงสำวแพรววรรณ อ่อนประไพ ท ำหนำ้ท่ีเป็นผูด้  ำเนินกำรประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุม”)  

 ผูด้  ำเนินกำรประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมว่ำ บริษทัก ำหนดมำตรกำรป้องกนัและรองรับควำมเส่ียงเพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติั
ในกำรจดัประชุมของศูนยบ์ริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 รวมทั้งค  ำแนะน ำหรือขอ้ปฏิบติัอื่นๆ ของหน่วยงำน
ภำครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

- เพื่อปฏิบติัตำมมำตรกำรกำรเวน้ระยะห่ำงทำงสังคม บริษทัจดัท่ีนัง่ประชุมจ ำกดัจ ำนวนไม่เกิน 30 ท่ีนัง่ และขอควำม 
 ร่วมมือท่ำนผูถื้อหุ้นมอบฉนัทะให้กรรมกำรอิสระของบริษทัแทนกำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง  
- บริษทัขอควำมร่วมมือในกำรปฏิบติัตำมกระบวนกำรและขั้นตอนกำรคดักรองโรค รวมถึงกำรให้ขอ้มูลในแบบแสดง 
 ขอ้มูลเพื่อกำรคดักรองโรคโควิด-19 โดยไม่ปิดบงัขอ้เท็จจริง  
- สวมหนำ้กำกอนำมยัตลอดเวลำท่ีอยู่ในสถำนท่ีประชุม  
- กรุณำงดรับประทำนอำหำรในบริเวณสถำนท่ีจดัประชุม  
- กำรเสนอแนะ, แสดงควำมคิดเห็นและกำรสอบถำม กรุณำกำรเขียนลงในกระดำษค ำถำมและส่งให้พิธีกรเป็นผูอ้่ำน 

 จำกนั้น ผูด้  ำเนินกำรประชุมได้กล่ำวแนะน ำกรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูต้รวจสอบภำยในของบริษทั ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษำ
กฎหมำย ท่ีเขำ้ร่วมกำรประชุมดงัน้ี 
กรรมการ 

1. นำยชำติชำย  พำนิชชีวะ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยวิวฒัน์  กรมดิษฐ์ รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยปิยะ  เตชำกูล กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร 
4. นำงสมหะทยั  พำนิชชีวะ กรรมกำร 
5. นำงสุวรรณี  ค ำมัน่ กรรมกำร กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
6. นำยก ำชยั  บุญจิรโชติ กรรมกำร กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
7. นำยประเสริฐ  อคัรประถมพงศ ์ กรรมกำร กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 

ผู้บริหารระดับสูงด้านการเงินและบัญชี 
1. นำงสำวพรรณี  คูหำวลัย ์ 

ผู้ตรวจสอบภายในบริษัท  
1. นำงสำวอรอินทุ ์ อินทร์เจริญสุข  

ผู้สอบบัญชี 
1. นำยศุภชยั  ปัญญำวฒัโน ผูส้อบบญัชี บริษทั ส ำนกังำนอีวำย จ ำกดั 
2. นำงสำวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล ผูส้อบบญัชี บริษทั ส ำนกังำนอีวำย จ ำกดั 
3. นำงสำววิลำสินี  ศิริบูรณ์ ผูส้อบบญัชี บริษทั ส ำนกังำนอีวำย จ ำกดั 
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ที่ปรึกษากฎหมาย 
1. นำยภสันนัท ์ สุวรรณนอ้ย ท่ีปรึกษำกฎหมำยบริษทั ติลลิกี แอนด ์กิบบินส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั  

 บริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ท ำหนำ้ท่ีนบัคะแนนเสียงจำกกำรลงมติของผูถื้อหุ้นในกำรประชุมฯ 
 ผูด้  ำเนินกำรประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมว่ำ กำรประชุมฯ มีผูถื้อหุ้นเขำ้ประชุมดว้ยตนเองและโดยกำรมอบฉนัทะรวม 61 รำย 
จ ำนวนหุ้นรวม 448,619,033 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 65.75 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุม โดยมีผูถื้อหุ้นและ
ผูรั้บมอบฉนัทะเพ่ิมเติมจ ำนวน 28 รำย ถือหุ้นรวม 450,976,786 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.10 ทยอยเขำ้ร่วมประชุมตั้งแต่วำระท่ี 2  
 ต่อมำ ผูด้  ำเนินกำรประชุมได้ช้ีแจงระเบียบหลกัเกณฑ์กำรออกเสียงลงคะแนน และรำยละเอียดแต่ละวำระให้ท่ีประชุม
รับทรำบ โดยในกำรประชุมฯ คร้ังน้ี มีวำระทั้งส้ิน 10 วำระในกำรพิจำรณำแต่ละวำระกำรประชุมฯ นั้น พิจำรณำเรียงล ำดบัวำระท่ี
ระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม โดยไม่มีกำรสลบัวำระ 
การลงคะแนน  
1. ส ำหรับในกำรลงคะแนนแต่ละวำระ ผูถื้อหุ้นทุกท่ำนสำมำรถออกเสียงคะแนนไดต้ำมจ ำนวนหุ้นที่มี หรือตำมจ ำนวนหุ้นที่ไดรั้บ

มอบฉนัทะมำ โดยถือว่ำ 1 หุ้นมีค่ำเท่ำกบั 1 คะแนน โดยในกำรลงคะแนนจะไม่สำมำรถแบ่งคะแนนในกำรลงคะแนนได ้ยกเวน้
แต่เป็นผูรั้บมอบฉันทะท่ีไดรั้บแบบฟอร์มกำรมอบฉันทะแบบ ค. คือ คสัโตเดียน (Custodian) ท่ีท ำหน้ำท่ีดูแลหลกัทรัพยใ์ห้แก่
นักลงทุนต่ำงชำติ ส ำหรับผูท่ี้ได้รับมอบฉันทะแบบ ข. ซ่ึงผูม้อบฉันทะได้ระบุกำรลงคะแนนมำแลว้ ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้ง
ลงคะแนนตำมท่ีผูม้อบฉนัทะระบุไว ้

2. ในกำรลงคะแนนกรุณำลงช่ือดว้ยปำกกำและสำมำรถเลือกไดด้งัน้ี คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง  
3. เจำ้หนำ้ท่ีลงทะเบียน จะท ำกำรพิมพบ์ตัรลงคะแนนให้ส ำหรับกรณีต่ำงๆดงัน้ี  
- ผูถื้อหุ้นมำดว้ยตนเอง 
- ผูรั้บมอบฉนัทะไดรั้บกำรมอบฉนัทะแบบ ข. และ ค. ในกรณีท่ีผูม้อบฉนัทะให้สิทธิผูรั้บมอบฉนัทะลงคะแนนไดใ้นวำระท่ีระบุ  
4. เจำ้หน้ำท่ีลงทะเบียนจะไม่พิมพบ์ตัรคะแนนในกรณีท่ีผูม้อบฉันทะไดร้ะบุกำรลงคะแนนในวำระต่ำงๆ  แลว้ โดยมอบให้ผูรั้บ

มอบฉนัทะเขำ้ประชุมแทนและออกเสียงให้ตรงตำมท่ีผูม้อบฉนัทะประสงค ์
5. ก่อนท่ีจะท ำกำรเรียกเก็บบตัรลงคะแนนเพ่ือท ำกำรอนุมติัในแต่ละวำระ ท่ำนผูเ้ขำ้ร่วมประชุมสำมำรถสอบถำมค ำถำม 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวำระนั้นๆ ได ้กรณีท่ีผูเ้ขำ้ร่วมประชุมตอ้งกำรจะสอบถำม กรุณำกำรเขียนลงในกระดำษค ำถำม และ 
ส่งให้พิธีกรเป็นผูอ้่ำน ทั้งน้ีขอให้แจง้ช่ือนำมสกุลพร้อมทั้งช้ีแจงว่ำเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมำดว้ยตนเอง หรือเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 

วิธีการนับคะแนน  
1. บริษทัจะใชร้ะบบกำรนบัคะแนนโดยบำร์โคด้ เพื่อควำมสะดวกและรวดเร็วของผูถื้อหุ้น โดยเป็นกำรเทคะแนนไปทำงเห็นด้วย 

และส ำหรับกำรลงมติในแต่ละวำระ บริษทัขออนุญำตเรียกเก็บบตัรลงคะแนนกรณีท่ีท่ำนผูเ้ขำ้ร่วมประชุมตอ้งกำรลงคะแนน
เป็นไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงเท่ำนั้น  

2. ในวำระกำรแต่งตั้ งกรรมกำรท่ีจะท ำกำรเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยกำรเรียกเก็บบัตรลงคะแนนส ำหรับผู้ท่ีประสงค์
ลงคะแนนเป็นเห็นดว้ย จะด ำเนินกำรเก็บบตัรหลงัจำกท่ีผูป้ระสงคจ์ะลงคะแนนไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 

3. ผลกำรนบัคะแนนจะถูกประกำศหลงัจำกท่ีท่ำนประธำนฯ ขอให้ท่ำนผูถื้อหุ้นอนุมติัแต่ละวำระ โดยผลกำรนบัคะแนนจะเป็นผล
กำรนบัคะแนนรวมจำกผูถื้อหุ้นท่ีมำดว้ยตนเอง ผูรั้บมอบฉันทะท่ีไดรั้บสิทธิลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะ
ระบุคะแนนไวล้่วงหนำ้ผำ่นทำงผูรั้บมอบฉนัทะ 

4. กรณีท่ีผลกำรลงคะแนนเท่ำกนั ประธำนฯ จะท ำกำรลงคะแนนเพ่ิมอีกหน่ึงเสียงเพ่ือเป็นกำรช้ีขำด 
5. หำกผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะประสงค์จะออกจำกท่ีประชุมก่อนปิดประชุม และประสงค์ท่ีจะลงคะแนนในวำระท่ีเหลือ 

กรุณำส่งบตัรลงคะแนนพร้อมลงลำยมือช่ือให้กบัเจำ้หนำ้ท่ีก่อนออกจำกท่ีประชุม ทำงบริษทัจะบนัทึกคะแนนของท่ำน  
เง่ือนไขการลงมติในแต่ละวาระ: ใชก้ำรลงคะแนนในบตัรลงคะแนนที่ไดรั้บตอนลงทะเบียน 
วำระท่ี 1: วำระน้ีจะตอ้งไดรั้บกำรรับรองดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำก ไม่นอ้ยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนเสียง 
 ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
วำระท่ี 2: วำระรับทรำบผลกำรด ำเนินงำน ไม่มีกำรลงมติ 
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วำระท่ี 3 ถึงวำระท่ี 5: วำระน้ีจะตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำก ไม่นอ้ยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนเสียง 
 ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
วำระท่ี 6: วำระน้ีจะตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของ 
 ผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
วำระท่ี 7 ถึงวำระท่ี 8: วำระน้ีจะตอ้งไดรั้บกำรรับรองดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำก  ไม่นอ้ยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนเสียง 
 ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
วำระท่ี 9:  วำระน้ีจะตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของ 
 ผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
วำระท่ี 10: วำระน้ีไม่มีกำรลงมติ  แต่ท่ำนผูถื้อหุ้นอำจสอบถำมหรือเสนอควำมเห็นต่ำงๆท่ีเป็นประโยชน์ 
 แก่คณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำรของบริษทัไดท้รำบและน ำไปปฏิบติั 
 เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรนับคะแนนเสียงกำรประชุมฯ บริษทัได้ขออำสำสมคัรจำกผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะจำก
ผูเ้ขำ้ร่วมกำรประชุมฯ อยำ่งนอ้ย 1 ท่ำน ร่วมเป็นสักขีพยำนในกำรนบัคะแนน คือ นำยสถำพร เพชรำนนท ์ผูถื้อหุ้น 
 จำกนั้น ประธำนฯ ไดก้ล่ำวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีเขำ้ร่วมกำรประชุมฯ และกล่ำวเปิดประชุม ตลอดจนไดข้อให้ท่ีประชุมพิจำรณำ
ตำมระเบียบวำระต่ำงๆ ท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมดงัน้ี  
 
วาระที่ 1 รับรองรายงานการการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 
 ประธำนฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่ำบริษทัไดจ้ดักำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัพุธท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2564 ซ่ึง
บริษทัไดจ้ดัท ำรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 แลว้เสร็จภำยใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น โดยไดส่้งให้
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพำณิชยภ์ำยในระยะเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทำงเวบ็ไซตข์องบริษทั  
 คณะกรรมกำรบริษทัเห็นสมควรเสนอรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ซ่ึงไดมี้กำรบนัทึกรำยงำนไว้
อยำ่งถูกตอ้งให้ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 รับรอง 
 ประธำนฯ ไดส้อบถำมว่ำมีผูถื้อหุ้นท่ำนใดมีค ำถำมหรือขอ้สงสัยหรือมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่ำนใดมีค ำถำมหรือขอ้สงสัยหรือมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติม ประธำนฯ จึงขอให้ท่ีประชุมรับรองรำยงำนกำร
ประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 โดยวำระน้ีจะตอ้งไดรั้บกำรรับรองดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำก ไม่นอ้ยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
มต:ิ ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ตำมท่ีไดเ้สนอ 
 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

รับรอง 450,973,862 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่รับรอง                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
บตัรเสีย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
รวม 450,973,862 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง                   0 เสียง (ไม่น ำมำค ำนวณ)  

 
วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ประธำนฯ ไดม้อบหมำยให้นำยปิยะ เตชำกูล กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรเป็นผูแ้ถลงรำยงำนของคณะกรรมกำรซ่ึง
แสดงถึงผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ให้ท่ีประชุมไดรั้บทรำบ  

นำยปิยะฯ รำยงำนว่ำ เป็นท่ีทรำบกนัโดยทัว่ไปว่ำสถำนกำรณ์โรคระบำดโควิด-19 ส่งผลต่อทุกภำคส่วน ซ่ึงธุรกิจของ
บริษทัไดรั้บผลกระทบเช่นเดียวกนั โดยสำมำรถแยกผลกระทบตำมลกัษณะกำรให้บริกำรของบริษทั ดงัน้ี 
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ลักษณะการให้บริการ ผลกระทบ 
กลุ่มท่ี 1 “กำรท่องเท่ียว” ไม่มีนกัท่องเท่ียวเดินทำงเขำ้ประเทศเม่ือปลำยเดือน ม.ค. 2563 
กลุ่มท่ี 2  “กำรขนส่งมวลชน”โดยบริษทัให้บริกำร

ร่วมกบัศูนยก์ำรคำ้” (Shuttle Bus) 
มำตรกำรกำรควบคุม-จ ำกดักำรเดินทำงและกำรยกเลิกกิจกรรมใน
พ้ืนท่ีสำธำรณะ (Lock Down) ส่งผลให้ศูนยก์ำรคำ้ตอ้งหยดุให้บริกำร
ในช่วงเวลำดงักล่ำว 

กลุ่มท่ี 3 “กำรขนส่งพนกังำนภำคอุตสำหกรรม” เศรษฐกิจชะลอตวั ท ำให้ภำคอุตสำหกรรมลดก ำลงักำรผลิตลง 
 

 จำกผลกระทบดงักล่ำวส่งผลให้รำยไดข้องบริษทัลดลงในไตรมำส 1 และไตรมำส 2/2563 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนั
ของปีก่อน จำกนั้น รำยไดข้องบริษทัปรับตวัขึ้นหลงัสถำนกำรณ์คล่ีคลำยในไตรมำส 3 และ 4/2563  
  เน่ืองจำกสถำนกำรณ์ไม่ปกติส่งผลให้กำรเพ่ิมรำยไดโ้ดยกำรขยำยฐำนลูกคำ้เป็นส่ิงท่ีท ำไดย้ำก โดยเฉพำะลูกคำ้รำยใหม่ 
ฝ่ำยบริหำรจึงพิจำรณำแก้ไขสถำนกำรณ์ โดยก ำหนดมำตรกำร “กำรควบคุมกระแสเงินสดและกำรควบคุมค่ำใชจ่้ำยอย่ำงเคร่งครัด” 
ส่งผลดีต่อผลกำรกิจกรรมต่ำงๆ ดงัน้ี 
1) กิจกรรมด ำเนินงำน (Operating Activities) ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนปรับลดลง 
2) กิจกรรมลงทุน (Investing Activities) มีค่ำใชจ่้ำยตำมแผนกำรลงทุนในไตรมำส 4/2563 เท่ำนั้น คือ กำรสร้ำงส ำนกังำน 
 แห่งใหม่ ซ่ึงประกอบดว้ยส ำนกังำน, ศูนยซ่์อมบ ำรุง และศูนยฝึ์กอบรมและพฒันำพนกังำนขบัรถ ตั้งอยูท่ี่อ  ำเภอพำนทอง 

