แนวปฏิบัติในการเข้าร่ วมประชุ ม
บริ ษทั เอทีพี30 จำกัด (มหำชน) มีควำมตระหนักและห่วงใยต่อสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคโควิด-19 ตลอดจน
สุ ขภำพและควำมปลอดภัยของผูเ้ ข้ำร่ วมประชุม บริ ษทั ฯ จึงจัดประชุมตำมแนวปฏิบตั ิดำ้ นสำธำรณสุขเพื่อกำรป้องกันกำรแพร่ ระบำด
ของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ตำมมำตรกำรปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) สำหรับกำรประชุม สัมมนำ
กระทรวงสำธำรณสุข และ สำนักงำนส่งเสริ มกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) จึงขอควำมร่ วมมือผูเ้ ข้ำร่ วมประชุมทุก
ท่ำนกรุ ณำศึกษำ ทำควำมเข้ำใจ และปฏิบตั ิตำมแนวปฏิบตั ิในกำรเข้ำร่ วมประชุมซึ่งแสดงในเอกสำรนี้อย่ำงเคร่ งครัด
1.

2.

เพื่อลดควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่ ระบำดของโรคโควิด-19 และปฏิบตั ิตำมกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม บริ ษทั ฯ จะจัดที่นั่งในห้อง
ประชุมโดยมีระยะห่ำงระหว่ำงเก้ำอี้อย่ำงน้อย 1 เมตร ทำให้สำมำรถรองรับผูถ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะได้จำนวนจำกัด
ประมำณ 40 ที่นงั่ โดยจะกำหนดหมำยเลขที่นงั่ ให้ผถู ้ ือหุ้นที่ลงทะเบียนแล้ว และขอควำมร่ วมมือผูถ้ ือหุ้นนัง่ ตำมหมำยเลข
ดังกล่ำว เพื่อประโยชน์ในกำรติดตำมกรณี เกิดเหตุกำรณ์ใดๆ ขึ้น และจะให้สิทธิผถู ้ ือหุ้นที่มำลงทะเบียนก่อน เมื่อที่นงั่ ได้เต็ม
แล้วท่ำนผูถ้ ือหุ้นจะไม่สำมำรถเข้ำพื้นที่กำรประชุมเพิ่มเติมได้ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในกำรออกเสี ยงลงคะแนน จึงขอควำม
ร่ วมมือท่ำนผูถ้ ือหุ้นกรุ ณำมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริ ษทั ฯ แทนกำรเข้ำร่ วมประชุมด้วยตนเอง ปรำกฏตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วย 6
หำกประสงค์เข้ำร่ วมประชุมด้วยตนเอง
2.1.
กรุ ณำให้ควำมร่ วมมือในกำรปฏิบตั ิตำมกระบวนกำรและขั้นตอนกำรคัดกรองโรค โดย
•
กรุ ณำแสดงผลกำรตรวจ ATK และมีผลไม่พบเชื้อในระยะเวลำไม่เกิน 7 วัน กรณีไม่มีผลกำรตรวจ ATK
มำแสดง บริ ษทั ฯ จัดเตรี ยมชุดตรวจ ATK เพื่อบริ กำร
•
กรุ ณำให้ขอ้ มูลใน “แบบแสดงข้อมูลเพื่อกำรคัดกรองโรคโควิด-19” โดยไม่ปิดบังข้อเท็จจริ ง
2.2
กรุ ณำสวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำที่อยู่ในสถำนที่ประชุม
2.3
กำรจัดอำหำร-เครื่ องดื่มแบบชุดเดี่ยว แยกชุดให้ผเู้ ข้ำร่ วมกำรประชุม และกรุ ณำงดรับประทำนอำหำรและเครื่ องดื่ม
ในบริ เวณสถำนที่จดั ประชุม
2.4
กำรเสนอแนะให้สอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นด้วยกำรเขียนในกระดำษคำถำม
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิไม่ อนุญำตให้บุคคลที่มีอำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้เข้ำร่ วมกำรประชุม
ภำยใต้กำรสังเกตกำรณ์ของเจ้ำหน้ำที่ที่บริ ษทั ฯ ดังนี้
1)
แสดงผลกำรตรวจ ATK และมีผลพบเชื้อ (Positive)
2)
ผูท้ ี่มีไข้ โดยมีอุณหภูมิต้ งั แต่ 37.5 องศำเซลเซียสขึ้นไป
3)
บุคคลที่มีอำกำรเข้ำข่ำยจะเป็ นไข้ หรื อไอ หรื อเจ็บคอ หรื อมีน้ ำมูก หรื อหำยใจเหนื่อยหอบ หรื อ
ผูป้ ่ วยโรคปอดอักเสบ
4)
บุคคลที่สัมผัสกับผูป้ ่ วยยืนยันโรคติดเชื้อCOVID-19
ผูถ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำร่ วมกำรประชุม สำมำรถส่งคำถำมให้เจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั ฯ
เพื่อรวบรวมจัดทำเป็ นสรุ ปแนบท้ำยรำยงำนกำรประชุมได้

ที่ ATP30 5/2565

วันที่ 16 มีนำคม 2565
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2565

เรี ยน

ท่ำนผูถ้ ือหุ้น บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)

สิ่งที่ส่งมำด้วย 1.

สำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น ประจำปี 2564

2.

ประวัติของกรรมกำรที่ได้รับกำรเสนอชื่อกลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง

3.