จงัหวดัชลบุรี 
3) กิจกรรมกำรจดัหำเงิน (Financing Activities) ฝ่ำยบริหำรด ำเนินกำรขอสินเช่ือดอกเบ้ียต ่ำ (Soft Loan) จำกธนำคำรจ ำนวน 

15,000,000 บำท และเจรจำขอลดกำรผ่อนช ำระค่ำงวดรถกบัสถำบนักำรเงิน และบริษทัผ่อนช ำระตำมปกติเม่ือสถำนะ
ทำงกำรเงินของบริษทัปรับตวัดีขึ้นในไตรมำส 4/2563  

4) กระแสเงินสด (Crash Flow) สถำนกำรณ์เงินสดติดลบในไตรมำส 1 และไตรมำส 2/2563 จำกกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร
อยำ่งเคร่งครัด ส่งผลให้ไตรมำส 3 และ 4/2563 กระแสเงินสดกลบัมำเป็นบวก 

  ส ำหรับภำพรวมกำรด ำเนินงำนในดำ้นผลประกอบกำรในปี 2563 บริษทัมีรำยไดร้วม 391,691,012 บำท ลดลงคิดเป็น 
ร้อยละ 14.61 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2562 และ มีก ำไรสุทธิเท่ำกบั 28,750,081 บำท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 38.60 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2562  
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัมีสินทรัพยจ์ ำนวน 821,178,504 บำท เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 8.70 หน้ีสินจ ำนวน 400,682,133 บำท 
เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 14.55 และส่วนของผูถื้อหุ้นจ ำนวน 420,496,371 บำท เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 3.66 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนหนำ้ 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัมีทรัพยสิ์นประเภทยำนพำหนะ จ ำนวน 347 คนั และเพ่ิมขึ้นในไตรมำส 1/2564 เป็น
จ ำนวน 375 คนั ซ่ึงสำมำรถจ ำแนกเป็นรถท่ีหมดภำระผอ่นช ำระ (Owner) และติดภำระผอ่นช ำระ(Leasing) ดงัน้ี 

ประเภทรถ 2562 2563 2564* 
Owner Leasing Owner Leasing Owner Leasing 

รถบสั 108 84 120 91 144 78 
รถมินิบสั 3 27 6 32 6 36 
รถตู ้ 7 72 21 70 33 71 
รถตู ้VIP 2 6 2 5 7 0 

รวม 120 188 149 198 190 185 

 * หมำยเหต:ุ กรณีท่ีบริษทัไม่ซ้ือรถเพ่ิม 
 
แผนการด าเนินธุรกิจส าหรับปี 2564  ดงัน้ี 
1. น ำเทคโนโลยีมำพฒันำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขนั 
 ในสถำนกำรณ์ปัจจุบนัมีกำรแข่งขนัสูงมำก บริษทัเห็นว่ำ มี 2 ทำงเลือกในกำรแข่งขนั คือ แข่งขนัดำ้นรำคำ และกำรเพ่ิม

ควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขนั ซ่ึงบริษทัเลือกกำรเพ่ิมควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขนัดว้ยกำรพฒันำเทคโนโลยี 
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2. พฒันำทีมงำนให้มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและสร้ำงมำตรฐำนในธุรกิจ 
 กำรเปล่ียนแปลงทำงเทคโนโลยีท ำให้เกิดกำรสร้ำงมำตรฐำนใหม่ ซ่ึงธุรกิจบริกำรของบริษทัตอ้งอำศยับุคลำกรเป็นตัว

ขบัเคล่ือน ดงันั้น บริษทัจึงมุ่งเนน้กำรพฒันำบุคลำกรเป็นส ำคญั 
3. ควบคุมค่ำใชจ่้ำยให้เหมำะสม 
 จำกสถำนกำรณ์โรคระบำดโควิด 19 ส่งผลให้บริษทัควบคุมค่ำใชจ่้ำยไดดี้ขึ้น จึงด ำเนินนโยบำยกำรควบคุมค่ำใชจ่้ำยอย่ำง

มีประสิทธิภำพต่อไป 
แผนพัฒนาธุรกิจ 
 จำกอดีตจนถึงปัจจุบนั บริษทัด ำเนินธุรกิจโดยใชน้โยบำยคุณภำพในกำรขบัเคล่ือน ปัจจุบนัยงัคงนโยบำยคุณภำพและเพ่ิม
กำรพฒันำเทคโนโลยีดิจิตอล (Digital Technology) และเพื่อเป็นกำรพฒันำศกัยภำพ บริษทัไดจ้ดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนและเป็นพนัธมิตรทำง
ธุรกิจกบับริษทั โตโยตำ้ ทูโช ไทย โฮลด้ิงส์ จ ำกดั (TTTH)  ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของ บริษทั โตโยตำ้ ทูโช (ไทยแลนด์) จ ำกดั (TTTC) 
เม่ือต้นปีท่ีผ่ำนมำ โดยร่วมกันกำรพฒันำเทคโนโลยี อำทิ เทคโนโลยี “Smart Mobility” ต้นแบบจำก TTTC ส ำหรับกำรเช่ือมโยง 
(Connected) ระหว่ำงผูโ้ดยสำร พนกังำนขบัรถ และศูนยค์วบคุมรถ รวมทั้ง กำรใชร่้วมกนั (Shared), รถพลงังำนไฟฟ้ำ (Electric Vehicle 
(EV)) และยำนยนตไ์ร้คนขบั (Autonomous) เพื่อรองรับกำรปล่ียนแปลงอยำ่งรวดเร็วในอนำคต 
 ท่ีกล่ำวมำทั้งหมด แสดงให้เห็นว่ำ สถำนะของบริษทัในปัจจุบันมีควำมพร้อมในกำรด ำเนินธุรกิจตำมนโยบำยและ
สำมำรถพฒันำธุรกิจของบริษทัไดต้่อไป 
 นำยปิยะฯ สอบถำมว่ำ มีผูถื้อหุ้นท่ำนใดมีค ำถำม ขอ้สงสัยหรือค ำแนะน ำเพ่ิมเติมหรือไม่ 
(1) SG&A ท่ีลดลงในช่วงคร่ึงปีหลงั จะลดลงอยำ่งต่อเน่ืองหรือไม่ (ผูถื้อหุ้น) 
ตอบ: SG&A ท่ีลดลงในปี 2563 ส่วนท่ีลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ คือ กำรลดโบนัสพนักงำนและลดพ้ืนท่ีเช่ำส ำนักงำน ซ่ึงยงัมี

ค่ำใชจ่้ำยส่วนอื่นท่ีบริษทัสำมำรถลดลงได ้และจะด ำเนินกำรลดค่ำใช้จ่ำยอย่ำงต่อเน่ือง หำกสถำนกำรณ์ดีขึ้นบริษทัจะ
พิจำรณำตำมควำมเหมำะสม 

(2) บญัชีเงินเดือน (Payroll) เพ่ิมขึ้นทุกปี ผูบ้ริหำรมีวิธีบริหำรอยำ่งไร (ผูถื้อหุ้น) 
ตอบ: กำรบริหำรตอ้งพิจำรณำจำกแหล่งท่ีมำของตวัเลขกำรเพ่ิมขึ้น หำกเพ่ิมในส่วนของจ ำนวนรวม ฝ่ำยบริหำรจะใชร้ะบบ 

Economics of Scale คือ พนกังำนไดรั้บเงินเดือนเพ่ิมขึ้น ตอ้งท ำงำนและมีผลงำนมำกขึ้น เพ่ือคงสัดส่วน (Ratio) ให้คงท่ี
หรือท ำให้ลดลง 

(3) นอกจำกคุณภำพแลว้ มีปัจจยัส ำคญัอะไรท่ีใชใ้นกำรแข่งขนั (ผูถื้อหุ้น) 
ตอบ: มี 3 ปัจจยั ท่ีจะสร้ำงธุรกิจให้เหนือคู่แข่งขนั, สร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลูกคำ้ และท ำก ำไรไดใ้นระยะยำว (Key Success 

Factor) ท่ีบริษทัใชใ้นกำรแข่งขนั คือ  
1)  ควำมสัมพนัธ์ (Connection) กำรด ำเนินธุรกิจตอ้งมีควำมสัมพนัธ์ที่ดี 
2)  คุณภำพ (Quality) บริษทัยงัคงด ำเนินกำรดำ้นกำรพฒันำและสร้ำงควำมพึงพอใจลูกคำ้ 
3)    กำรบริหำรตน้ทุน (Cost Management)  กำรท่ีบริษทัไดเ้ขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพยถื์อเป็น 
   ขอ้ไดเ้ปรียบคู่แข่งดำ้นตน้ทุนทำงกำรเงิน สำมำรถบริหำรตน้ทุนได้ 
   ดีหำกเปรียบเทียบกบับริษทัทัว่ไป 

(4) มีควำมเป็นไปไดใ้นกำรน ำ EV มำใชห้รือไม่ (ผูถื้อหุ้น) 
ตอบ: ขอเรียนแจง้ขอ้จ ำกดัของ EV คือ สถำนีอดัไฟฟ้ำ (Charge) และตน้ทุนสูงหำกใชแ้บตเตอร่ีขนำดใหญ่ จำกกำรศึกษำและ

วิเครำะห์ควำมเหมำะสมในกำรน ำ EV มำใชใ้นกำรด ำเนินธุรกิจ บริษทัพบว่ำมีควำมเหมำะสม เน่ืองจำกใชเ้ส้นทำงและ
ก ำหนดเวลำประจ ำในกำรบริกำรลูกคำ้ ท ำให้สำมำรถก ำหนดสถำนี Charge และมีเวลำ Charge มำก จึงไม่จ ำเป็นตอ้งใช้
แบตเตอร่ีขนำดใหญ่ ด้ำนกำรลงทุนตวัรถ EV มีตน้ทุนสูงกว่ำรถท่ีใช้น ้ ำมนั เม่ือเปรียบเทียบกบัรำคำน ้ ำมนัในปัจจุบนั 
รำคำไฟฟ้ำในปัจจุบนั กบักำรใชง้ำน (Consumption) พบว่ำประเภทรถท่ีเหมำะสมกบัธุรกิจของบริษทั คือ รถมินิบสั และ
รถตู ้ในกำรใชง้ำนบำงลูกคำ้และบำงลกัษณะงำน 
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(5) หลงัสถำนกำรณ์โรคโควิด 19 คล่ีคลำย จะมีกำรปรับสัดส่วนรถร่วมบริกำรหรือไม่ และมีแผนกำรขยำยช่องทำงธุรกิจอื่น
นอกจำกรถรับ-ส่งพนกังำนหรือไม่ (ผูถื้อหุ้น) 

ตอบ: กำรปรับสัดส่วนรถร่วมบริกำรอยู่ในขั้นตอนกำรพิจำรณำ รถร่วมบริกำรมีขอ้ดี คือ บริษทัไม่ตอ้งแบกรับภำระทรัพยสิ์น
และกระจำยควำมเส่ียง ในส่วนของขอ้เสียรถร่วมบริกำร คือ ยำกต่อกำรควบคุมคุณภำพตำมมำตรฐำนบริษทั จึงมีนโยบำย 
“สร้ำงผูป้ระกอบกำรรถร่วมบริกำร” เพ่ือผลกัดนัให้กำรใช้รถร่วมบริกำรมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น ในส่วนของแผนกำรขยำย
ช่องทำงธุรกิจอื่นอยู่ในขั้นตอนกำรศึกษำขอ้มูล เน่ืองจำกบริษทัยงัขำดควำมช ำนำญ ซ่ึงในปี 2564 อำจมีโครงกำรทดลอง
บำ้ง อยำ่งไรก็ตำมบริษทัยงัคงมุ่งเนน้ช่องทำงธุรกิจหลกัเช่นเดิม 

(6) กรุณำอธิบำยเหตุผลกำรเพ่ิมทุนแบบเฉพำะเจำะจงในวงจ ำกดั (Private Placement (PP)) ให้กบั TTTH (ผูถื้อหุ้น) 
ตอบ: เน่ืองจำกกำรขยำยกิจกำรจ ำเป็นตอ้งมีกำรเพ่ิมทุน ซ่ึงกำรเพ่ิมทุนมีหลำยช่องทำง บริษทัพิจำรณำแลว้เห็นว่ำ กำรเพ่ิมทุน

แบบเฉพำะเจำะจงในวงจ ำกดัให้กบั TTTH ท ำให้บริษทัมีพนัธมิตรทำงธุรกิจเป็น TTTC โดยบริษทัคำดหวงัในกำรขยำย
ฐำนลูกคำ้ และกำรพฒันำเทคโนโลยี เน่ืองจำก TTTC มีบริษทัเครือข่ำยในกลุ่มลูกคำ้อุตสำหกรรม และมีเทคโนโลยี 
โดยเฉพำะดำ้นกำรขนส่งสินคำ้ (Logistics) ซ่ึงสำมำรถน ำมำประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจของบริษทัได้ กำรร่วมเป็นพนัธมิตรทำง
ธุรกิจกบั TTTC บริษทัจะไดป้ระโยชน์ทั้งกำรขยำยฐำนลูกคำ้ และกำรพฒันำเทคโนโลยี 

(7) Smart Mobility คืออะไร (ผูถื้อหุ้น) 
ตอบ: กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้กับธุรกิจของบริษทั เพ่ือเพ่ิมควำมสะดวกสบำยให้กบัผูโ้ดยสำรและลูกคำ้สำมำรถลดต้นทุน

ค่ำใชจ่้ำยหำกน ำมำประยตุใ์ชท้ั้ง 3 ส่วน ประกอบดว้ย 
- Connected  ช่วยให้กำรบริหำรจดักำรกำรเดินรถมีควำมยืดหยุน่มำกขึ้น 
- Shared ช่วยให้กำรบริหำรจดักำรตน้ทุนไดดี้ขึ้น หำกรถมีท่ีนัง่ว่ำงสำมำรถใชร่้วมกนัได ้ท ำให้ได ้
  ประโยชน์ทั้งผูรั้บบริกำรและผูใ้ห้บริกำร 
- EV  ช่วยลดมลภำวะ 

(8) ปัจจุบนับริษทัให้บริกำรลูกคำ้ก่ีจงัหวดั มีโครงกำรขยำยธุรกิจไปยงัจงัหวดัอื่นหรือไม่ มีแผนกำรขยำยงำนอย่ำงไร (ผูถื้อ
หุ้น) 

ตอบ: ปัจจุบนัให้บริกำรลูกคำ้ในจงัหวดัชลบุรี, ระยอง, ฉะเชิงเทรำ, ปรำจีนบุรี และไดข้ยำยไปยงัจงัหวดัสระบุรี บริษทัมุ่งเนน้
ให้บริกำรในเขตพ้ืนท่ีท่ีมีโรงงำนอุตสำหกรรม เช่น พ้ืนท่ี EEC ซ่ึงโอกำสในดำ้นส่วนแบ่งทำงกำรตลำดยงัมีอีกมำก และมี
โครงกำรขยำยไปยงัพ้ืนท่ีอื่นหำกโอกำสอ ำนวย เช่น จงัหวดัอยธุยำ, จงัหวดัสมุทรปรำกำร เป็นตน้ 

(9) สัดส่วนรำยไดใ้นปี 2561 – 2563 เป็นอยำ่งไร (ผูถื้อหุ้น) 
ตอบ: รำยไดข้องบริษทัร้อยละ 95 มำจำกกำรให้บริกำรรถขนส่งพนกังำนภำคอุตสำหกรรม 
 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่ำนอื่นมีค ำถำมหรือขอ้สงสัยหรือมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติม ประธำนฯ จึงแจง้ต่อท่ีประชุมว่ำวำระน้ีไม่มีกำร
ลงมติเน่ืองจำกเป็นวำระกำรแจง้เพื่อทรำบ 
มต:ิ  ท่ีประชุมรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ตำมท่ีเสนอ 
 
วาระที ่3 อนุมัติงบการเงินประจ าปี 2563 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี  
  ประธำนฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่ำบริษทัไดจ้ดัท ำงบกำรเงินประจ ำปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ณ รอบปีบญัชีของ
บริษทัซ่ึงได้ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชี จำกบริษทั ส ำนักงำนอีวำย จ ำกดั และผ่ำนกำรพิจำรณำสอบทำนของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและผำ่นกำรอนุมติัของคณะกรรมกำรบริษทัเรียบร้อยแลว้  
  คณะกรรมกำรบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมฯ เพื่ออนุมติังบกำรเงินส ำหรับปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม  2563 
ท่ีผำ่นกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี โดยสำมำรถสรุปสำระส ำคญัไดด้งัน้ี  
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งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน (หน่วย : บำท) 
สินทรัพย ์ 821,178,504 
หน้ีสิน 400,682,133 
ส่วนของผูถื้อหุ้น 420,496,371 
รำยไดจ้ำกกำรขำย 391,093,952 
รำยไดร้วม 391,691,012 
ก ำไรส ำหรับปี 28,750,081 
ก ำไรต่อหุ้น (บำท/หุ้น) 0.047 

 
  ประธำนฯ ไดส้อบถำมว่ำมีผูถื้อหุ้นท่ำนใดมีค ำถำมหรือขอ้สงสัยหรือมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติมหรือไม่  
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่ำนใดมีค ำถำมหรือขอ้สงสัยหรือมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติม ประธำนฯ จึงขอให้ท่ีประชุมอนุมติังบกำรเงิน
ส ำหรับปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ท่ีผำ่นกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี โดยวำระน้ีจะตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง
ขำ้งมำก ไม่นอ้ยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
มต:ิ  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติังบกำรเงินประจ ำปี 2563 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ท่ีผำ่นกำรตรวจสอบ 
  โดยผูส้อบบญัชี ตำมท่ีไดเ้สนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

เห็นดว้ย 450,976,786 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
บตัรเสีย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
รวม 450,976,786 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง                   0 เสียง (ไม่น ำมำค ำนวณ)  

 
วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานส้ินสุด 
 วันที่ 31 ธันวาคม 2563   
 ประธำนฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่ำตำมมำตรำ 116 พระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 ระบุว่ำ “บริษทัตอ้งจดัสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละห้ำ (5) ของก ำไรสุทธิประจ ำปี หักดว้ยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้
มี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน เวน้แต่บริษทัจะมีขอ้บงัคบัหรือกฎหมำยอื่นก ำหนดให้
ตอ้งมีทุนส ำรองมำกกว่ำนั้น” 
 คณะกรรมกำรบริษทัเห็นสมควรเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นอนุมติักำรจดัสรรเงินก ำไรสุทธิประจ ำปี  
2563 จ ำนวน 1,440,000 บำท เพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย คิดเป็นอตัรำร้อยละ 5.01 ของทุนจดทะเบียน และ อนุมติัจ่ำยเงินปันผล
ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 ในอตัรำหุ้นละ 0.03 บำท รวมเป็นเงินไม่เกิน 20,500,000, บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 74.95 ของ
ก ำไรสุทธิหลงัหกัส ำรองตำมกฎหมำย  
  กำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวคณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลโดยค ำนึงถึงปัจจยัต่ำงๆ เพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้นโดยก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวนัศุกร์ท่ี 9 เมษำยน 2564 และก ำหนด
จ่ำยเงินปันผลในวนัศุกร์ท่ี 30 เมษำยน 2564  
  ประธำนฯ ไดส้อบถำมว่ำมีผูถื้อหุ้นท่ำนใดมีค ำถำมหรือขอ้สงสัยหรือมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติมหรือไม่ 
  เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่ำนใดมีค ำถำมหรือขอ้สงสัยหรือมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติม ประธำนฯ จึงขอให้ท่ีประชุมอนุมติั 
กำรจดัสรรก ำไรเป็นทุนส ำรองและอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  โดยวำระน้ีจะตอ้ง
ไดรั้บกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกไม่นอ้ยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
มต:ิ ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติักำรจดัสรรก ำไรเป็นทุนส ำรองและอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับ 
 ผลกำรด ำเนินงำนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ตำมท่ีไดเ้สนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  
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เห็นดว้ย 450,976,786 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
บตัรเสีย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
รวม 450,976,786 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง                   0 เสียง (ไม่น ำมำค ำนวณ)  

 
วาระที่ 5 อนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 
  ประธำนฯ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่ำ ตำมมำตรำ 71 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของ
บริษทั ขอ้ 20 ก ำหนดไวว่้ำ “ในกำรประชุมผูถื้อหุ้นสำมญัประจ ำปีทุกคร้ัง ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหน่ึงในสำม (1/3) ของ
จ ำนวนกรรมกำรขณะนั้น ถำ้จ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงสำมส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ ำนวนท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดกบัจ ำนวนหน่ึงใน
สำม (1/3) กรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่ง อำจไดรั้บเลือกให้กลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งอีกได”้ โดยในกำรประชุมสำมญั 
ผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 น้ี มีกรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ จ ำนวน 3 ท่ำน คือ 

1) นำยวิวฒัน์ กรมดิษฐ์ ต ำแหน่ง กรรมกำร, กรรมกำรบริหำร 
2) นำยก ำชยั บุญจิรโชติ ต ำแหน่ง กรรมกำร กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
3) นำยประเสริฐ อคัรประถมพงศ ์ ต ำแหน่ง กรรมกำร กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 

  คณะกรรมกำรบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมกำรผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เห็นสมควรท่ีจะเสนอช่ือกรรมกำรซ่ึงพน้จำกต ำแหน่งทั้ง 3 
ท่ำนกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหน่ึง เน่ืองจำกเป็นผูมี้ควำมรู้ควำมสำมำรถ มีคุณสมบติัครบถว้นต่อกำรด ำรงต ำแหน่งกรรม
กำร โดยขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทัปรำกฏตำมหนงัสือเชิญประชุมท่ีส่ง
ให้ล่วงหนำ้แลว้ 
  เพ่ือให้ท่ีประชุมลงมติไดอ้ยำ่งอิสระ จึงเชิญกรรมกำรทั้ง 3 ท่ำนออกจำกท่ีประชุมเป็นกำรชัว่ครำว  
  ผูด้  ำเนินกำรประชุม แจง้ต่อท่ีประชุมว่ำ บริษทัไดใ้ห้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขำ้รับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็น
กรรมกำรบริษทั ระหว่ำงวนัที่ 26 มกรำคม 2564 ถึงวนัที่ 24 กุมภำพนัธ์ 2564 นั้น ปรำกฏว่ำไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคล เพื่อเขำ้รับกำร
พิจำรณำรับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรของบริษทัแต่อยำ่งใด 
  ประธำนฯ ไดส้อบถำมว่ำมีผูถื้อหุ้นท่ำนใดมีค ำถำมหรือขอ้สงสัยหรือมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติมหรือไม่  
  เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่ำนใดมีค ำถำมหรือขอ้สงสัยหรือมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติม ประธำนฯ จึงขอให้ท่ีประชุมอนุมติักำรเลือกตั้ง
กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ โดยวำระน้ีจะตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกไม่นอ้ยกว่ำก่ึงหน่ึงของ
จ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน และจะท ำกำรลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรำยบุคคล 
1. นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ 
มต:ิ  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติักำรเลือกตั้ง นำยวิวฒัน์ กรมดิษฐ์ กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทั  
 อีกวำระหน่ึงตำมท่ีไดเ้สนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

เห็นดว้ย 450,976,786 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
บตัรเสีย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
รวม 450,976,786 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง                   0 เสียง (ไม่น ำมำค ำนวณ)  

2. นายก าชัย บุญจิรโชติ 
มต:ิ  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติักำรเลือกตั้ง นำยก ำชยั บุญจิรโชติ กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของ 
 บริษทัอีกวำระหน่ึงตำมท่ีไดเ้สนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
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เห็นดว้ย 450,976,674 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                   112 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
บตัรเสีย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
รวม 450,976,786 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง                   0 เสียง (ไม่น ำมำค ำนวณ)  

3. นายประเสริฐ อัครประถมพงศ์ 
มต:ิ  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติักำรเลือกตั้ง นำยประเสริฐ อคัรประถมพงศ์ กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของ

บริษทัอีกวำระหน่ึงตำมท่ีไดเ้สนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
เห็นดว้ย 450,976,786 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
บตัรเสีย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
รวม 450,976,786 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง                   0 เสียง (ไม่น ำมำค ำนวณ)  

 
วาระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
  ประธำนฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่ำตำมขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 25 ก ำหนดให้กรรมกำรมีสิทธิไดรั้บค่ำตอบแทนกรรมกำรจำก
บริษทัตำมท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติอนุมติั โดยอำจก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นจ ำนวนแน่นอน หรือวำงเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพำะ และ
จะก ำหนดไวเ้ป็นครำวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่ำท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยำ่งอื่นได ้นอกจำกน้ี กรรมกำรของ
บริษทัมีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิกำรต่ำงๆ ตำมระเบียบของบริษทั 
  คณะกรรมกำรบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมฯ อนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564 โดยก ำหนดผลตอบแทน
กรรมกำรเป็นเบ้ียประชุมต่อคร้ังตำมอตัรำท่ีปรำกฏในตำรำง และค่ำตอบแทนกรรมกำรรำยปี โดยพิจำรณำถึงแผนงำนทำงธุรกิจของ
บริษทัและควำมรับผิดชอบของกรรมกำรแต่ละท่ำนโดยมีรำยละเอียดดงัน้ี;  
ค่าเบีย้ประชุม 

- ประธำนกรรมกำร 15,000 บำทต่อคร้ัง 
- รองประธำนกรรมกำร 12,000 บำทต่อคร้ัง 
- กรรมกำร 10,000 บำทต่อคร้ัง 
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 15,000 บำทต่อคร้ัง 
- กรรมกำรตรวจสอบ 10,000 บำทต่อคร้ัง 
- ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 15,000 บำทต่อคร้ัง 
- กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 10,000 บำทต่อคร้ัง 
- ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 15,000 บำทต่อคร้ัง 
- กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 10,000 บำทต่อคร้ัง 

ค่าตอบแทนกรรมการรายปี 
 คิดจำกผลประกอบกำรประจ ำปีของบริษทัในอตัรำไม่เกินร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหลงัหกัภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
โดยให้คณะกรรมกำรบริษทัมีอ ำนำจจดัสรรเงินจ ำนวนน้ีให้แก่กรรมกำร 
 ประธำนฯ ไดส้อบถำมว่ำมีผูถื้อหุ้นท่ำนใดมีค ำถำมหรือขอ้สงสัยหรือมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่ำนใดมีค ำถำมหรือขอ้สงสัยหรือมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติม ประธำนฯ จึงขอให้ท่ีประชุมอนุมติัค่ำตอบแทน
กรรมกำรประจ ำปี 2564 โดยวำระน้ีจะตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสองในสำม (2/3) ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นซ่ึงมำประชุม  
มต:ิ   ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564 ตำมท่ีไดเ้สนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี   
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เห็นดว้ย 450,976,786 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
บตัรเสีย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
รวม 450,976,786 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง                   0 เสียง (ไม่น ำมำค ำนวณ)  

 
วาระที่ 7 อนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 
 ประธำนฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่ำตำมมำตรำ 120 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 ก ำหนดให้ท่ีประชุม
สำมญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชีของบริษทัทุกปี 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำคุณสมบติัและกำรปฏิบติัหน้ำท่ีของผูส้อบบญัชีควำมต่อเน่ืองและประสิทธิภำพใน
กำรตรวจสอบ รวมถึงควำมเหมำะสมของอตัรำค่ำสอบบญัชีปี 2564 มีควำมเห็นว่ำ ผูส้อบบญัชีทั้ง 3 ท่ำนเป็นผูส้อบบญัชีท่ีเป็นอิสระ ไม่
มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจใดๆ กบับริษทัหรือผูบ้ริหำรของบริษทั และมีคุณสมบติัครบถว้นในกำรตรวจสอบและแสดงควำมคิดเห็นต่อ
งบกำรเงินของบริษทัประจ ำปี 2563 รวมถึงมีควำมเห็นว่ำ กำรก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2564 มีควำมเหมำะสมดีแลว้ ดงันั้น จึง
เห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 อนุมติักำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2564  
 คณะกรรมกำรบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมฯ อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั ส ำนกังำนอีวำย จ ำกดั ดงัน้ี 1) 
นำยศุภชยั ปัญญำวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 3930 ปฏิบติัหน้ำท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ส ำหรับปี 2559-2563 หรือ 
2) นำยณัฐวุฒิ สันติเพช็ร ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 5730 ปฏิบติัหนำ้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัส ำหรับปี 2562-2563  หรือ 
3) นำงสำวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 5874 ปฏิบติัหน้ำท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัส ำหรับปี 2559-
2563 โดยก ำหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขำ้งตน้เป็นผูส้อบบญัชี เป็นผูท้  ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมคิดเห็นต่องบกำรเงินของ
บริษทั ซ่ึงทั้ง 3 ท่ำนท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือ ไม่มีผูใ้ดปฏิบติัหนำ้ท่ีสอบทำนหรือตรวจสอบและแสดงควำมคิดเห็นต่องบกำรเงินของบริษทั
เป็นเวลำ 7 รอบปีบญัชี และก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2564 ส ำหรับบริษทัเป็นจ ำนวนไม่เกิน 1,260,000 บำท 
 ประธำนฯ ไดส้อบถำมว่ำมีผูถื้อหุ้นท่ำนใดมีค ำถำมหรือขอ้สงสัยหรือมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่ำนใดมีค ำถำมหรือขอ้สงสัยหรือมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติม ประธำนฯ จึงขอให้ท่ีประชุมอนุมติักำรแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2564โดยวำระน้ีจะตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกไม่นอ้ยกว่ำก่ึงหน่ึงของ
จ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
มต:ิ ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมติักำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2564 ตำมท่ีไดเ้สนอ 
 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 450,976,786 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
บตัรเสีย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
รวม 450,976,786 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง                   0 เสียง (ไม่น ำมำค ำนวณ)  

 
วาระที่ 8 อนุมัติแต่งต้ังกรรมการเข้าใหม่ 
 ประธำนฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่ำ จำกกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่บริษทั โตโยตำ้ ทูโช ไทย 
โฮลด้ิงส์ จ ำกัด (ต่อไปน้ีเรียกว่ำ “TTTH”) ท่ีผ่ำนมำ TTTH ได้เสนอช่ือบุคคลเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัจ ำนวน 1 ท่ำนตำม
สัดส่วนกำรเพ่ิมทุนประมำณร้อยละ 9.53 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดภำยหลงักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ กำรพิจำรณำ
บุคคลเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัตอ้งเป็นบุคคลท่ีผูมี้ควำมรู้ควำมสำมำรถ มีจรรยำบรรณธุรกิจ วิสัยทศัน์ และทศัติท่ีดีต่อองคก์ร 
มีควำมเต็มใจและพร้อมท่ีจะปฏิบติัหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ และเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และกฎหมำยต่ำง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง อนัเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินกิจกำรของบริษทั เพ่ือสร้ำงควำมมัน่ใจให้แก่ผูถื้อหุ้น คณะกรรมกำรบริษทัได้น ำเสนอช่ือ
บุคคลท่ีเหมำะสมเพ่ือน ำเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัแต่งตั้งกรรมกำรเขำ้ใหม่ จ ำนวน 1 ท่ำน คือ “นำยธำนินทร์ หิรัญปัณฑำพร”  
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ในต ำแหน่งกรรมกำร ซ่ึงไม่ไดเ้ขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจดักำรบริษทัแต่อย่ำงใด และไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนัตำมมำตรำ 258 ใน 
พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ 
 คณะกรรมกำรบริษทัได้พิจำรณำบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและจำกกำรพิจำรณำ
กลัน่กรองคุณสมบติัของบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ืออย่ำงละเอียดรอบคอบ คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือเพ่ือ
แต่งตั้งเป็นกรรมกำรมีคุณสมบติัครบถว้น เหมำะสม และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมขอ้ก ำหนดหรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งเป็นผูมี้
ควำมรู้ควำมสำมำรถ มีจรรยำบรรณธุรกิจ วิสัยทศัน์ และทศัติท่ีดีต่อองคก์ร มีควำมเตม็ใจและพร้อมท่ีจะปฏิบติัหนำ้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมำย
อยำ่งเตม็ควำมสำมำรถ และเป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละกฎหมำยต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งไม่ไดด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัท่ีด ำเนิน
ธุรกิจเดียวกนักบับริษทัท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำรจึงมีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นเพื่อ
แต่งตั้ง “นำยธำนินทร์ หิรัญปัณฑำพร” ให้ด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำร รวมทั้งอนุมติักำรมอบหมำยให้บุคคลท่ีกรรมกำรผูมี้อ ำนำจของ
บริษทัมอบหมำยมีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรจดทะเบียนแก้ไขเปล่ียนแปลงกรรมกำรต่อหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือ  
ด ำเนินกำรอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสมเพื่อให้กำรจดทะเบียนแกไ้ขเปล่ียนแปลงกรรมกำรของบริษทัเสร็จสมบูรณ์ 
 ประธำนฯไดส้อบถำมว่ำมีผูถื้อหุ้นท่ำนใดมีค ำถำมหรือขอ้สงสัยหรือมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่ำนใดมีค ำถำมหรือขอ้สงสัยหรือมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติม ประธำนฯ จึงขอให้ท่ีประชุมอนุมติัแต่งตั้ง
กรรมกำรเขำ้ใหม่ ไดแ้ก ่ “นำยธำนินทร์ หิรัญปัณฑำพร” โดยวำระน้ีจะตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกไม่นอ้ยกว่ำก่ึงหน่ึง
ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
มต:ิ ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัแต่งตั้งกรรมกำรเขำ้ใหม่ ไดแ้ก่  “นำยธำนินทร์ หิรัญปัณฑำพร” ตำมท่ีไดเ้สนอ 
 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