ข้อมูลผูส้ อบบัญชี

4.

คำชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรลงทะเบียนกำรแต่งตั้งผูร้ ับมอบฉันทะและกำรลงคะแนน

5.

ข้อกำหนดและข้อบังคับบริ ษทั ฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมผูถ้ ือหุ้น

6.

หนังสือมอบฉันทะตำมที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์กำหนด แบบ ก แบบ ข และแบบ ค

7.

นิยำมและคุณสมบัติกรรมกำรอิสระ

8.

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมกำรอิสระที่เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะในกำรประชุมผูถ้ ือหุ้น

9.

คำบอกกล่ำวกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกำรประชุม

10. แบบแสดงข้อมูลเพื่อกำรคัดกรองโรคโควิด-19 ก่อนเข้ำร่ วมประชุม
11. มำตรกำรและแนวปฏิบตั ิในกำรประชุมภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคโควิด-19
12. แผนที่สถำนที่จดั กำรประชุมผูถ้ ือหุ้น
13. กำรใช้รหัสคิวอำร์ (QR Code) สำหรับดำวน์โหลดแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1
One Report) ประจำปี 2564 และหนังสือเชิญประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น ประจำปี 2565
14. แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2564 (QR Code) และ
รำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน ประจำปี 2564 (QR Code)
เมื่อวันอังคำรที่ 22 กุมภำพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) ได้มีมติให้
เรี ยกประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 1 เมษำยน 2565 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องแมนดำริ นเอ ชั้น 1, โรงแรมแมน
ดำริ น กรุ งเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระรำม 4 แขวงมหำพฤฒำรำม เขตบำงรัก กรุ งเทพมหำนคร 10500 เพื่อพิจำรณำเรื่ องต่ำงๆ
ตำมระเบียบวำระพร้อมด้วยควำมเห็นของคณะกรรมกำรดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

รับรองรายงานการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริ ษทั ฯ ได้จดั ทำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษำยน 2564
แล้วเสร็ จภำยใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น โดยได้ส่งให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและกระทรวงพำณิ ชย์ภำยในระยะเวลำที่ก ฎหมำยกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ ทำง เว็บไซต์ข อง
บริ ษทั ฯ (www.atp30.com) แล้ว
>> 3

ความเห็น

เห็นสมควรเสนอรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่ งคณะกรรมกำรเห็นว่ำได้มีกำร

คณะกรรมการ

บันทึกรำยงำนไว้อย่ำงถูกต้องให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2565 รับรอง โดยมีรำยละเอียดตำม
สำเนำรำยงำนกำรประชุม ปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ

วำระนี้ตอ้ งได้รับกำรรับรองด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบั ผูท้ ี่งดออกเสียงเป็ นฐำนในกำรนับคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รำยงำนผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษัท ฯ ได้ส รุ ปผลกำรดำเนิ นงำนที่ผ่ำนมำและกำรเปลี่ยนแปลงที่
สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2564 ซึ่งปรำกฏใน “รำยงำนประจำปี 2564”
ความเห็น

เห็นสมควรเสนอรำยงำนของคณะกรรมกำรประจำปี 2564 ซึ่งสรุ ปผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ

คณะกรรมการ

และกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2564 เพื่อให้ผถู ้ ือหุ้นรับทรำบ

การลงมติ

เนื่องจำกเป็ นวำระเพื่อทรำบ จึงไม่มีกำรลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

อนุมัติงบการเงินประจาปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตำมกฎหมำยที่กำหนดให้บริ ษทั ฯ ต้องจัดทำงบกำรเงินประจำปี 2564 สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวำคม 2564 ณ รอบปี บัญ ชี ข องบริ ษัท ฯ ซึ่ งได้ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญ ชี จำกบริ ษัท
สำนัก งำนอีว ำย จำกัด และผ่ำนกำรพิจ ำรณำสอบทำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและผ่ำนกำร
รับรองจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั เรี ยบร้อยแล้ว
ความเห็น

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2565 เพื่ออนุมตั ิงบกำรเงินประจำปี 2564 สิ้ นสุ ด

คณะกรรมการ

วันที่ 31 ธันวำคม 2564 โดยสรุ ปสำระสำคัญได้ดงั นี้
งบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุน (หน่วย : บำท)
2564

2563

สินทรัพย์

1,103,537,230

821,178,504

หนี้สิน

605,415,653

400,682,133

ส่วนของผูถ้ ือหุ้น

498,121,577

420,496,371

รำยได้จำกกำรขำย

493,800,698

391,093,952

รำยได้รวม

495,566,395

391,733,828

กำไรสำหรับปี

33,118,137

28,705,081

0.049

0.047

กำไรต่อหุ้น (บำท/หุ้น)

โดยมีรำยละเอียดตำมที่ปรำกฏอยู่ในงบกำรเงินใน “แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564”
การลงมติ

วำระนี้ตอ้ งได้รับกำรอนุมตั ิด้วยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบั ผูท้ ี่งดออกเสียงเป็ นฐำนในกำรนับคะแนน
>> 4

วาระที่ 4

อนุมัติการจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารอง และอนุมัติการจ่ ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงาน สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริ ษทั ฯ มีกำรจัดสรรกำไรสะสมเป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย ร้อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิประจำปี และ
กำรจ่ำยเงินปันผลสำหรับผลกำรดำเนินงำน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 ตำมนโยบำยบริ ษทั ฯ
กำรจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตำมกฎหมำยแล้ว หำก
ไม่มีเหตุจำเป็ นอื่นใดและกำรจ่ำยเงินปั นผลไม่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้กำร
จ่ำยเงินปันผลให้นำปัจจัยต่ำงๆ มำประกอบกำรพิจำรณำ เช่น
ผลกำรดำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่อง แผนขยำยงำน เป็ นต้น
ความเห็น

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นอนุมตั ิกำรจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2564 จำนวน

คณะกรรมการ

1,660,000 บำท เพื่อเป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย คิดเป็ นอัตรำร้อยละ 5.01 ของทุนจดทะเบียน และ
อนุมตั ิจ่ำยเงินปันผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2564 ในอัตรำหุ้นละ 0.03 บำท รวมเป็ นเงินไม่
เกิน 20,469,301.74 บำท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 58.87 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตำมกฎหมำย
กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวคณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่ำงๆ
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผถู ้ ือหุ้นโดยกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุ้น (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 11
เมษำยน 2565 เพื่อสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 29 เมษำยน 2565
ทั้งนี้กำรให้สิทธิดงั กล่ำวของบริ ษทั ฯ ยังไม่มีควำมแน่นอน เนื่องจำกต้องรออนุมตั ิจำกที่ประชุมสำมัญ
ผูถ้ ือหุ้น

การลงมติ

วำระนี้ตอ้ งได้รับกำรอนุมตั ิดว้ ยเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่นบั ผูท้ ี่งดออกเสียงเป็ นฐำนในกำรนับคะแนน

วาระที่ 5

อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตำมมำตรำ 71 แห่งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
ข้อ 20 กำหนดไว้ว่ำ “ในกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นสำมัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกตำแหน่ ง
จำนวนหนึ่งในสำมของจำนวนกรรมกำรขณะนั้น ถ้ำจำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงสำมส่ ว น
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสำม กรรมกำรที่พน้ จำกตำแหน่ง อำจ
ได้รับเลือกให้ก ลับเข้ำมำดำรงตำแหน่งอีกได้” โดยในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2565 นี้ มี
กรรมกำรที่ออกจำกตำแหน่งตำมวำระ จำนวน 3 ท่ำน คือ
1) นำยชำติชำย

พำนิชชีวะ

ประธำนกรรมกำร, กรรมกำรบริ หำร และกรรมกำรสรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทน

2) นำงสุวรรณี

คำมัน่

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำร

3) นำยปิ ยะ

เตชำกูล

กรรมกำร, ประธำนกรรมกำรบริ หำร, กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง และกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
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ความเห็น

คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนเห็นควรให้ (1) นำยชำติชำย พำนิชชีวะ (2) นำงสุวรรณี

คณะกรรมการสรรหา

ค ำมั่น (3) นำยปิ ยะ เตชำกูล กรรมกำรที่ต้อ งออกจำกตำแหน่ งตำมวำระ กลับเข้ำดำรงตำแหน่ ง

และกาหนดค่ าตอบแทน กรรมกำรต่ออีกวำระหนึ่ง เพรำะบุคคลทั้งสำมเป็ นผูท้ ี่ มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์ และ

ประวัติกำรทำงำนที่ดี มี คุณสมบัติครบถ้วนตำมพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชน พ.ศ. 2535
ความเห็น

คณะกรรมกำรบริ ษทั ซึ่ งไม่รวมกรรมกำรผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เห็นสมควรที่จะเสนอชื่อกรรมกำรซึ่ง

คณะกรรมการ

พ้นจำกตำแหน่ งทั้ง 3 ท่ำนกลับเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำรอีก วำระหนึ่ ง เนื่ อ งจำกเป็ นผูม้ ีควำมรู ้
ควำมสำมำรถ มีคุณสมบัติค รบถ้ว นต่อกำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริ ษ ัท โดยข้อมูลเบื้องต้นของ
กรรมกำรที่ได้รับกำรเสนอชื่อกลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรของบริ ษทั ฯ ปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้ว ย
ลำดับที่ 2
เพื่อให้เป็ นไปตำมนโยบำยกำรส่ งเสริ มกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และแสดงถึงกำรปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้น
ทุกรำยอย่ำงเป็ นธรรมและเท่ำเทียมกัน บริ ษทั ฯ ถือเป็ นแนวปฏิบตั ิที่จะเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ้นเสนอชื่อ
บุคคลที่ พิจำรณำแล้วเห็นว่ำมีคุณสมบัติ , ควำมรู ้, ควำมสำมำรถเหมำะสมที่จะเป็ นตัวแทนในกำรทำ
หน้ำที่กรรมกำรบริ ษทั เป็ นกำรล่วงหน้ำตั้งแต่ วันที่ 15 ธ.ค. 2564 - วันที่ 14 ม.ค. 2565 นั้น ปรำกฏว่ำ
ไม่มผี ถู ้ ือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำรับเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรของบริ ษทั ฯ แต่อย่ำงใด

การลงมติ

วำระนี้ตอ้ งได้รับกำรอนุมตั ิดว้ ยเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่นบั ผูท้ ี่งดออกเสียงเป็ นฐำนในกำรนับคะแนน