เห็นดว้ย 450,976,786 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
บตัรเสีย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
รวม 450,976,786 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง                   0 เสียง (ไม่น ำมำค ำนวณ)  

 
วาระที่ 9 อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทท่ีเก่ียวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ ถือหุ้น ข้อ 27, 28, 36, 37, 38, 

39, 40 ในเร่ืองการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 

 ประธำนฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่ำ พระรำชก ำหนดว่ำดว้ยกำรประชุมผำ่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (“พระรำชก ำหนด”) 
มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 19 เมษำยน 2563 ทั้งน้ี เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์เก่ียวกบักำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีก ำหนดไว้
ในพระรำชก ำหนด บริษทัจึงขอเสนอให้มีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัเก่ียวกบักำรประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผูถื้อ
หุ้นในขอ้ 27, 28, 36, 37, 38, 39, 40 และ น ำเสนอกำรมอบอ ำนำจให้กรรมกำรก ำหนดบุคคลท่ีบริษทัมอบหมำยในกำรจดทะเบียนแกไ้ข
ขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชยมี์อ ำนำจแก้ไขและเพ่ิมเติมถอ้ยค ำเพ่ือให้เป็นไปตำมค ำสั่งของนำย
ทะเบียน  
 คณะกรรมกำรบริษทัเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั  เก่ียวกบักำรประชุม
คณะกรรมกำรและกำรประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อให้สอดคลอ้งกบัพระรำชก ำหนดว่ำดว้ยกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในขอ้ 27, 28, 36, 
37, 38, 39, 40 (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 1) และ น ำเสนอกำรมอบอ ำนำจให้กรรมกำรก ำหนดบุคคลท่ีบริษทัมอบหมำยในกำรจด
ทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชยมี์อ ำนำจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค ำเพ่ือให้เป็นไปตำมค ำสั่ง
ของนำยทะเบียน 
 ประธำนฯไดส้อบถำมว่ำมีผูถื้อหุ้นท่ำนใดมีค ำถำมหรือขอ้สงสัยหรือมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติมหรือไม่ 
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  เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่ำนใดมีค ำถำมหรือขอ้สงสัยหรือมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติม ประธำนฯ จึงขอให้ท่ีประชุมอนุมติักำรแกไ้ข
ขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีเก่ียวกบักำรประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผูถื้อหุ้น ขอ้ 27, 28, 36, 37, 38, 39, 40 ในเร่ืองกำรประชุมผำ่น
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เพื่อให้สอดคลอ้งกบัพระรำชก ำหนดว่ำดว้ยกำรประชุมผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยวำระน้ีจะตอ้งไดรั้บกำร
อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 มต:ิ ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติักำรแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีเก่ียวกบักำรประชุมคณะกรรมกำรและ 
 กำรประชุมผูถื้อหุ้น ขอ้ 27, 28, 36, 37, 38, 39, 40 ในเร่ืองกำรประชุมผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เพื่อให้สอดคลอ้งกบั 
 พระรำชก ำหนดว่ำดว้ยกำรประชุมผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตำมท่ีไดเ้สนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

เห็นดว้ย 450,976,786 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
บตัรเสีย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
รวม 450,976,786 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง                   0 เสียง (ไม่น ำมำค ำนวณ)  

 
วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 ประธำนฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่ำตำมมำตรำ 105 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 ไดก้ ำหนดว่ำ “เม่ือท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นไดพ้ิจำรณำวำระกำรประชุมฯ ตำมท่ีแจง้ในหนงัสือเชิญประชุมเรียบร้อยแลว้ ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ 
1 ใน 3 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด จะขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำเร่ืองอื่นนอกจำกท่ีก ำหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมก็ได”้ 
 นอกจำกน้ี บริษทัเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นแสดงควำมคิดเห็นและซกัถำมในเร่ืองอื่นๆ เก่ียวกบับริษทั 
(1) บริษทัมีรถท่ีมีอำยมุำกกว่ำ 20 ปีก่ีคนั มีกำรก ำหนดระยะเวลำใชร้ถก่ีปี และกำรตดัค่ำเส่ือมรำคำใชแ้บบใด (ผูถื้อหุ้น) 
ตอบ: เน่ืองจำกบริษทัก่อตั้งมำเป็นเวลำ 15 ปี จึงยงัไม่มีรถท่ีมีอำยุมำกกว่ำ 20 ปี และบริษทัไม่ไดก้ ำนดกำรใชร้ถเป็นจ ำนวนปี 

พิจำรณำตำมสภำพและควำมพร้อมใชง้ำน และมีนโยบำยจ ำหน่ำยรถท่ีมีอำยเุกิน 10 ปี ส ำหรับกำรตดัค่ำเส่ือมรำคำ 
ใชแ้บบเส้นตรง 

(2) เปรียบเทียบสถำนะของบริษทัปี 2564 กบัปี 2563 ดีขึ้นหรือไม่ (ผูถื้อหุ้น) 
ตอบ: สถำนะของบริษทัดีขึ้นตั้งแต่ไตรมำส 4/2563 
(3) Smart Mobility มีค่ำใชจ่้ำยหรือไม่ และน ำเร่ือง “ควำมคุม้ทุน” มำพิจำรณำหรือไม่ (ผูถื้อหุ้น) 
ตอบ: ในกำรลงทุนตอ้งพิจำรณำถึงเร่ือง “ควำมคุม้ทุน” ซ่ึงเป็นส่ิงจ ำเป็น ในส่วนของค่ำใชจ่้ำย Smart Mobility แบ่งออกเป็น 2 

ส่วน 1) ส่วนเดิมท่ี TTTC พฒันำไวแ้ลว้ หำกบริษทัน ำมำใชจ้ะมีค่ำใชจ่้ำย 2) ส่วนท่ีพฒันำร่วมกนั บริษทัจะลงทุนเพื่อกำร
พฒันำเทคโนโลยี 

(4) ในปี 2563 และไตรมำส 1/2564 ลูกคำ้ต่อสัญญำครบทุกรำยหรือไม่ (ผูถื้อหุ้น) 
ตอบ: จำกกำรด ำเนินธุรกิจท่ีผำ่นมำ ลูกคำ้ต่อสัญญำกบัครบทุกรำย ยกเวน้ปี 2562 ลูกคำ้ไม่ต่อสัญญำจ ำนวน 2 รำย 
(5) กำรคำดกำรณ์รำยไดปี้ 2564 และแผนกำรลงทุนรถใหม่จ ำนวนเท่ำไรและลงทุนรถประเภทใดบำ้ง (ผูถื้อหุ้น) 
ตอบ: กำรวำงแผนปี 2564 ค่อนขำ้งรัดกุมและระมดัระวงั เน่ืองจำกสถำนกำรณ์โดยทัว่ไปยงัไม่ปกติ คำดกำรณ์รำยไดเ้ติบโตจำก

ปี 2563 ร้อยละ 20 และแผนกำรลงทุนรถใหม่ตำมจ ำนวนท่ีท ำสัญญำกบัลูกคำ้ ในไตรมำส 2/ 2564 มีแผนเพ่ิมรถบสัและ
รถตู ้จ ำนวน 65 คนั 

(6) บริษทัมีควำมเห็นต่อกำรจดัเยี่ยมชมกิจกำรในช่วงคร่ึงปีหลงัอยำ่งไร (ผูถื้อหุ้น) 
ตอบ: โดยธุรกิจของบริษทัไม่มีโรงงำนหรือสถำนท่ีท่ีเหมำะสมต่อกำรส่ือสำรกบันกัลงทุน แต่ปีน้ีส ำนกังำนแห่งใหม่ 

แลว้เสร็จ จึงอยูใ่นขั้นตอนกำรพิจำรณำให้นกัลงทุนเขำ้เย่ียมชม 
(7) ส ำนกังำนแห่งใหม่มีค่ำใชจ่้ำยเท่ำไร และผอ่นช ำระก่ีปี (ผูถื้อหุ้น) 
ตอบ: บริษทัซ้ือท่ีดินและจ่ำยค่ำก่อสร้ำงโดยใชเ้งินกูจ้  ำนวนประมำณ 40 ลำ้นบำท วำงแผนผอ่นช ำระ 60 งวด 
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(8) งบลงทุนปี 2564 มีจ ำนวนเท่ำไร เพ่ิมขึ้นหรือลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2563 และมีวถัุประสงคก์ำรใชใ้นเร่ืองใด (ผูถื้อ
หุ้น) 

ตอบ: แผนกำรลงทุนส ำหรับซ้ือรถใหม่จ ำนวน 210 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้นจำกปี 2563 ซ่ึงปีท่ีผ่ำนมำไม่มีแผนกำรลงทุนอื่นนอกจำก
กำรก่อสร้ำงส ำนกังำนแห่งใหม่ 

  
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ำนใดเสนอเร่ืองอื่นๆ เพื่อพิจำรณำ 
  
 ประธำนฯ จึงกล่ำวขอบคุณผูถื้อหุ้น ผูรั้บมอบฉันทะ และผูเ้ขำ้ร่วมประชุมทุกท่ำนท่ีสละเวลำเขำ้ร่วมประชุม และปิด
ประชุมเวลำ 11.45 น. 
 
        
 

ลงช่ือ                                                          ประธำนท่ีประชุม 
         นำยชำติชำย พำนิชชีวะ 

                             ประธำนกรรมกำรบริษทั 
 
 

ลงช่ือ                                                          ผูบ้นัทึกกำรประชุม 
  นำงสุกำนดำ พุทธรักษำ 
      เลขำนุกำรบริษทั 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 
ประวัติของกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง 

 
  
นายชาติชาย พานิชชีวะ  อำย ุ60 ปี 

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมกำรคร้ังแรก : 31 ตุลำคม 2548 
จ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร: 16 ปี 5 เดือน 
วุฒิการศึกษา 
ปริญญำโท สำขำกำรคำ้ระหว่ำงประเทศและสำขำกำรตลำด คณะ Business Economics  
มหำวิทยำลยัซำนฟรำนซิสโก รัฐแคลิฟอเนียร์ ประเทศ 
ปริญญำตรี สำขำกำรธนำคำร คณะ Business Economics  
มหำวิทยำลยัซำนฟรำนซิสโก รัฐแคลิฟอเนียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
ประวัติการฝึกอบรม 
โครงกำรฝึกอบรมกำรพฒันำผูบ้ริหำรระดบัสูง โดยส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติ / 2562 
หลกัสูตร TME รุ่น 2 โดย TAT Academy / 2561 
หลกัสูตรกำรปฏิรูปธุรกิจและกำรสร้ำงเครือข่ำยนวตักรรม รุ่น 1 โดยสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย /  2560 
หลกัสูตรผูน้ ำเมือง รุ่น 1 โดยมหำวิทยำลยันวมินทรำธิรำช / 2559 
หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูงดำ้นกำรบริหำรงำนพฒันำเมือง รุ่น 3 โดยมหำวิทยำลยันวมินทรำธิรำช / 2557 
หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูงดำ้นกำรพำณิชย ์รุ่น 6 โดยสถำบนัวิทยำลยักำรคำ้ มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย / 2556 
หลกัสูตรกำรบริหำรจดักำรดำ้นควำมมัน่คงขั้นสูง รุ่น 3 โดยสมำคมวิทยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร ในพระบรมรำชูปถมัภ ์/ 2555 
หลกัสูตรประกนัวินำศภยัขั้นสูง รุ่น 2 โดยส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปอ.) 
หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูง รุ่น 13 โดยสถำบนัวิทยำลยักำรตลำดทุน / 2554 
หลกัสูตรวิทยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร 2552 โดยสมำคมวิทยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร ในพระบรมรำชูปถมัภ ์/ 2552 
หลกัสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
ประกำศนียบตัร สมำคมส่งเสริมกรรมกำรบริษทัไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 9/2547 
อบรมปี 2564 -ไม่มี- 
ประสบการณ์ท างาน 
• ท่ีปรึกษำรองนำยกรัฐมนตรี • กรรมกำรทีปรึกษำศูนยบ์ริหำรธุรกิจย ัง่ยืน 
• เลขำธิกำรสหพนัธ์ผูผ้ลิตแกว้และกระจกแห่งอำเซียน คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
• รองประธำน กลุ่มแกว้และกระจก  

สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
• ประธำนกลุ่มอุตสำหกรรมแกว้และกระจก  

สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
• สมำชิกพิเศษ The International Commission on Glass • รองประธำน สำยงำนส่งเสริมกำรคำ้กำรลงทุน  
• ท่ีปรึกษำ ประธำนสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
• ท่ีปรึกษำคณะกรรมำธิกำรกำรอุตสำหกรรม สภำผูแ้ทนรำษฎร  

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 5 แห่ง 
2561 - ปัจจุบนั กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน บมจ. เอทีพี 30 
2548 - ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร/กรรมกำรบริหำร บมจ. เอทีพี 30 
2551 - ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บมจ.ชีวำทยั  
2550 - ปัจจุบนั กรรมกำร บมจ. ทีทีแอล อุตสำหกรรม 
2548 - ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บมจ. ไทยศรีประกนัภยั 
2537 - ปัจจุบนั กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร บมจ. คำเธ่ย ์ลีสแพลน 
  



 

>> 24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กิจการอ่ืน : 16 แห่ง 
2558 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. คำ้ไพบูลย ์
2557 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. อมตะ ทรำนสปอร์ต  
2557 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. ทุนไพบูลย ์
2556 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. ดีที แอนด ์จี 
2556 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. ชีวำทยั อินเตอร์เชนจ์ 
2554 - ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร/ประธำนกรรมกำรบริหำร บจก. โกลบอล เอน็ไวรอน เมนทอล เทคโนโลย ี
2551 - ปัจจุบนั รองประธำนกรรมกำร/รองประธำนกรรมกำรบริหำร บจก.บำงกอก คริสตลั 
2551 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. ชีวำทยั ฮพัซูน 
2550 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. พำรำกอน คำร์ เรนทลั 
2549 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. ไพลกัษณ์ 
2548 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. กรมดิษฐ ์พำร์ค 
2547 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. อมตะ ปิโตรเลียม 
2545 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. ชำ้งไอแลนด ์รีสอร์ท 
2540 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก.ชำติชีวะ 
2536 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. สีมำธำนี 
2529 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. ไพบูลย ์ธุรกิจ 
จ านวนคร้ัง/ สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564 
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 6 คร้ัง เขำ้ประชุม 6 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 100 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธนัวาคม 2564 : 
ตนเอง : 11.77% (80,325,000 หุ้น) 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ : 2.77% (18,900,000 หุ้น) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : คู่สมรสนำงสมหะทยั พำนิชชีวะ 
อ่ืนๆ ไม่มีประวติักำรกระท ำผิดอำญำในควำมผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งกระท ำโดยสุจริต 
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นางสุวรรณี ค ามั่น / ช่ือ-นามสกุลเดิม : วรรณี มะธิตะโน อำย ุ68 ปี 

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมกำรคร้ังแรก : 30 เมษำยน 2557 

 

จ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร: 7 ปี 11 เดือน  
วุฒิการศึกษา 
ปริญญำโท สำขำพฒันำชุมชน คณะแพทยศ์ำสตร์  
มหำวิทยำลยัควีนส์แลนด ์เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย 
ปริญญำตรี สำขำสถิติศำสตร์บณัฑิต แผนกวิชำสถิติ  
คณะพำณิชยศำสตร์กำรบญัชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
ประวัติการฝึกอบรม 
หลกัสูตรวิทยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร ปี 2548 โดยกระทรวงกลำโหม 
หลกัสูตรสถำบนัวิทยำลยักำรตลำดทุน (วตท.15) โดยตลำดหลกัทรัพยฯ์ 
หลกัสูตร Leadership in Leader โดย Harvard university US 
หลกัสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
ประกำศนียบตัร สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) Director Certification Program (DCP) รุ่น 118/2552 
ประกำศนียบตัร สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 27/2552 
อบรมปี 2564 
-ไม่ม-ี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 
2556 - ปัจจุบนั กรรมกำรบริษทั / กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บมจ. เอทีพี 30 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กิจการอ่ืน : 3 แห่ง 
2563 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษำรัฐมนตรีว่ำกำร กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจยัและนวตักรรม 
2561 - ปัจจุบนั กรรมกำร มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 
2557 - ปัจจุบนั กรรมกำร มูลนิธิพฒันำไท ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
จ านวนคร้ัง/ สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564 
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 6 คร้ัง เขำ้ประชุม 6 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 100 
กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 คร้ัง เขำ้ประชุม 4 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 100 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธนัวาคม 2564 : 
ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ : 0.08% (556,250 หุ้น) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
อ่ืนๆ ไม่มีประวติักำรกระท ำผิดอำญำในควำมผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งกระท ำโดยสุจริต 
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นายปิยะ เตชากูล อำย ุ55 ปี 
กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหารความเส่ียง/  
กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมกำรคร้ังแรก : 31 ตุลำคม 2548 
จ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร: 16 ปี 5 เดือน 
วุฒิการศึกษา 
ปริญญำโท คณะรัฐประศำสนศำสตร์ สำขำบริหำรรัฐกิจ  
สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 
ปริญญำตรี คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมเคมี  
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
ประวัติการฝึกอบรม 
หลกัสูตรวิทยำกำรจดักำรส ำหรับผูบ้ริหำรระดบัสูง รุ่น 2/2561 สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 
หลกัสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
ประกำศนียบตัร สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น 110/2557 
อบรมปี 2564 
-ไม่ม-ี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 
2564 - ปัจจุบนั กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี บมจ. เอทีพี 30 
2557 - ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง บมจ. เอทีพี 30 
2548 - ปัจจุบนั กรรมกำรบริษทั/ประธำนกรรมกำรบริหำร/กรรมกำรผูจ้ดักำร บมจ. เอทีพี 30 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท / กิจการอ่ืน : 1 แห่ง 
2547 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. แก๊สแอนดเ์กียร์ โซลูชัน่ส์ 
จ านวนคร้ัง/ สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564 
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 6 คร้ัง เขำ้ประชุม 6 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 100 
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 1 คร้ัง เขำ้ประชุม 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 100 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธนัวาคม 2564 : 
ตนเอง : 8.07% (55,050,000 หุ้น) 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ : 6.51% (44,419,894 หุ้น) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 

 

 

 
 

อ่ืนๆ ไม่มีประวติักำรกระท ำผิดอำญำในควำมผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งกระท ำโดยสุจริต 



 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 
ข้อมูลผู้สอบบญัชี 

 

1) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 
ช่ือ นายปรีชา อรุณนารา 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5800 
วุฒิการศึกษา มหำบณัฑิต สำขำ เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์  

บญัชีบณัฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั  
เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย และผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของ 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

ประสบการณ์ท างาน • เป็นผูค้วบคุมงำนสอบบญัชีของบริษทัขนำดใหญ่จ ำนวนมำก ซ่ึงครอบคลุมกิจกำร
หลำกหลำยประเภท ทั้งท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย และธุรกิจต่ำงประเทศท่ีมีสำขำ 
ทัว่โลก มีควำมเช่ียวชำญอย่ำงยิ่งในธุรกิจยำนยนต์, ธุรกิจอิเล็คทรอนิค ธุรกิจกำร
บริกำร, ธุรกิจกำรผลิต และธุรกิจจดัจ ำหน่ำย  

• ไม่มีควำมสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ/ ผูบ้ริหำร/ ผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ หรือผูท่ี้ 
เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำวแต่อย่ำงใด จึงมีควำมเป็นอิสระในกำรตรวจสอบและ
แสดง ควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษทัฯ 

  

ช่ือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5419 
วุฒิการศึกษา บญัชีมหำบณัฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั  

บญัชีบณัฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย และผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของ 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

ประสบการณ์ท างาน • เป็นผูค้วบคุมงำนสอบบญัชี ซ่ึงครอบคลุมกิจกำรหลำกหลำยประเภท ทั้งท่ีเป็น
บริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและธุรกิจต่ำงประเทศ มี
ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบติังำนในธุรกิจกำรผลิต ธุรกิจส่ือสำรโทรคมนำคม ธุรกิจ
จดัจ ำหน่ำยสินคำ้อุตสำหกรรม ธุรกิจกำรบริกำร และธุรกิจพลงังำน นอกจำกน้ียงัมี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรตรวจสอบกำรเข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่ง ประเทศไทย 

• ไม่มีควำมสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ/ ผูบ้ริหำร/ ผูถ้ือหุ้น- 
รำยใหญ่ หรือผูท่ี้ เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำวแต่อยำ่งใด จึงมีควำมเป็นอิสระในกำร
ตรวจสอบและแสดง ควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษทัฯ 

  

ช่ือ นางสาววธู ขยันการนาวี  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5423 
วุฒิการศึกษา บญัชีมหำบณัฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั  

บญัชีบณัฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย และผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของ 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ 
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ประสบการณ์ท างาน • เป็นผูค้วบคุมงำนสอบบญัชีของบริษทั ขนำดใหญ่จ ำนวนมำก ซ่ึงครอบคลุมกิจกำร
หลำกหลำยประเภท ทั้งท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย และธุรกิจต่ำงประเทศท่ีมีสำขำอยู่ทัว่โลก มีควำมเช่ียวชำญอย่ำงยิ่งในธุรกิจ
ยำนยนต ์รับเหมำก่อสร้ำง ธุรกิจกำรบริกำร ธุรกิจกำรผลิต และธุรกิจจดัจ ำหน่ำย  

• เป็นผูค้วบคุมงำนกำรให้บริกำรเก่ียวกบักำรให้ค ำปรึกษำดำ้นกำรบริหำรและกำร
ตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพ่ือกำรซ้ือขำยกิจกำรหรือกำรเข้ำจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพยใ์นตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

• ไม่มีควำมสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหำร/ผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำวแต่อยำ่งใด จึงมีควำมเป็นอิสระในกำรตรวจสอบ
และแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษทัฯ 

 

แห่งบริษทั ส ำนักงำน อี วำย จ ำกดั โดยผูส้อบบญัชีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย์ ทั้งน้ี 
บริษทัเป็นส ำนกังำนสอบบญัชีและผูส้อบบญัชีตำมรำยช่ือท่ีเสนอขำ้งตน้ไม่มีควำมสัมพนัธ์หรือส่วนไดส่้วนเสียกบับริษทัฯ ผูบ้ริหำร  
ผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำว 

ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญำตดงักล่ำวขำ้งตน้ไม่สำมำรถปฏิบติังำนได้ ให้บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั จดัหำผูส้อบบญัชีรับอนุญำต
อื่นของส ำนักงำนท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท์ ำหน้ำท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดง
ควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่ำวได ้ 
 
2) อนุมติัค่ำสอบบญัชีงบกำรเงินประจ ำปี 2565 เป็นเงินจ ำนวนไม่เกิน 1,350,000 บำท โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 

รายการตรวจสอบ ค่าตรวจสอบ (บาท) 

2561 2562 2563 2564 2565 
- ค่ำสอบบญัชีและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน
ประจ ำปีของบริษทัฯ 

750,000 750,000 750,000 750,000 840,000 

- ค่ำสอบบญัชีงบกำรเงินรวมประจ ำปี และ 
ค่ำสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสของบริษทัฯ 

510,000 510,000 510,000 510,000 510,000 

รวม 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,350,000 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 
ค าช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลกัฐานท่ีต้องน ามาแสดงในวันประชุม 

 

กรณีท่ีผูถ้ือหุ้นเขำ้ร่วมกำรประชุมดว้ยตนเอง 
1)  ผูถ้ือหุ้นซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดำท่ีมีสัญชำติไทยจะตอ้งแสดงเอกสำรแสดงตนท่ีรำชกำรออกให้ท่ียงัไมห่มดอำย ุเช่น บตัรประจ ำตวั

ประชำชน หรือบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรือ ใบอนุญำตขบัขี่ หรือ หนงัสือเดินทำง กรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงช่ือ หรือช่ือสกุล ขอให้ผู ้
ถือหุ้นยื่นหลกัฐำนประกอบดว้ย 

2)  ผูถ้ือหุ้นซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดำท่ีมีสัญชำติต่ำงประเทศตอ้งแสดงหนงัสือเดินทำงหรือเอกสำรท่ีออกให้เพื่อใชแ้ทนหนงัสือเดินทำงเพ่ือ
ลงทะเบียน 

3)  หำกผูถ้ือหุ้นเปลี่ยนช่ือหรือนำมสกุลผูถ้ือหุ้นตอ้งแสดงหลกัฐำนกำรเปลี่ยนช่ือหรือนำมสกุล 
 

วิธีกำรมอบฉนัทะ 
บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะจ ำนวน 3 แบบตำมท่ีกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชยไ์ดก้ ำหนดไวต้ำมประกำศกรมพฒันำธุรกิจ
กำรคำ้ เร่ือง ก ำหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2550 ดงัน้ี 
1.  แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ำย ไม่ซบัซอ้น 
2.  แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ท่ีมอบฉนัทะท่ีละเอียด ชดัเจน ตำยตวั 
3.  แบบ ค. ใชเ้ฉพำะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย เป็นผูรั้บฝำกดูแลหุ้น 
 

ผุถ้ือหุ้นท่ีไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ ไดด้ว้ยตวัเอง สำมำรถมอบฉนัทะไดโ้ดยด ำเนินกำรดงัน้ี 
1. เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขำ้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดงัน้ี 

1.1 ผูถื้อหุ้นทัว่ไปสำมำรถเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพำะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเท่ำนั้น 
1.2 ผูถื้อหุ้นปรำกฏช่ือตำมสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝำกและดูแล

หุ้น สำมำรถเลือกใชแ้บบใดแบบหน่ึงเท่ำนั้นใน 3 แบบ (แบบ ก. ข. หรือ ค.) 
2. มอบฉนัทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตำมวตัถุประสงคข์องผูถ้ือหุ้น หรือเลือกมอบฉนัทะให้กรรมกำรของบริษทัฯ คือ  

“นำยก ำชยั บุญจิรโชติ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ” ตำมท่ีบริษทัฯ ไดเ้สนอช่ือไวใ้ห้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะในกำรเขำ้ร่วม
ประชุมดงักล่ำว 
ในกรณีมอบฉนัทะให้กรรมกำรของบริษทัฯ ลงมติแทน โปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะและหลกัฐำนก่อนวนัท่ี 29 มีนำคม 2565  
มำยงัหน่วยงำน   เลขานุการบริษัท เอทีพี 30 จ ากัด (มหาชน) 

เลขท่ี 9/30 หมู่ท่ี 9 ต าบลบางนาง อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 
3. ผูถ้ือหุ้นตอ้งมอบฉนัทะเท่ำกบัจ ำนวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่ไม่สำมำรถจะมอบฉนัทะเพียงบำงส่วนนอ้ยกว่ำจ ำนวนท่ีตนถืออยูไ่ด ้เวน้แต่ เป็น 

Custodian ท่ีผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผูรั้บฝำกและดูแลหุ้นตำมหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 
4. ในกำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระ ผูถ้ือหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดอออกเสียงเพียง

อยำ่งใดอยำ่งหน่ึงเท่ำนั้น ไม่สำมำรถแบ่งกำรออกเสียงลงคะแนนเป็นบำงส่วนได ้(เวน้แต่เป็นกำรออกเสียงของ Custodian) 
5. ปิดอำกรแสตมป์จ ำนวน 20 บำท พร้อมทั้งขีดฆ่ำลงวนัท่ีท่ีท ำหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่ำว เพื่อให้ถูกตอ้งและมีผลผูกพนัตำมกฎหมำย 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดอ้ ำนวยควำมสะดวกในกำรปิดอำกรแสตมป์ให้แก่ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมำลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุม 
 

กำรลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุม 
 บริษทัฯ จะเร่ิมรับลงทะเบียนกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นก่อนเร่ิมกำรประชุม 1 ชัว่โมง โดยเร่ิมเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลำ 09.00 น. 
เป็นตน้ไป ณ ห้องแมนดำรินเอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดำริน กรุงเทพฯ เลขท่ี 662 ถนนพระรำม 4 แขวงมหำพฤฒำรำม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 
10500  ตำมแผนท่ีสถำนท่ีจดัประชุมฯ ปรำกฏตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 12  
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หลกัฐำนท่ีตอ้งน ำมำแสดงในวนัประชุม: ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสำร ดงัต่อไปน้ี (แลว้แต่กรณี) ก่อนเขำ้ร่วมประชุม 
ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 
1. กรณีผูถ้ือหุ้นมำประชุมดว้ยตนเอง 

- แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code) 
- เอกสำรแสดงตนท่ีรำชกำรออกให้ท่ียงัไม่หมดอำย ุเช่น บตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรือ 
 ใบอนุญำตขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทำง กรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงช่ือหรือช่ือสกลุ ขอให้ผูถ้ือหุ้นยื่นหลกัฐำนประกอบดว้ย 

2. กรณีมอบฉนัทะให้ผูอ้ื่นมำประชุมแทน 
- แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code) 
- หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้งครบถว้นและลงลำยมือ 
 ผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ  
- ส ำเนำเอกสำรแสดงตนท่ีส่วนรำชกำรออกให้ของผูถ้ือหุ้นตำมขอ้ 1 และผูถ้ือหุ้นไดล้งลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 
- เอกสำรแสดงตนท่ีส่วนรำชกำรออกให้ของผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัขอ้ 1 

ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล 
1. กรณีผูมี้อ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล (กรรมกำร) มำเขำ้ร่วมกำรประชุมดว้ยตวัเอง 

- แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code) 
- เอกสำรแสดงตนท่ีส่วนรำชกำรออกให้ของผูแ้ทนนิติบุคคล เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดำตำมขอ้ 1 
- ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ือหุ้นซ่ึงรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมกำร)  
 และมีขอ้ควำมแสดงให้เห็นว่ำผูแ้ทนนิติบุคคล ซ่ึงเป็นผูเ้ขำ้ร่วมประชุมมีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็น 
 ผูถ้ือหุ้น 

2. กรณีท่ีมีกำรมอบฉนัทะ 
- แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code) 
- หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้ง ครบถว้นและลงลำยมือช่ือ 
 ของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมกำร) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ  
- ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ือหุ้นซ่ึงรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมกำร)  
 และมีขอ้ควำมแสดงให้เห็นว่ำผูแ้ทนนิติบุคคล ซ่ึงลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคล  
 ซ่ึงเป็นผูถ้ือหุ้น 
- ส ำเนำเอกสำรแสดงตนท่ีส่วนรำชกำรออกให้ของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมกำร) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะและไดล้งลำยมือ 
 ช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 
- เอกสำรแสดงตนท่ีส่วนรำชกำรออกให้ของผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดำตำมขอ้ 1 

3.  กรณีผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝำกและดูแลหุ้น 
-  แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code) 
-  ให้เตรียมเอกสำรและแสดงเอกสำรเช่นเดียวกบักรณีผูถ้ือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคลขอ้ 1 หรือ ขอ้ 2 
-  ในกรณีท่ีผูถ้ือหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศมอบให้ Custodian เป็นผูล้งนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ตอ้งส่ง 
 หลกัฐำนดงัต่อไปน้ีเพ่ิมเติม 

1)  หนงัสือมอบอ ำนำจจำกผูถ้ือหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศให้ Custodian เป็นผูด้  ำเนินกำรลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะ
แทน 

2)  หนงัสือยืนยนัว่ำ Custodian ผูล้งนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญำตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 
ทั้งน้ี เอกสำรท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภำษำองักฤษจะตอ้งจดัท ำค ำแปลภำษำองักฤษแนบมำพร้อมดว้ย และให้ผูถ้ือหุ้นหรือผูแ้ทนนิติบุคคล

นั้นรับรองควำมถูกตอ้งของค ำแปล 
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ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 5 
ข้อก าหนดและข้อบังคับของบริษทัฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น 
ขอ้ 36 คณะกรรมกำรตอ้งจดัให้มีกำรประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปีภำยในส่ี (4) เดือน นับแต่วนัส้ินสุดของรอบบญัชีของ

บริษทัฯ กำรประชุมผูถ้ือหุ้นครำวอื่นนอกจำกวรรคหน่ึง ให้เรียกว่ำกำรประชุมวิสำมญั โดยคณะกรรมกำรจะเรียกประชุมผูถ้ือหุ้นเป็น
กำรประชุมวิสำมญัเม่ือใดก็สุดแต่จะเห็นสมควร ผูถ้ือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ำหน่ึงในห้ำ (1/5) ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำย
ให้ทั้งหมด หรือผูถื้อหุ้นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำยี่สิบห้ำ (25) คน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ ำนวนหุ้นท่ี
จ ำหน่ำยไดท้ั้งหมดจะเขำ้ช่ือกนัท ำหนงัสือ ขอให้คณะกรรมกำรเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเปป็นกำรประชุมวิสำมญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุ
เหตุผลในกำรขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนังสือดงักล่ำวด้วย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมกำรตอ้งจดัให้มีกำรประชุมผูถ้ือหุ้น
ภำยในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือนั้นจำกผูถื้อหุ้นดงักล่ำว 