วาระที่ 6

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตำมข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 25 กำหนดให้กรรมกำรมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนกรรมกำรจำกบริ ษทั ฯ ตำมที่
ที่ประชุ มผูถ้ ือ หุ้นจะพิจ ำรณำและลงมติอ นุ มัติ โดยอำจก ำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำรเป็ นจำนวน
แน่นอนหรื อวำงเป็ นหลักเกณฑ์เฉพำะ และจะกำหนดไว้เป็ นครำวๆ หรื อให้มีผลตลอดไปจนกว่ำที่
ประชุมผูถ้ ือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่ำงอื่นได้ นอกจำกนี้ กรรมกำรบริ ษทั มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง
และสวัสดิกำรต่ำงๆ ตำมระเบียบของบริ ษทั ฯ
ความเห็น

เห็นสมควรให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2565 พิจำรณำอนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี

คณะกรรมการ

2565 โดยก ำหนดผลตอบแทนกรรมกำรเป็ นเบี้ยประชุ มต่อ ครั้งตำมอัตรำที่ปรำกฏในตำรำงและ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรรำยปี โดยพิจำรณำถึงแผนงำนทำงธุรกิจของบริ ษทั และควำมรับผิดชอบของ
กรรมกำรแต่ละท่ำนโดยมีรำยละเอียดดังนี้
-

เบีย้ ประชุม
ค่าเบีย้ ประชุมต่อครั้ง (บาท)
ตาแหน่ ง

ปี 2564

ปี 2565

ประธำนกรรมกำรบริ ษทั

15,000

20,000

รองประธำนกรรมกำรบริ ษทั

12,000

15,000

กรรมกำรบริ ษทั

10,000

12,000
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-

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

15,000

20,000

กรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรอิสระ

10,000

10,000

ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง

15,000

18,000

กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง

10,000

12,000

ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน

15,000

18,000

กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน

10,000

12,000

ประธำนกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร

15,000

18,000

กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร

10,000

12,000

ค่าตอบแทนกรรมการรายปี : คิดจำกผลประกอบกำรประจำปี ของบริ ษทั ฯ ในอัตรำไม่เกิน

ร้อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิประจำปี หลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคล โดยให้คณะกรรมกำรบริ ษทั มีอำนำจ
จัดสรรเงินจำนวนนี้ให้แก่กรรมกำรแต่ละท่ำน
การลงมติ

วำระนี้ตอ้ งได้รับกำรอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำม (2/3) ของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตำมมำตรำ 120 แห่งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ ทุกปี
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคุณสมบัติและกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของผูส้ อบบัญชีควำมต่อ เนื่ อ ง
และประสิทธิภำพในกำรตรวจสอบ รวมถึงควำมเหมำะสมของอัตรำค่ำสอบบัญชีปี 2565
1) นำยปรี ชำ

อรุ ณนำรำ

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 5800 หรื อ

2) นำงสำวศิริรัตน์

ศรี เจริ ญทรัพย์

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 5419 หรื อ

3) นำงสำววธู

1) ขยันกำรนำวี

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 5423

แห่งบริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจำปี 2565 และในกรณีที่
ผูส้ อบบัญชีดงั กล่ำวไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ ให้บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด จัดหำผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญำตอื่นของสำนัก งำนทำหน้ำที่ตรวจสอบบัญ ชี และแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริ ษัท ฯ
แทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่ำวได้
ผูส้ อบบัญชีตำมรำยชื่อที่เสนอมำนั้นไม่มีควำมสัมพันธ์และ/หรื อส่วนได้เสี ยระหว่ำงผูส้ อบบัญชีกบั
บริ ษทั ฯ/ ผูบ้ ริ หำร/ ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด จึงมี ควำมเป็ น
อิสระในกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯ และก ำหนดค่ ำ สอบ บัญ ชี
ประจำปี 2565 สำหรับบริ ษทั ฯ เป็ นจำนวนไม่เกิน 1,350,000 บำท ปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 3
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ความเห็น

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจ ำรณำเลือ กผูส้ อบบัญ ชี ข องบริ ษัท ฯ และได้พิจ ำรณำค่ ำตอบแทน

คณะกรรมการ

ผูส้ อบบัญชี รวมทั้งได้ให้ควำมเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั แล้วเพื่อขออนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบ

ตรวจสอบ

บัญชี จำนวน 3 รำย ตำมรำยละเอียดที่เสนอข้ำงต้นแห่งบริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ฯ ประจำปี 2565 และอนุมตั ิค่ำตอบแทนผูส้ อบบัญชีจำนวนไม่เกิน 1,350,000 บำท

ความเห็น

คณะกรรมกำรเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นอนุ มตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญ ชี จำนวน 3รำย

คณะกรรมการ

ตำมรำยละเอียดที่เสนอข้ำงต้น แห่งบริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั ฯ ประจำปี 2565 และอนุมตั ิให้กำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2565 สำหรับบริ ษทั ฯ เป็ นจำนวน
เงินไม่เกิน 1,350,000 และในกรณีที่ผสู ้ อบบัญชีดงั กล่ำวไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้
ให้บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด จัดหำผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตอื่นของสำนักงำนทำหน้ำที่ตรวจสอบ
บัญชีและแสดง ควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯ แทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่ำวได้และ คณะกรรมกำร
จะดูแลให้สำมำรถจัดทำงบกำรเงินได้ทนั ตำมกำหนดระยะเวลำ

การลงมติ

วำระนี้ตอ้ งได้รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุ้นซึ่ งมำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
โดยไม่นบั ผูท้ ี่งดออกเสียงเป็ นฐำนในกำรนับคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตำมที่บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อให้คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำบรรจุเป็ นวำระกำรประชุม
สำมัญ ผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่ อบุคคลที่มีคุณสมบัติเ หมำะสมเพื่อให้คณะกรรมกำรบริ ษ ัทพิจำรณำแต่งตั้งเป็ น
กรรมกำร และเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สำมัญ ผู ้ถื อ หุ้ น เพื่ อ พิ จ ำรณำอนุ มัติ น้ ัน บริ ษ ัท ฯ ได้ป ระกำศในเว็บ ไซต์ข องบริ ษัท ฯ
(www.atp30.com) รวมทั้งแจ้งผ่ ำนทำงระบบอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ข องตลำดหลัก ทรั พย์แห่ ง ประเทศไทย ในระหว่ำงวันที่ 15
ธันวำคม 2564 - วันที่ 14 มกรำคม 2565 นั้น บริ ษทั ฯ ขอเรี ยนว่ำไม่มีผูถ้ ือหุ้นเสนอวำระกำรประชุม ส่ งคำถำมล่วงหน้ำ และ
เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเพื่อรับกำรพิจำรณำแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ กำหนด
บริ ษทั ฯ กำหนดให้วนั ที่ 9 มีนำคม 2565 เป็ นวันกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้ำร่ วมประชุมและ
ออกเสียงสำหรับกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2565 และกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุ้น (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 11 เมษำยน
2565 เพื่อสิทธิรับเงินปันผลใน และกำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 29 เมษำยน 2565
เพื่อ ให้ก ำรลงทะเบี ยนผูเ้ ข้ำร่ ว มประชุ มเป็ นไปได้ด้ว ยควำมรวดเร็ ว และเรี ยบร้อ ย บริ ษัท ฯ จะเปิ ดให้ผูถ้ ือ หุ้ น
ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลำ 09.00 น. ของวันประชุม และเพื่อเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกให้กบั ผูถ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะในกำร
ลงทะเบียนให้รวดเร็วยิง่ ขึ้น โปรดศึกษำวิธีกำรลงทะเบียน และจัดเตรี ยมเอกสำรที่ตอ้ งนำมำแสดงในวันประชุม ปรำกฏตำมสิ่ง
ที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 4 โดยบริ ษทั ฯ จะดำเนินกำรประชุมตำมข้อบังคับบริ ษทั ฯ ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 5
เพื่อส่ งเสริ มกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี หำกผูถ้ ือหุ้นท่ำนใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเพื่อเข้ำร่ วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทนตนในกำรประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อควำมและลงลำยมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรื อ แบบ ข
หรื อ แบบ ค (ใช้เฉพำะกรณี ผูถ้ ือหุ้นเป็ นผูล้ งทุนต่ ำงประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝำกและดูแล
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หุ้น) ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 6 โดยเลือกแบบใดแบบหนึ่งเท่ำนั้น และนำไปแสดงต่อประธำนในที่ประชุม (ประธำนฯ) หรื อ
บุคคลที่ประธำนฯ มอบหมำยก่อนเริ่ มกำรประชุม จักเป็ นพระคุณยิ่ง
อนึ่ง ผูถ้ ือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริ ษทั ฯ ดังมีรำยชื่อและรำยละเอียดตำมสิ่ งที่ส่งมำด้ว ย
ลำดับที่ 8 เพื่อเข้ำร่ วมประชุมและออกเสียงในนำมผูถ้ ือหุ้นได้
จึงขอเรี ยนเชิญท่ำนผูถ้ ือหุ้นทุกท่ำนเข้ำร่ วมประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2565 วันศุกร์ ที่ 1 เมษำยน 2565 เวลำ
10.00 น. ณ ห้องแมนดำริ น เอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดำริ น กรุ งเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระรำม 4 แขวงมหำพฤฒำรำม เขตบำงรัก กรุ งเทพมหำนคร 10500 โดยพร้อมเพรี ยงกัน โดยมีแผนที่ สถำนที่จดั กำรประชุม ดังรำยละเอียดตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วย
ลำดับที่ 12

ขอแสดงควำมนับถือ
บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)