ขอ้ 37 ในกำรเรียกประชุมผูถ้ือหุ้นให้คณะกรรมกำรจดัท ำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถำนท่ี วนั เวลำ ระเบียบวำระกำรประชุม และ
เร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรำยละเอียดตำมสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่ำเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทรำบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อ
พิจำรณำ แลว้แต่กรณี รวมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเร่ืองดงักล่ำว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนำยทะเบียนทรำบไม่น้อยกว่ำ
เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ให้โฆษณำค ำบอกกล่ำวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่ำสำม (3) วนัก่อนวนัประชุม
ดว้ย สถำนท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมตำมวรรคหน่ึง ตอ้งอยู่ในทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส ำนักงำนใหญ่ของบริษทัหรือ จงัหวดัใกลเ้คียง หรือท่ี
อื่นใดตำมท่ีคณะกรรมกำรจะก ำหนดก็ได ้

ขอ้ 38 ในกำรประชุมผูถ้ือหุ้น ตอ้งมีผูถ้ือหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจำกผูถ้ือหุ้น (ถำ้มี) มำประชุมไม่นอ้ยกว่ำยี่สิบห้ำ (25) คน หรือ ไม่นอ้ยกว่ำ
ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งถือหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำหน่ึงในสำม (1/3) ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้
ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม  
ในกรณีท่ีปรำกฏว่ำกำรประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใดเม่ือล่วงเวลำนดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ ำนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงเขำ้มำร่วมไม่ครบเป็นองค์
ประชุมตำมท่ีก ำหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หำกว่ำกำรประชุมผูถ้ือหุ้นไดเ้รียกนัดเพรำะผูถ้ือหุ้นร้องขอให้กำรประชุมเป็นอนัระงบัไป ถำ้
กำรประชุมผูถื้อหุ้นมิใช่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และในกรณีน้ีให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผู ้
ถือหุ้นไม่นอ้ยกว่ำเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในกำรประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัว่ำจะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 39 ให้ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้
ให้รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำนในท่ีประชุม ถำ้ไม่มีรองประธำนกรรมกำรหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบติั
หนำ้ท่ีได ้ให้ท่ีประชุมเลือกผูถ้ือหุ้นซ่ึงมำประชุมคนใดคนหน่ึงมำเป็นประธำนในท่ีประชุมดงักล่ำว 

ขอ้ 40 ในกำรออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น ให้ถือว่ำหุ้นหน่ึงมีเสียงหน่ึง และผูถ้ือหุ้นคนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู ้
ถือหุ้นคนนั้ นไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองนั้ น นอกจำกกำรออกเสียงเลือกตั้ งกรรมกำร และมติของท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นจะต้อง
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงต่อไปน้ี 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือว่ำคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถำ้มีคะแนนเสียงเท่ำกนัให้

ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด 
(2) กรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงสำมในส่ี (3/4) ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
(ก) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษทัทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญัให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) กำรซ้ือหรือรับโอนกิจกำรของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหำชนอื่นมำเป็นของบริษทั 
(ค) กำรท ำ แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญำเก่ียวกบักำรให้เช่ำกิจกำรของบริษทัทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญั กำรมอบหมำยให้บุ

ตคลอื่นใดเขำ้จดักำรธุรกิจของบริษทั หรือกำรควบรวมกิจกำรกบับุคลอื่นโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ กำรแบ่งผลก ำไร
ขำดทุนกนั 

(ง) กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
(จ) กำรเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 
(ฉ) กำรเลิกบริษทั 
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(ช) กำรออกหุ้นกูข้องบริษทั 
(ซ) กำรควบรวมกิจกำรบริษทักบับริษทัอืน่ 

ขอ้ 41 กิจกำรท่ีท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นสำมญัประจ ำปีพึงเรียกประชุมมีดงัน้ี 
(1) พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรท่ีแสดงถึงกิจกำรบริษทัในรอบปีท่ีผำ่นมำ 
(2) พิจำรณำอนุมติังบดุลและบญัชีก ำไรขำดทุนของรอบบญัชีท่ีผำ่นมำ 
(3) พิจำรณำอนุมติัจดัสรรเงินก ำไร และกำรจ่ำยเงินปันผล 
(4) พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรท่ีพน้จำกวำระ และก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
(5) พิจำรณำแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชี และ 
(6) กิจกำรอื่นๆ 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 

หนังสือมอบฉันทะตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณชิย์ก าหนด แบบ ก แบบ ข  และ แบบ ค  (อยู่ปกหลงั) 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7 
นิยามและคุณสมบตัิกรรมการอิสระ 

 

นิยามกรรมการอิสระ 
กรรมกำรอิสระ คือ  กรรมกำรท่ีไม่ไดบ้ริหำรจดักำรกิจกำรของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม มีควำมป็นอิสระจำกผูถ้ือหุ้นใหญ่และ

ผูบ้ริหำรของบริษทัฯ ไม่มีควำมสมัพนัธ์อนัอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน 
  ทั้งน้ี คณะกรรมกำรอิสระตอ้งประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระอยำ่งนอ้ยหน่ึงในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด แต่ตอ้ง

ไม่นอ้ยกว่ำสำมคน และคุณสมบติัของกรรมกำรอิสระของบริษทัฯ นั้นเปป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   

คุณสมบติัคณะกรรมกำรอิสระ 
▪ ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ หรือผูม้ีอ ำนำจ

ควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี นบัรวมกำรถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ดว้ย 
▪ ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีไดเ้งินเดือนประจ ำ หรือผูม้ีอ ำนำจควบคุมของบริษทัฯ บริษทั

ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย ล ำดบัเดียวกนั ผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผูม้ีอ ำนำจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะ
ดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวนัท่ีย่ืนค ำขออนุญำตต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี ลกัษณะ
ตอ้งห้ำมดงักล่ำว ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมกำรอิสระเคยเป็นขำ้รำชกำร หรือท่ีปรึกษำของส่วนรำชกำรซ่ึงเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ หรือผูม้ีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษทัฯ 

▪ ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะท่ีเป็น บิดำมำรดำ คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้ง
คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหำร ผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ ผูม้ีอ ำนำจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บกำรเสนอให้เป็นผูบ้ริหำรหรือผูม้ีอ ำนำจควบคุมของ
บริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

▪ ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ หรือผูม้ีอ ำนำจควบคุมของบริษทั ใน
ลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชวิ้จำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ือหุ้นท่ีมีนยั หรือผูม้ีอ ำนำจควบคุมของผูท่ี้มี
ควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ หรือผูม้ีอ ำนำจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จำก
กำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวนัท่ีย่ืนค ำขออนุญำตต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

▪ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ หรือผูม้ีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ และไม่เป็นผูถ้ือ
หุ้นท่ีมีนยั ผูม้ีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนกังำนสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรำย
ใหญ่ หรือผูม้ีอ ำนำจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวนัท่ีย่ืนค ำขออนุญำตต่อ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

▪ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือท่ีปรึกษำทำงกำรเงินซ่ึงไดรั้บค่ำบริกำรเกินกว่ำ 
2 ลำ้นบำทต่อปี จำกบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ หรือผูม้ีอ ำนำจควบคุมของบริษทัและไม่เป็นผูถ้ือหุ้นท่ีมีนยั ผูม้ี
อ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพนั้น เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวนัท่ีย่ืนคำขอ
อนุญำตต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

▪ ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษทัฯ ผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ หรือผูถ้ือหุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถ้ือหุ้น
รำยใหญ่ 

▪ ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้ำง
หุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีรับเงินเดือนประจ ำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย 

▪ ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 
▪ กรรมกำรอิสระตำมคุณสมบติัขำ้งตน้ อำจไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัให้ตดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ 

บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล ำดบัเดียวกนั ผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ หรือผูม้ีอ ำนำจควบคุม โดยมีกำรตดัสินใจในรูปแบบองคค์ณะ (Collective 
Decision) ได ้
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ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

นายก าชัย บุญจิรโชติ / ช่ือ-นามสกุลเดิม : ธนพล บุญจิรโชติ อำย ุ60 ปี 

กรรมการบริษัท /กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/   
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมกำรคร้ังแรก : 30 เมษำยน 2556 
จ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร: 7 ปี 11 เดือน 
วุฒิการศึกษา 
ปริญญำโท คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
ปริญญำตรี คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
ประวัติการฝึกอบรม 
หลกัสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
ประกำศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 110/2557 
อบรมปี 2564 -ไม่มี- 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 
2561 - ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน บมจ. เอทีพี 30 
2556 - ปัจจุบนั กรรมกำรบริษทั / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ บมจ. เอทีพี 30 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กิจการอ่ืน : 1 แห่ง 
2529 - ปัจจุบนั หวัหนำ้ส ำนกังำนกฎหมำยนิติพล 
จ านวนคร้ัง/ สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564 
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 6 คร้ัง เขำ้ประชุม 6 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 100 
กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 คร้ัง เขำ้ประชุม 4 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 100 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธนัวาคม 2564 : 
ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ : ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : พ่ีชำยนำงสำวปัทมำพร ประสำทเขตกำรณ์ 
อ่ืนๆ ไม่มีประวติักำรกระท ำผิดอำญำในควำมผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งกระท ำโดยสุจริต 
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ค าบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท เอทีพ3ี0 จ ากัด (มหาชน) 

 
บริษทั เอทีพ3ี0 จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของขอ้มูลส่วนบุคคลของผูถ้ือหุ้น และ/หรือ ผูรั้บมอบ ฉนัทะ 

จึงขอแจง้ขอ้มูลดงัต่อไปน้ีให้ทรำบเพ่ือเป็นกำรปฏิบติัตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยค ำบอก กล่ำวกำรคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลน้ี (“ค ำบอกกล่ำว”) จะครอบคลุมถึงวิธีเก็บรวบรวม ใชง้ำน เปิดเผยและประมวลผลขอ้มูลส่วน บุคคลท่ีสำมำรถระบุยืนยนัตวัตน
ของผูถื้อหุ้น และ/หรือ ผูรั้บมอบฉนัทะไดท้ั้งทำงตรง และ/หรือ ทำงออ้ม โดยโปรดสละเวลำเพ่ือศึกษำขอ้มูลและสิทธิต่ำงๆ เพ่ือให้เขำ้ใจอยำ่ง
ชดัเจน  
1.  ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทเก็บรวบรวม 
 บริษทัฯ จะรับและเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรงจำกผูถ้ือหุ้น และ/หรือ ผูรั้บมอบฉนัทะ และจำกบริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์

(ประเทศไทย) จ ำกดั ซ่ึงไดรั้บมอบหมำยจำกบริษทัฯใหท้ ำหนำ้ท่ีนำยทะเบียนหุ้นของบริษทัฯ โดยขอ้มูลส่วนบุคคลประกอบดว้ย  
1.1  ขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไป เช่น ช่ือ นำมสกุล หมำยเลขบตัรประชำชน วนัเดือนปีเกิด เพศ สัญชำติ เลขทะเบียนผูถ้ือ หุ้น จ ำนวนหุ้น 

ภำพถ่ำย ภำพเคล่ือนไหวจำกกำรบนัทึกวิดีโอภำยในงำน รวมทั้งขอ้มูลสุขภำพ ประวติักำรเดินทำงท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภำพ เพ่ือ
ประโยชน์ดำ้นกำรสำธำรณสุขและกำรป้องกนักำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) เป็นตน้  

1.2  ขอ้มูลเพื่อกำรติดต่อ เช่น ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์อีเมล ์เป็นตน้  
2.  วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมการใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ดงัต่อไปน้ี  

2.1  เรียก จดัให้มี และด ำเนินกำรประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ เพื่อให้เป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบริษทัฯรวมถึงกฎหมำย ประกำศ และ
หลกัเกณฑท่ี์รำชกำรก ำหนดเก่ียวกบักำรจดัประชุมรวมถึงกำรจดัท ำรำยงำนกำรประชุม  

2.2  เพื่อใชส้ ำหรับคดักรองผูมี้ควำมเส่ียงโรคโควิด-19 เพื่อประโยชน์ดำ้นกำรสำธำรณสุขและป้องกนัโรคติดต่ออนัตรำยตำม
มำตรกำรและแนวทำงปฏิบติัในกำรจดัประชุม  

2.3  อำจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักรณีขอ้ 2.1 และ 2.2 รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง ท่ีปรึกษำในกำร
จดัประชุมหรือหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรสำธำรณสุขและป้องกนัโรคติดต่อ  

3.  สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล มีสิทธิตำมท่ีก ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูล ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซ่ึงรวมถึงสิทธิในกำรถอนควำม

ยินยอม สิทธิในกำรขอเขำ้ถึงและรับขอ้มูลส่วน-บุคคล สิทธิในกำรขอแกไ้ข ขอ้มูลส่วนบุคคลให้ถูกตอ้ง สิทธิในกำรขอให้ลบหรือท ำลำย
ขอ้มูลส่วนบุคคล สิทธิในกำรขอระงบักำรใชข้อ้มูลส่วนบุคคล สิทธิในกำรขอให้โอนขอ้มูลส่วนบุคคลตำมวิธีกำรท่ีกฎหมำยก ำหนด 
สิทธิร้องเรียนและสิทธิในกำรคดัคำ้นกำรเก็บรวบรวม ใชง้ำน หรือเปิดเผย ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตน  

4.  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล  
 บริษทัฯ จะเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลตำมขอ้ 1 ตลอดระยะเวลำตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด และ/หรือ ตำมควำมจ ำเป็น เพื่อให้บรรลุ

วตัถุประสงคต์ำมขอ้ 2  
5.  การติดต่อบริษัทฯ เพ่ือใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล:  
 เลขำนุกำรบริษทั บริษทั เอทีพ3ี0 จ ำกดั (มหำชน)  
 เลขท่ี 9/30 หมู่ท่ี 9 ต ำบลบำงนำง อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 20160  
 โทรศพัท ์/โทรสำร 038 468788 หรือ e-mail address: info@atp30group.com 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 10 
แบบแสดงข้อมลูเพ่ือการคัดกรองโรคโควิด-19 ก่อนเข้าร่วมประชุม 

 
แบบแสดงข้อมูลเพ่ือการคัดกรองโรคโควิด-19/ Health declaration form 

ก่อนเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2565 ในวนัศุกร์ท่ี 1 เมษำยน 2565 
before attending 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, 1 April 2022 

 
บริษทั เอทีพ3ี0 จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) ขอควำมร่วมมือท่ำนให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง เป็นควำมจริง เพื่อประโยชน์ในกำรป้องกนั   กำร

แพร่ระบำดของโรคโควิด-19 

ATP30 Public Company Limited (“the Company”) need your help in providing the most accurate and truthful medical 
statement for effective prevention of the spreading of the disease.  

 

ช่ือ-สกุล/Name-Surname ………….…………………………………….. หมำยเลขโทรศพัท/์Mobile phone no. …………….………...…….  
  ใช่/Yes ไม่/No 

1. ท่ำนมีไข ้≥37.5°C หรือไม่?/ Do you have a fever ≥37.5°C   

2. ท่ำนมีอำกำรดงัต่อไปน้ีหรือไม่ ? / Do you have any of these symptoms?   

2.1 ไอ/Cough   

2.2 เจ็บคอ/Sore throats   

2.3 น ้ำมูกไหล/Runny nose   

2.4 ปวดหวั/Headache   

2.5 เหน่ือยหอบ/Shortness of breath   

2.6 จมูกไม่ไดก้ล่ิน/Anosmia หรือ ไดก้ล่ินลดลง/Hyposmia   

2.7 รับรู้รสชำติไดน้อ้ยลง/Ageusia   

3. ท่ำนมีประวตัิกำรเดินทำงมำจำกต่ำงประเทศหรือมำจำกพื้นท่ีท่ีมีกำรระบำดของโรคโควิด-19    
 ใน 14 วนัท่ีผ่ำนมำหรือไม่ ? 

Have you travel / transited from any countries except Thailand or Areas with Covid-19 outbreak 
within the past 14 days? 

  

 มำจำกประเทศ หรือ พื้นท่ี/I have traveled to …..………………………………………………… 

4. ท่ำนมีประวตัิสัมผสัหรือใกลชิ้ดกบัผูป่้วยท่ีตอ้งสงสัยโรคติดเช้ือโรคโควิด-19 หรือไม?่    
 Have you been in physical contact with suspiciously Covid-19 infected patients?   
    