นำยชำติชำย พำนิชชีวะ
ประธำนกรรมกำรบริ ษทั
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
บริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
9/30 หมู่ที่ 9 ตาบลบางนาง อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
กำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2564 (“การประชุมฯ”) ของ บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) จัดประชุมขึ้นเมื่อ
วันที่ 1 เมษำยน 2564 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องแมนดำริ น เอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดำริ น กรุ งเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระรำม 4 แขวงมหำ
พฤฒำรำม เขตบำงรัก กรุ งเทพมหำนคร กำรประชุมฯ มี “นำยชำติชำย พำนิชชีวะ” ประธำนกรรมกำร ทำหน้ำที่เป็ นประธำนที่ประชุม
(“ประธานฯ”) และนำงสำวแพรววรรณ อ่อนประไพ ทำหน้ำที่เป็ นผูด้ ำเนินกำรประชุม (“ผู้ดาเนินการประชุม”)
ผูด้ ำเนินกำรประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่ำ บริ ษทั กำหนดมำตรกำรป้องกันและรองรับควำมเสี่ ยงเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิ
ในกำรจัดประชุมของศูนย์บริ หำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคโควิด 19 รวมทั้งคำแนะนำหรื อข้อปฏิบตั ิอื่นๆ ของหน่ วยงำน
ภำครัฐที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- เพื่อปฏิบตั ิตำมมำตรกำรกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม บริ ษทั จัดที่นงั่ ประชุมจำกัดจำนวนไม่เกิน 30 ที่นงั่ และขอควำม
ร่ วมมือท่ำนผูถ้ ือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริ ษทั แทนกำรเข้ำร่ วมประชุมด้วยตนเอง
- บริ ษทั ขอควำมร่ วมมือในกำรปฏิบตั ิตำมกระบวนกำรและขั้นตอนกำรคัดกรองโรค รวมถึงกำรให้ขอ้ มูลในแบบแสดง
ข้อมูลเพื่อกำรคัดกรองโรคโควิด-19 โดยไม่ปิดบังข้อเท็จจริ ง
- สวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำที่อยู่ในสถำนที่ประชุม
- กรุ ณำงดรับประทำนอำหำรในบริ เวณสถำนที่จดั ประชุม
- กำรเสนอแนะ, แสดงควำมคิดเห็นและกำรสอบถำม กรุ ณำกำรเขียนลงในกระดำษคำถำมและส่งให้พิธีกรเป็ นผูอ้ ่ำน
จำกนั้น ผูด้ ำเนิ นกำรประชุมได้กล่ำวแนะนำกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร ผูต้ รวจสอบภำยในของบริ ษทั ผูส้ อบบัญชี และที่ปรึ กษำ
กฎหมำย ที่เข้ำร่ วมกำรประชุมดังนี้
กรรมการ
1.
นำยชำติชำย พำนิชชีวะ
ประธำนกรรมกำร
2.
นำยวิวฒั น์
กรมดิษฐ์
รองประธำนกรรมกำร
3.
นำยปิ ยะ
เตชำกูล
กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
4.
นำงสมหะทัย พำนิชชีวะ
กรรมกำร
5.
นำงสุวรรณี คำมัน่
กรรมกำร กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
6.
นำยกำชัย
บุญจิรโชติ
กรรมกำร กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
7.
นำยประเสริ ฐ อัครประถมพงศ์
กรรมกำร กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
ผู้บริหารระดับสู งด้านการเงินและบัญชี
1.
นำงสำวพรรณี คูหำวัลย์
ผู้ตรวจสอบภายในบริษัท
1.
นำงสำวอรอินทุ์ อินทร์เจริ ญสุข
ผู้สอบบัญชี
1.
นำยศุภชัย
ปัญญำวัฒโน
ผูส้ อบบัญชี บริ ษทั สำนักงำนอีวำย จำกัด
2.
นำงสำวกรองแก้ว ลิมป์ กิตติกุล
ผูส้ อบบัญชี บริ ษทั สำนักงำนอีวำย จำกัด
3.
นำงสำววิลำสินี ศิริบูรณ์
ผูส้ อบบัญชี บริ ษทั สำนักงำนอีวำย จำกัด
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ที่ปรึกษากฎหมาย
1.
นำยภัสนันท์ สุวรรณน้อย
ที่ปรึ กษำกฎหมำยบริ ษทั ติลลิกี แอนด์ กิบบินส์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด
บริ ษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด ทำหน้ำที่นบั คะแนนเสียงจำกกำรลงมติของผูถ้ ือหุ้นในกำรประชุมฯ
ผูด้ ำเนินกำรประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่ำ กำรประชุมฯ มีผถู้ ือหุ้นเข้ำประชุมด้วยตนเองและโดยกำรมอบฉันทะรวม 61 รำย
จำนวนหุ้นรวม 448,619,033 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 65.75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยแล้วทั้งหมด ครบเป็ นองค์ประชุม โดยมีผถู้ ือหุ้นและ
ผูร้ ับมอบฉันทะเพิ่มเติมจำนวน 28 รำย ถือหุ้นรวม 450,976,786 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 66.10 ทยอยเข้ำร่ วมประชุมตั้งแต่วำระที่ 2
ต่อมำ ผูด้ ำเนิ นกำรประชุมได้ช้ ี แจงระเบียบหลักเกณฑ์กำรออกเสี ยงลงคะแนน และรำยละเอียดแต่ละวำระให้ที่ประชุ ม
รับทรำบ โดยในกำรประชุมฯ ครั้งนี้ มีวำระทั้งสิ้ น 10 วำระในกำรพิจำรณำแต่ละวำระกำรประชุมฯ นั้น พิจำรณำเรี ยงลำดับวำระที่
ระบุไว้ในหนังสื อเชิญประชุม โดยไม่มีกำรสลับวำระ
การลงคะแนน
1.
สำหรับในกำรลงคะแนนแต่ละวำระ ผูถ้ ือหุ้นทุกท่ำนสำมำรถออกเสียงคะแนนได้ตำมจำนวนหุ้นที่มี หรื อตำมจำนวนหุ้นที่ได้รับ
มอบฉันทะมำ โดยถือว่ำ 1 หุ้นมีค่ำเท่ำกับ 1 คะแนน โดยในกำรลงคะแนนจะไม่สำมำรถแบ่งคะแนนในกำรลงคะแนนได้ ยกเว้น