หมายเหตุ: หำกพบว่ำท่ำนมีไข ้≥37.5°C หรือมีอำกำรอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงตำมท่ีบริษทัระบุไวห้รือมีประวตัิเดินทำงมำจำกต่ำงประเทศหรือพื้นท่ี ท่ีมีกำร
ระบำดของโควิด-19 หรือมีประวตัิสัมผสัใกลชิ้ดกบัผูป่้วยท่ีตอ้งสงสัยกำรติดเช้ือโควิด-19 บริษทัขอให้ท่ำนมอบฉนัทะแก่ กรรมกำรอิสระของบริษทั
ดว้ยกำรกรอกและส่งหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ให้แก่เจำ้หนำ้ท่ีบริษทัแทนกำรเขำ้ประชุมและเดินทำง กลบั พร้อมปฏิบตัิตำมค ำแนะน ำของกรม
ควบคมุโรค กระทรวงสำธำรณสุข 
Remark: If you have a fever ≥ 37.5°C or any symptoms which indicates above or transited from any countries except Thailand or the 
Covid-19 outbreak areas within the past 14 days or have been in contact with suspiciously Covid-19 infected patients, we would like to 
kindly ask for your cooperation in granting proxy to our independent directors to attend the meeting on your behalf, by filing the proxy 
form B and submit to our staff. You may then return to your resident and follow the guideline of the Department of Disease Control, 
Ministry of Public Health. 
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มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
 

มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ตำมท่ีสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยและทัว่โลกยงัมีอยูอ่ยำ่ง ต่อเน่ือง บริษทัฯ มีควำมตระหนกัและ

ห่วงใยต่อสถำนกำรณด์งักล่ำว จึงขอแจง้ให้ผูถ้ือหุ้นทรำบ ถึงมำตรกำรและแนวปฏิบติัในกำรเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี 2565 ดงัน้ี  
1.  บริษทัฯ ก ำหนดกำรจดัท่ีนัง่ประชุมจ ำกดัจ ำนวนประมำณ 30 ท่ีนัง่ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัในกำรจดัประชุมของศูนยบ์ริหำร

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 รวมทั้งค ำแนะน ำหรือขอ้ปฏิบติัอื่นๆ ของหน่วยงำนภำครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง จึงขอควำม
ร่วมมือผูถ้ือหุ้นกรุณำมอบฉนัทะให้กรรมกำรอสิระของบริษทัฯ แทนกำรเขำ้ประชุมดว้ยตนเอง โดยสำมำรถส่งหนงัสือมอบฉนัทะ
และหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้งถึง เลขานุการบริษัท บริษัท เอทีพี30 จ ากัด (มหาชน)  

      เลขท่ี 9/30 หมู่ท่ี 9 ต าบลบางนาง อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 
 ทั้งน้ี ขอควำมร่วมมือให้จดัส่งขอ้มูลขำ้งตน้ให้บริษทัฯ ภำยในวนัท่ี 29 มีนำคม 2565 เพื่อจะไดด้ ำเนินกำรในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป  
2.  กรณีผูถ้ือหุ้นประสงคเ์ขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัฯ ขอควำมร่วมมือและขอแจง้แนวทำงกำรด ำเนินกำรจดัประชุมของบริษทัฯ 

เพื่อป้องกนัและลดโอกำสเส่ียงต่อกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ดงัน้ี  
2.1 บริษทัฯ จะจดัตั้งจุดคดักรองตำมแนวปฏิบติัของกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุขโดยผูถ้ือหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะ จะตอ้งกรอก

แบบสอบถำมเพื่อคดักรองโรคโควิด-19 ก่อนเขำ้บริเวณสถำนท่ีจดัประชุม ในกรณีท่ีมีกำรปกปิดขอ้มูลดำ้นสุขภำพหรือประวติักำรเดินทำง 
อำจถือเป็นควำมผิดตำมพระรำชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี ในกรณีท่ีตรวจพบผูท่ี้มีควำมเส่ียง ไดแ้ก่ ผูท่ี้มีอุณหภูมิร่ำงกำย ≥ 37.5°C 
ขึ้นไป หรือผูท่ี้เดินทำงไปหรือกลบัมำจำกประเทศท่ีเป็นเขตโรคติดต่ออนัตรำยตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เร่ือง ทอ้งท่ีนอก
รำชอำณำจกัรท่ีเป็นเขตโรคติดต่ออนัตรำยนอ้ยกว่ำ 14 วนันบัจำกวนัเดินทำงกลบั รวมถึงเป็นผูท่ี้ติดต่อใกลชิ้ดกบับคุคลท่ีเดินทำงไปหรือ
กลบัมำจำกประเทศท่ีเป็นเขตโรคติดต่ออนัตรำยนอ้ยกว่ำ 14 วนันบัจำกวนัเดินทำงกลบั หรือผูท่ี้มีอำกำรเก่ียวกบัทำงเดินหำยใจ บริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิไม่อนุญำตให้ผูถ้ือหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมีควำมเส่ียงดงักล่ำวเขำ้สถำนท่ีจดัประชุม (ในกรณีท่ีผูถ้ือหุ้นมำประชุมด้วย
ตนเอง ท่ำนสำมำรถมอบ ฉนัทะให้กรรมกำรอิสระของบริษทัฯ เขำ้ร่วมประชุมแทนได)้ ในกำรน้ีกำรต่อแถว ณ จุดคดักรอง จุดตรวจ
เอกสำร จุดลงทะเบียน กรุณำเวน้ระยะห่ำงอย่ำงน้อย 1 เมตร  

2.2.  บริษทัฯ จะจดัท่ีนัง่ในห้องประชุมโดยมีระยะห่ำงระหว่ำงเกำ้อ้ีอยำ่งนอ้ย 1 เมตร ท ำให้สำมำรถรองรับผูถ้ือหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะได้
จ ำนวนจ ำกดัประมำณ 30 ท่ีนัง่ โดยจะก ำหนดหมำยเลขท่ีนัง่ให้ผูถ้ือหุ้นท่ีลงทะเบียนแลว้ และขอควำมร่วมมือผูถ้ือหุ้นนัง่ตำมหมำยเลข
ดงักล่ำว เพ่ือประโยชน์ในกำรติดตำมกรณีเกิดเหตุกำรณ์ใดๆ ขึ้นและจะให้สิทธิผูถ้ือหุ้นท่ีมำลงทะเบียนก่อน เมื่อท่ีนัง่ไดเ้ต็มแลว้ท่ำน 

 ผูถ้ือหุ้นจะไม่สำมำรถเขำ้พ้ืนท่ีกำรประชุมเพ่ิมเติมได ้ดงันั้น เพ่ือประโยชน์ในกำรออกเสียงลงคะแนนจึงขอควำมร่วมมือผูถ้ือหุ้นท่ีมำ
ประชุมดว้ยตนเองโปรดมอบฉนัทะให้กรรมกำรอิสระของบริษทัฯ เขำ้ร่วมประชุมแทนต่อไป ปรำกฏตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 6 

2.3.  บริษทัฯ จะท ำควำมสะอำดสถำนท่ีจดัประชุมก่อนเร่ิมกำรประชุมตำมมำตรฐำนของกระทรวงสำธำรณสุข  
2.4.  ขอควำมร่วมมือผูเ้ขำ้ร่วมประชุมสวมหนำ้กำกอนำมยัตลอดเวลำท่ีอยูใ่นสถำนท่ีประชุม  
2.5.  เพื่อลดควำมเส่ียงจำกกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 บริษทัฯ จะด ำเนินกำรประชุมใหก้ระชบัและไม่จดัเตรียมไมโครโฟน ส ำหรับกำร

สอบถำมในท่ีประชุม จึงขอให้ผูถ้ือหุ้นถำมค ำถำมโดยเขียนเป็นลำยลกัษณ์อกัษรและส่งค ำถำมแก่เจำ้หนำ้ท่ีบริษทัฯ ณ จุดลงทะเบียนหรือ
ในห้องประชุม  

2.6.  กรุณำงดรับประทำนอำหำรและเคร่ืองด่ืมในบริเวณสถำนท่ีจดัประชุม และงดแจก “แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1 One 
Report) ประจ ำปี 2564” ในแบบรูปเล่มในวนัประชุม  

2.7.  หำกสถำนกำรณ์มีกำรเปลี่ยนแปลงหรือหน่วยงำนภำครัฐท่ีเก่ียวขอ้งมีประกำศขอ้ก ำหนดหรือแนวปฏิบติัเก่ียวกบักำรจดัประชุมผูถ้ือหุ้น
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงไป บริษทัฯ จะแจง้ให้ผูถ้ือหุ้นทรำบผำ่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.atp30.com) เพื่อขอควำมร่วมมือจำกผูถ้ือหุ้น
ในกำรปฏิบติัตำมต่อไป  

 
ทั้งน้ี หำกมีผูถ้ือหุ้นเขำ้ร่วมประชุมเป็นจ ำนวนมำกอำจท ำให้เกิดควำมล่ำชำ้ในกำรคดักรองและกำรลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุม บริษทัฯ  

ขออภยัในควำมไม่สะดวกมำ ณ โอกำสน้ี 
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แผนท่ีสถานท่ีจัดการประชุมผู้ถือหุ้น 

  

 

โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ  

เลขท่ี 662 ถนนพระรำม 4 แขวงมหำพฤฒำรำม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500   
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การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลด “แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)” 

 
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยบริษทัศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย(์ประเทศไทย) จ ำกดัในฐำนะนำยทะเบียนหลกัทรัพย ์ไดพ้ฒันำ

ระบบเพ่ือให้บริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยฯ์ ส่งเอกสำรกำรประชุมผูถ้ือหุ้นและรำยงำนประจ ำปีในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ผำ่นรหสั 

คิวอำร์ (QR CODE) ให้ผูถ้ือหุ้นสำมำรถเรียกดูขอ้มูลไดอ้ยำ่งสะดวกและรวดเร็ว  

ผูถ้ือหุ้นสำมำรถดำวน์โหลด “แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  ผำ่น QR Code ดำ้นล่ำงตำมขั้นตอน

ต่อไปน้ี  

 

ส ำหรับระบบ iOS (iOS11 ข้ึนไป)  

1.  เปิดกลอ้ง (Camera) บนมือถือ  

2.  สแกน (หนักลอ้งถ่ำยรูปบนมือถือส่องไป)ท่ี QR Code  

3.  หนำ้จอจะมีขอ้ควำม (Notification) ข้ึนมำดำ้นบน ให้กดท่ีขอ้ควำมนั้น เพ่ือดูขอ้มูลประกอบกำรประชุม  

หมำยเหตุ: กรณีท่ีไม่มีขอ้ควำม (Notification) บนมือถือ ผูถ้ือหุ้นสำมำรถสแกน QR Code จำกแอปพลิเคชนั (Application) อื่นๆ  

เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นตน้  

 

ส ำหรับระบบ Android  

1. เปิดแอปพลิเคชนั QR CODE READER, Facebook หรือ Line  

ขั้นตอนกำรสแกน QR Code ผำ่น Line  

→ เขำ้ไปใน Line แลว้เลือก add friend (เพ่ิมเพ่ือน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code  

2.  สแกน QR Code เพื่อดูขอ้มูลประกอบกำรประชุม 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 14 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) ประจ าปี 2564 (QR Code)  

 

 

รหสัคิวอำร์ (QR Code) ส ำหรับดำวน์โหลด แบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564  
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       เขียนที่/ Written at ........................................................................ 
 

  วนัที่/ Date ......... เดือน/ Month ................... พ.ศ./ Year ………… 
 

ขา้พเจา้/ I/ We................................................................................................................................สญัชาติ/ Nationality ........................... 
อยู่บา้นเลขที่/ Residing at No...................................ถนน/ Street................................ต าบล/แขวง/ Sub-district ........................................ 
อ าเภอ/เขต/ District............................................................จงัหวดั/ Province.......................................รหสัไปรษณีย/์ Post code................  
เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน)/ As a shareholder of ATP30 Public Company Limited  
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม............................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................เสียง ดงันี ้
 holding a total number of                       shares and having total voting right of                        votes as follow:  
หุน้สามญั..........................................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..................................เสียง 
Ordinary share                          shares, with the voting right of           votes  
หุน้บรุิมสิทธิ....................................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.....................................เสียง ขอมอบฉันทะให้ 
Preferred share           shares, with the voting right of                      votes Hereby appoint  

(1)   ชื่อ-สกลุ/ Name..........................................................................................................อาย/ุ Age......................................ปี/ Years 
อยู่บา้นเลขที่/ Residing at No.............................ถนน/ Street...............................................ต าบล/แขวง/ Sub-district ............................................ อ าเภอ/เขต/ 
District..............................................จงัหวัด/ Province..................................... รหสัไปรษณีย/์ Post Code............................... หรือ/ OR  

(2)   ชื่อ-สกลุ/ Name..........................................................................................................อาย/ุ Age......................................ปี/ Years 
อยู่บา้นเลขที่/ Residing at No.............................ถนน/ Street...............................................ต าบล/แขวง/ Sub-district ............................................ อ าเภอ/เขต/ 
District..............................................จงัหวัด/ Province..................................... รหสัไปรษณีย/์ Post Code............................... หรือ/ OR  

(3)   ชื่อ-สกลุ/ Name..........................................................................................................อาย/ุ Age......................................ปี/ Years 
 อยู่บา้นเลขที่/ Residing at No.............................ถนน/ Street...............................................ต าบล/แขวง/ Sub-district ............................................  
 อ าเภอ/เขต/ District..............................................จงัหวดั/ Province..................................... รหสัไปรษณีย/์ Post Code...............................  
 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 (ครัง้ที่ 7)  
ในวนัศกุรท์ี่ 1 เมษายน 2565 ณ หอ้งแมนดาริน เอ ชัน้ 1, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรกั กรุงเทพฯ  
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อืน่ดว้ย 
Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders of ATP30 Public Company Limited 
on Friday, 1 April 2022 at 10:00 hours, venue Mandarin A room, 1st fl., Mandarin Bangkok Hotel 662 Rama IV Rd., Maha Phruettharam Subdistrict, Bang Rak 
District, Bangkok or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.  
กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะกระท าไปการประชมุนัน้ ใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves.  

 
 

ลงชื่อ/ Signed.....................................................................................ผูม้อบฉันทะ/ shareholder 
               (.....................................................................................) 
 

 
ลงชื่อ/ Signed.....................................................................................ผูร้บัมอบฉันทะ/ proxy 
             (.....................................................................................) 

 
 

ลงชื่อ/ Signed.....................................................................................ผูร้บัมอบฉันทะ/ proxy 
         (.....................................................................................) 

 
  

ลงชื่อ/ Signed.....................................................................................ผูร้บัมอบฉันทะ/ proxy 
               (.....................................................................................) 

หมายเหตุ/ Remarks :   
ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน และ ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยก
การลงคะแนนเสียงได ้The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to 
many proxies for splitting votes 

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. / Proxy Form A 



 

   
 

 
 

  

 เขียนท่ี/ Written at ........................................................................ 
 

  วนัท่ี/ Date ......... เดือน/ Month ................... พ.ศ./ Year ………… 
 

ขา้พเจา้/ I/ We................................................................................................................................สญัชาติ/ Nationality ........................... 
อยู่บา้นเลขท่ี/ Residing at No...................................ถนน/ Street................................ต าบล/แขวง/ Sub-district ........................................ 
อ าเภอ/เขต/ District............................................................จงัหวดั/ Province.......................................รหสัไปรษณีย/์ Post code................  
เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน)/ As a shareholder of ATP30 Public Company Limited  
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม............................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................เสยีง ดงันี ้
 holding a total number of                       shares and having total voting right of                        votes as follow:  

หุน้สามญั..........................................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..................................เสียง 
Ordinary share                            shares, with the voting right of       votes  

หุน้บรุิมสิทธิ....................................................................หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.....................................เสียง ขอมอบฉันทะให ้
Preferred share           shares, with the voting right of                      votes Hereby appoint  

(1)   ชื่อ-สกลุ/ Name..........................................................................................................อาย/ุ Age......................................ปี/ Years 
 อยู่บา้นเลขท่ี/ Residing at No.............................ถนน/ Street...............................................ต าบล/แขวง/ Sub-district ............................................

อ าเภอ/เขต/ District..............................................จงัหวดั/ Province..................................... รหสัไปรษณีย/์ Post Code............................... หรือ/ OR  
(2)   ชื่อ-สกลุ/ Name..........................................................................................................อาย/ุ Age......................................ปี/ Years 
 อยู่บา้นเลขท่ี/ Residing at No.............................ถนน/ Street...............................................ต าบล/แขวง/ Sub-district ............................................ 

อ าเภอ/เขต/ District..............................................จงัหวดั/ Province..................................... รหสัไปรษณีย/์ Post Code............................... หรือ/ OR  
(3)   ชื่อ-สกลุ/ Name..........................................................................................................อาย/ุ Age......................................ปี/ Years 
 อยู่บา้นเลขท่ี/ Residing at No.............................ถนน/ Street...............................................ต าบล/แขวง/ Sub-district ............................................ 

อ าเภอ/เขต/ District..............................................จงัหวดั/ Province..................................... รหสัไปรษณีย/์ Post Code...............................  
 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 (ครัง้ที่ 7)  
ในวนัศกุรท์ี่ 1 เมษายน 2565 ณ หอ้งแมนดาริน เอ ชัน้ 1, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรกั กรุงเทพฯ  
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อืน่ดว้ย 
Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders of ATP30 Public Company Limited 
on Friday, 1 April 2022 at 10:00 hours, venue Mandarin A room, 1st fl., Mandarin Bangkok Hotel 662 Rama IV Rd., Maha Phruettharam Subdistrict, Bang Rak District, 
Bangkok or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.  
 

ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
In this meeting, I/we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

 (1)  วาระท่ี 1 เรื่อง รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564 
  Agenda 1 To approve the minutes of the 2021 Annual General Meeting 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows: 

   เห็นดว้ย/  Approve  ไม่เห็นดว้ยฝ/Disapprove  งดออกเสียง/  Abstain 
 (2)  วาระท่ี 3 เรื่อง อนมุติังบการเงินประจ าปี 2564 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี 
  Agenda 3 To approve the financial statements for the year ended December 31, 2021, which have been audited by the certified public 

accountant. 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows: 

   เห็นดว้ย/  Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง/  Abstain 

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. / Proxy Form B 



 

   
 

(3)  วาระท่ี 4 เรื่อง อนมุติัการจดัสรรก าไรเป็นทนุส ารอง และอนมุติัการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานสิน้สดุ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564   

  Agenda 4 To approve the allocation of profit as legal reserve and payment of dividend according to the to the operation results in the 
year 2021. 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows: 

   เห็นดว้ย/  Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง/  Abstain 
(4)  วาระท่ี 5 เรื่อง  อนมุติัการเลือกตัง้กรรมการใหม่ แทนกรรมการเก่าท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 
  Agenda 5 To approve the appointment of the directors to replace the directors who will be retired by rotation. 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows: 

   การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ/ appoint of group directors 
   เห็นดว้ย/  Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง/  Abstain 
   การแต่งตัง้กรรมการรายบคุคล/ appoint of group directors 
   นายชาติชาย พานิชชีวะ/ Mr. Chartchai Panichewa 
   เห็นดว้ย/  Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง/  Abstain 
   นางสวุรรณี ค ามั่น/ Ms. Suwannee Khamman 
   เห็นดว้ย/  Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง/  Abstain 
   นายปิยะ เตชากลูฝ Mr. Piya Techakul 
   เห็นดว้ย/  Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง/  Abstain 
(5)  วาระท่ี 6 เรื่อง อนมุติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
  Agenda 6 To approve the determination of the remuneration for directors and committee for the year 2022. 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
             (a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
             (b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows: 

   เห็นดว้ย/  Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง/  Abstain 
(6)  วาระท่ี 7 เรื่อง  แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 
  Agenda 7 To approve the appointment of the auditor and the determination of the audit fee for the year 2022. 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
                (b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows: 

   เห็นดว้ย/  Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง/  Abstain 
(7)  วาระท่ี 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี)         
  Agenda 8 Others (if any) 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
          (a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
         (b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows: 

   เห็นดว้ย/  Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง/  Abstain 
(4) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉันทะนี ้ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียง

ของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 
  Voting of the Proxy on any agenda that is not in accordance with my/our instruction stated herein. Will be regarded as incorrect voting and will not be 

regarded as a vote of shareholder.  



 

   
 

(5) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด
นอกเหนือจากเรื่องที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีทีมีการเปลี่ยนแปลงแกไ้ขหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุ
ประการตามที่เห็นสมควร 

 In case I/We have not stated my/our instruction of how to vote, or such instruction is ambiguous, or in cases this meeting has to consider or approve any 
other matter other than the items stated herein, as well as there is any change of any fact, the Proxy shall be entitled to freely vote at his/her own discretion. 
All acts undertaken by the Proxy at this meeting, except the case that the Proxy did not vote as instructed herein, shall be deemed as my /our own act (s) in 
every respect. 
กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะกระท าไปการประชมุนัน้ ใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any act performed by the proxy at the meeting will be deemed to have been performed by myself/ourselves in all respects 

 
 

ลงชื่อ/ Singed .......................................................................ผูม้อบฉันทะ/ Shareholder 
          (..........................................................................) 

 
 

ลงชื่อ/ Singed .......................................................................ผูร้บัมอบฉันทะ/ Proxy 
          (..........................................................................) 

 
 

ลงชื่อ/ Singed .......................................................................ผูร้บัมอบฉันทะ/ Proxy 
(..........................................................................) 

 
 

ลงชื่อ/ Singed .......................................................................ผูร้บัมอบฉันทะ/ Proxy 
(..........................................................................) 

 
หมายเหต ุRemarks:  
1.  ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ 

ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 
A shareholder shall make a proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting. He/She cannot split his/her shares and assign to several 
proxies in order to obtain several proxy holders to vote for him/her in a meeting.  

2.  วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
The agenda relating to election of directors shall be voted for election by the group of directors or individual directors . 

3.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าที่วาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อ 
แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ 
In case of more agendas to be considered than the agendas listed above, proxies can be listed on a regular basis Proxy Form B as attached  



 

   
 

 
 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของบรษิัท เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 (ครัง้ที่ 7) 
ในวนัศกุรท่ี์ 1 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งแมนดาริน เอ ชัน้ 1, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขท่ี 662 ถนนพระราม 4 

แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรกั กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
For the 2022 Annual General Meeting of Shareholders of ATP30 Public Company Limited on Friday, 1 April 2022 at 10:00 hours, venue 

Mandarin A room, 1st fl., Mandarin Bangkok Hotel 662 Rama IV Rd., Maha Phruettharam Subdistrict, Bang Rak District, Bangkok or such other date, 
time and place as the Meeting may be adjourned. 

 
(1)  วาระท่ี ...... เรื่อง ................................................................................................... 
  Item No. 1 Re:….................................................................................................. 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows: 
   เห็นดว้ย/  Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง/  Abstain 
(2)  วาระท่ี ...... เรื่อง ................................................................................................... 
  Item No. 2 Re:….................................................................................................. 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows: 
   เห็นดว้ย/  Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง/  Abstain 
(3)  วาระท่ี ...... เรื่อง ................................................................................................... 
  Item No. 3 Re:….................................................................................................. 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows: 
   เห็นดว้ย/  Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง/  Abstain 
(4)  วาระท่ี ...... เรื่อง ................................................................................................... 
  Item No. 4 Re:….................................................................................................. 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows: 
   เห็นดว้ย/  Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง/  Abstain 
(5)  วาระท่ี ...... เรื่อง ................................................................................................... 
  Item No. 5 Re:….................................................................................................. 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows: 
   เห็นดว้ย/  Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง/  Abstain 
    
    
    

ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข / Supplemental Proxy 

Form B 



 

   
 

(6)  วาระท่ี ...... เรื่อง ................................................................................................... 
  Item No. 6 Re:….................................................................................................. 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows: 
   เห็นดว้ย/  Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง/  Abstain 
(7)  วาระท่ี ...... เรื่อง ................................................................................................... 
  Item No. 7 Re:….................................................................................................. 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows: 
   เห็นดว้ย/  Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง/  Abstain 

 

  



 

   
 

  
  

  
 เขียนท่ี/ Written at ........................................................................ 
 

  วนัท่ี/ Date ......... เดือน/ Month ................... พ.ศ./ Year ………… 
 

ขา้พเจา้/ I/ We................................................................................................................................สญัชาติ/ Nationality ........................... 
อยู่บา้นเลขท่ี/ Residing at No...................................ถนน/ Street................................ต าบล/แขวง/ Sub-district ........................................ 
อ าเภอ/เขต/ District............................................................จงัหวดั/ Province.......................................รหสัไปรษณีย/์ Post code................  
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจ เป็น Custodian และ Custodian ของหุน้ให.้............................................................................................................ 
As a business operator, being a custodian and custodian of shares (Custodian) for............................................................................ 
เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน)/ Be a shareholder of ATP 30 Public Company Limited 
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม............................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................เสยีง ดงันี ้
 holding a total number of                       shares and having total voting right of                        votes as follow:  

หุน้สามญั..........................................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..................................เสียง 
Ordinary share                            shares, with the voting right of       votes  
หุน้บรุิมสิทธิ....................................................................หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.....................................เสียง ขอมอบฉันทะให ้
Preferred share           shares, with the voting right of                      votes Hereby appoint  
(1)   ชื่อ-สกลุ/ Name..........................................................................................................อาย/ุ Age......................................ปี/ Years 
 อยู่บา้นเลขท่ี/ Residing at No.............................ถนน/ Street...............................................ต าบล/แขวง/ Sub-district ............................................ 

อ าเภอ/เขต/ District..............................................จงัหวดั/ Province..................................... รหสัไปรษณีย/์ Post Code............................... หรือ/ OR  
(2)   ชื่อ-สกลุ/ Name..........................................................................................................อาย/ุ Age......................................ปี/ Years 
 อยู่บา้นเลขท่ี/ Residing at No.............................ถนน/ Street...............................................ต าบล/แขวง/ Sub-district ............................................ 

อ าเภอ/เขต/ District..............................................จงัหวดั/ Province..................................... รหสัไปรษณีย/์ Post Code............................... หรือ/ OR  
(3)   ชื่อ-สกลุ/ Name..........................................................................................................อาย/ุ Age......................................ปี/ Years 
 อยู่บา้นเลขท่ี/ Residing at No.............................ถนน/ Street...............................................ต าบล/แขวง/ Sub-district ............................................ 

อ าเภอ/เขต/ District..............................................จงัหวดั/ Province..................................... รหสัไปรษณีย/์ Post Code...............................  
 

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 (ครัง้ที่ 7)  
ในวนัศกุรท่ี์ 1 เมษายน 2565 ณ หอ้งแมนดาริน เอ ชัน้ 1, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขท่ี 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรกั กรุงเทพฯ  
หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders of ATP30 Public Company Limited 
on Friday, 1 April 2022 at 10:00 hours, venue Mandarin A room, 1st fl., Mandarin Bangkok Hotel 662 Rama IV Rd., Maha Phruettharam Subdistrict, Bang Rak District, 
Bangkok or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.  
 

ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
In this meeting, I/we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 (1)  วาระท่ี 1 เรื่อง รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564 
  Agenda 1 To approve the minutes of the 2021 Annual General Meeting 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows: 
   เห็นดว้ย/  Approve  ไม่เห็นดว้ยฝ/Disapprove  งดออกเสียง/  Abstain 
    
    
    
    
    

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. / Proxy Form C 



 

   
 

 (2)  วาระท่ี 3 เรื่อง อนมุติังบการเงินประจ าปี 2564 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี 
  Agenda 3 To approve the financial statements for the year ended December 31, 2021, which have been audited by the 

certified public accountant. 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows: 
   เห็นดว้ย/  Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง/  Abstain 
(3)  วาระท่ี 4 เรื่อง อนมุติัการจดัสรรก าไรเป็นทนุส ารอง และอนมุติัการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานสิน้สดุ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564   
  Agenda 4 To approve the allocation of profit as legal reserve and payment of dividend according to the to the operation 

results in the year 2021. 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows: 
   เห็นดว้ย/  Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง/  Abstain 
(4)  วาระท่ี 5 เรื่อง  อนมุติัการเลือกตัง้กรรมการใหม่ แทนกรรมการเก่าท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 
  Agenda 5 To approve the appointment of the directors to replace the directors who will be retired by rotation. 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows: 
   การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ/ appoint of group directors 
   เห็นดว้ย/  Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง/  Abstain 
   การแต่งตัง้กรรมการรายบคุคล/ appoint of group directors 
   นายชาติชาย พานิชชีวะ/ Mr. Chartchai Panichewa 
   เห็นดว้ย/  Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง/  Abstain 
   นางสวุรรณี ค ามั่น/ Ms. Suwannee Khamman 
   เห็นดว้ย/  Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง/  Abstain 
   นายปิยะ เตชากลูฝ Mr. Piya Techakul 
   เห็นดว้ย/  Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง/  Abstain 
(5)  วาระท่ี 6 เรื่อง อนมุติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
  Agenda 6 To approve the determination of the remuneration for directors and committee for the year 2022. 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
             (a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
             (b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows: 
   เห็นดว้ย/  Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง/  Abstain 
(6)  วาระท่ี 7 เรื่อง  แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 
  Agenda 7 To approve the appointment of the auditor and the determination of the audit fee for the year 2022. 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
                (b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows: 
   เห็นดว้ย/  Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง/  Abstain 
    
    



 

   
 

(7)  วาระท่ี 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี)         
  Agenda 8 Others (if any) 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
          (a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
         (b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows: 
   เห็นดว้ย/  Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง/  Abstain 

 
(6) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี ้ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไมใ่ช่เป็นการ

ลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 
  Voting of the Proxy on any agenda that is not in accordance with my/our instruction stated herein. Will be regarded as incorrect voting and 

will not be regarded as a vote of shareholder.  
(7) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมกีารพิจารณาหรือลงมติในเรื่อง

ใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีทีมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขหรือเพิม่เติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ
แทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 In case I/We have not stated my/our instruction of how to vote, or such instruction is ambiguous, or in cases this meeting has to consider or 
approve any other matter other than the items stated herein, as well as there is any change of any fact, the Proxy shall be entitled to freely 
vote at his/her own discretion. All acts undertaken by the Proxy at this meeting, except the case that the Proxy did not vote as instructed 
herein, shall be deemed as my/our own act (s) in every respect. 
กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะกระท าไปการประชมุนัน้ ใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any act performed by the proxy at the meeting will be deemed to have been performed by myself/ourselves in all respects 

 
 

ลงชื่อ/ Singed .......................................................................ผูม้อบฉันทะ/ Shareholder 
          (..........................................................................) 

 
 

ลงชื่อ/ Singed .......................................................................ผูร้บัมอบฉันทะ/ Proxy 
          (..........................................................................) 

 
 
ลงชื่อ/ Singed .......................................................................ผูร้บัมอบฉันทะ/ Proxy 

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

ลงชื่อ/ Singed .......................................................................ผูร้บัมอบฉันทะ/ Proxy 
(..........................................................................) 

  



 

   
 

      
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของบรษิัท เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 (ครัง้ที่ 7) 
ในวนัศกุรท่ี์ 1 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งแมนดาริน เอ ชัน้ 1, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขท่ี 662 ถนนพระราม 4 

แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรกั กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
For the 2022 Annual General Meeting of Shareholders of ATP30 Public Company Limited on Friday, 1 April 2022 at 10:00 hours, venue 

Mandarin A room, 1st fl., Mandarin Bangkok Hotel 662 Rama IV Rd., Maha Phruettharam Subdistrict, Bang Rak District, Bangkok or such other date, 
time and place as the Meeting may be adjourned. 

 
(1)  วาระท่ี ...... เรื่อง ................................................................................................... 
  Item No. 1 Re:….................................................................................................. 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows: 
   เห็นดว้ย/  Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง/  Abstain 
(2)  วาระท่ี ...... เรื่อง ................................................................................................... 
  Item No. 2 Re:….................................................................................................. 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows: 
   เห็นดว้ย/  Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง/  Abstain 
(3)  วาระท่ี ...... เรื่อง ................................................................................................... 
  Item No. 3 Re:….................................................................................................. 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows: 
   เห็นดว้ย/  Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง/  Abstain 
(4)  วาระท่ี ...... เรื่อง ................................................................................................... 
  Item No. 4 Re:….................................................................................................. 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows: 
   เห็นดว้ย/  Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง/  Abstain 
(5)  วาระท่ี ...... เรื่อง ................................................................................................... 
  Item No. 5 Re:….................................................................................................. 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows: 
   เห็นดว้ย/  Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง/  Abstain 
    
    
    
    

ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค / Supplemental Proxy Form C 



 

   
 

    
(6)  วาระท่ี ...... เรื่อง ................................................................................................... 
  Item No. 6 Re:….................................................................................................. 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows: 
   เห็นดว้ย/  Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง/  Abstain 
(7)  วาระท่ี ...... เรื่อง ................................................................................................... 
  Item No. 7 Re:….................................................................................................. 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows: 
   เห็นดว้ย/  Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง/  Abstain 

 

 

 

 