แต่เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มกำรมอบฉันทะแบบ ค. คือ คัสโตเดียน (Custodian) ที่ทำหน้ำที่ดูแลหลักทรัพย์ให้แก่
นักลงทุนต่ำงชำติ สำหรับผูท้ ี่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผูม้ อบฉันทะได้ระบุกำรลงคะแนนมำแล้ว ผูร้ ับมอบฉันทะจะต้อ ง
ลงคะแนนตำมที่ผมู้ อบฉันทะระบุไว้
2.
ในกำรลงคะแนนกรุ ณำลงชื่อด้วยปำกกำและสำมำรถเลือกได้ดงั นี้ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง
3.
เจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียน จะทำกำรพิมพ์บตั รลงคะแนนให้สำหรับกรณี ต่ำงๆดังนี้
ผูถ้ ือหุ้นมำด้วยตนเอง
ผูร้ ับมอบฉันทะได้รับกำรมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. ในกรณีที่ผมู้ อบฉันทะให้สิทธิผรู้ ับมอบฉันทะลงคะแนนได้ในวำระที่ระบุ
4.
เจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บตั รคะแนนในกรณีที่ผูม้ อบฉันทะได้ระบุกำรลงคะแนนในวำระต่ำงๆ แล้ว โดยมอบให้ผูร้ ับ
มอบฉันทะเข้ำประชุมแทนและออกเสียงให้ตรงตำมที่ผมู้ อบฉันทะประสงค์
5.
ก่อนที่จะทำกำรเรี ยกเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อทำกำรอนุมตั ิในแต่ละวำระ ท่ำนผูเ้ ข้ำร่ วมประชุมสำมำรถสอบถำมคำถำม
ที่เกี่ยวข้องกับวำระนั้นๆ ได้ กรณี ที่ผเู ้ ข้ำร่ วมประชุมต้องกำรจะสอบถำม กรุ ณำกำรเขียนลงในกระดำษคำถำม และ
ส่ งให้พิธีกรเป็ นผูอ้ ่ำน ทั้งนี้ขอให้แจ้งชื่อนำมสกุลพร้อมทั้งชี้ แจงว่ำเป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มำด้วยตนเอง หรื อเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
วิธีการนับคะแนน
1.
บริ ษทั จะใช้ระบบกำรนับคะแนนโดยบำร์โค้ด เพื่อควำมสะดวกและรวดเร็วของผูถ้ ือหุ้น โดยเป็ นกำรเทคะแนนไปทำงเห็นด้วย
และสำหรับกำรลงมติในแต่ละวำระ บริ ษทั ขออนุญำตเรี ยกเก็บบัตรลงคะแนนกรณีที่ท่ำนผูเ้ ข้ำร่ วมประชุมต้องกำรลงคะแนน
เป็ นไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยงเท่ำนั้น
2.
ในวำระกำรแต่ งตั้งกรรมกำรที่ จะทำกำรเก็ บบัตรลงคะแนนทุ ก ใบ โดยกำรเรี ยกเก็ บบัตรลงคะแนนส ำหรั บผู ้ที่ประสงค์
ลงคะแนนเป็ นเห็นด้วย จะดำเนินกำรเก็บบัตรหลังจำกที่ผปู้ ระสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
3.
ผลกำรนับคะแนนจะถูกประกำศหลังจำกที่ท่ำนประธำนฯ ขอให้ท่ำนผูถ้ ือหุ้นอนุมตั ิแต่ละวำระ โดยผลกำรนับคะแนนจะเป็ นผล
กำรนับคะแนนรวมจำกผูถ้ ือหุ้นที่มำด้วยตนเอง ผูร้ ับมอบฉันทะที่ได้รับสิ ทธิลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผรู้ ับมอบฉัน ทะ
ระบุคะแนนไว้ล่วงหน้ำผ่ำนทำงผูร้ ับมอบฉันทะ
4.
กรณี ที่ผลกำรลงคะแนนเท่ำกัน ประธำนฯ จะทำกำรลงคะแนนเพิ่มอีกหนึ่งเสี ยงเพื่อเป็ นกำรชี้ขำด
5.
หำกผูถ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะประสงค์จะออกจำกที่ประชุมก่อนปิ ดประชุม และประสงค์ที่จะลงคะแนนในวำระที่เ หลือ
กรุ ณำส่ งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลำยมือชื่อให้กบั เจ้ำหน้ำที่ก่อนออกจำกที่ประชุม ทำงบริ ษทั จะบันทึกคะแนนของท่ำน
เงื่อนไขการลงมติในแต่ละวาระ: ใช้กำรลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับตอนลงทะเบียน
วำระที่ 1:
วำระนี้จะต้องได้รับกำรรับรองด้วยคะแนนเสี ยงข้ำงมำก ไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วำระที่ 2:
วำระรับทรำบผลกำรดำเนินงำน ไม่มีกำรลงมติ
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วำระที่ 3 ถึงวำระที่ 5: วำระนี้จะต้องได้รับกำรอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้ำงมำก ไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วำระที่ 6:
วำระนี้จะต้องได้รับกำรอนุมตั ิดว้ ยคะแนนไม่นอ้ ยกว่ำสองในสำมของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
วำระที่ 7 ถึงวำระที่ 8: วำระนี้จะต้องได้รับกำรรับรองด้วยคะแนนเสี ยงข้ำงมำก ไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วำระที่ 9:
วำระนี้จะต้องได้รับกำรอนุมตั ิดว้ ยคะแนนไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ ของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
วำระที่ 10:
วำระนี้ไม่มีกำรลงมติ แต่ท่ำนผูถ้ ือหุ้นอำจสอบถำมหรื อเสนอควำมเห็นต่ำงๆที่เป็ นประโยชน์
แก่คณะกรรมกำรและฝ่ ำยจัดกำรของบริ ษทั ได้ทรำบและนำไปปฏิบตั ิ
เพื่อให้เกิดควำมโปร่ งใสในกำรนับคะแนนเสี ยงกำรประชุมฯ บริ ษทั ได้ขออำสำสมัครจำกผูถ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉัน ทะจำก
ผูเ้ ข้ำร่ วมกำรประชุมฯ อย่ำงน้อย 1 ท่ำน ร่ วมเป็ นสักขีพยำนในกำรนับคะแนน คือ นำยสถำพร เพชรำนนท์ ผูถ้ ือหุ้น
จำกนั้น ประธำนฯ ได้กล่ำวขอบคุณผูถ้ ือหุ้นที่เข้ำร่ วมกำรประชุมฯ และกล่ำวเปิ ดประชุม ตลอดจนได้ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำ
ตำมระเบียบวำระต่ำงๆ ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อเชิญประชุมดังนี้
วาระที่ 1

รับรองรายงานการการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
ประธำนฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ำบริ ษทั ได้จดั กำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 ซึ่ง
บริ ษทั ได้จดั ทำรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 แล้วเสร็จภำยใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้น โดยได้ส่งให้
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพำณิ ชย์ภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ ทำงเว็บไซต์ของบริ ษทั
คณะกรรมกำรบริ ษทั เห็นสมควรเสนอรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งได้มีกำรบันทึกรำยงำนไว้
อย่ำงถูกต้องให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2564 รับรอง
ประธำนฯ ได้สอบถำมว่ำมีผถู ้ ือหุ้นท่ำนใดมีคำถำมหรื อข้อสงสัยหรื อมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่ำนใดมีคำถำมหรื อข้อสงสัยหรื อมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรำยงำนกำร
ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 โดยวำระนี้จะต้องได้รับกำรรับรองด้วยคะแนนเสี ยงข้ำงมำก ไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติ:

ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ตำมที่ได้เสนอ
ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
รับรอง
450,973,862 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่รับรอง
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
รวม
450,973,862 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
งดออกเสียง
0 เสียง
(ไม่นำมำคำนวณ)

วาระที่ 2

รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประธำนฯ ได้มอบหมำยให้นำยปิ ยะ เตชำกูล กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ ัดกำรเป็ นผูแ้ ถลงรำยงำนของคณะกรรมกำรซึ่ง
แสดงถึงผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ให้ที่ประชุมได้รับทรำบ
นำยปิ ยะฯ รำยงำนว่ำ เป็ นที่ทรำบกันโดยทัว่ ไปว่ำสถำนกำรณ์โรคระบำดโควิด-19 ส่ งผลต่อทุกภำคส่ วน ซึ่งธุรกิจของ
บริ ษทั ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน โดยสำมำรถแยกผลกระทบตำมลักษณะกำรให้บริ กำรของบริ ษทั ดังนี้
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กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2

ลักษณะการให้บริการ
“กำรท่องเที่ยว”
“กำรขนส่งมวลชน”โดยบริ ษทั ให้บริ กำร
ร่ วมกับศูนย์กำรค้ำ” (Shuttle Bus)

กลุ่มที่ 3

“กำรขนส่งพนักงำนภำคอุตสำหกรรม”

ผลกระทบ
ไม่มีนกั ท่องเที่ยวเดินทำงเข้ำประเทศเมื่อปลำยเดือน ม.ค. 2563
มำตรกำรกำรควบคุม-จำกัดกำรเดินทำงและกำรยกเลิกกิจกรรมใน
พื้นที่สำธำรณะ (Lock Down) ส่งผลให้ศูนย์กำรค้ำต้องหยุดให้บริ กำร
ในช่วงเวลำดังกล่ำว
เศรษฐกิจชะลอตัว ทำให้ภำคอุตสำหกรรมลดกำลังกำรผลิตลง

จำกผลกระทบดังกล่ำวส่ งผลให้รำยได้ของบริ ษทั ลดลงในไตรมำส 1 และไตรมำส 2/2563 เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดี ยวกัน
ของปี ก่อน จำกนั้น รำยได้ของบริ ษทั ปรับตัวขึ้นหลังสถำนกำรณ์คลี่คลำยในไตรมำส 3 และ 4/2563
เนื่องจำกสถำนกำรณ์ไม่ปกติส่งผลให้กำรเพิ่มรำยได้โดยกำรขยำยฐำนลูกค้ำเป็ นสิ่ งที่ทำได้ยำก โดยเฉพำะลูกค้ำรำยใหม่
ฝ่ ำยบริ หำรจึงพิจำรณำแก้ไขสถำนกำรณ์ โดยกำหนดมำตรกำร “กำรควบคุมกระแสเงิ นสดและกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยอย่ำงเคร่ งครัด”
ส่ งผลดีต่อผลกำรกิจกรรมต่ำงๆ ดังนี้
1)
กิจกรรมดำเนินงำน (Operating Activities) ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนปรับลดลง
2)
กิจกรรมลงทุน (Investing Activities) มีค่ำใช้จ่ำยตำมแผนกำรลงทุนในไตรมำส 4/2563 เท่ำนั้น คือ กำรสร้ำงสำนักงำน
แห่งใหม่ ซึ่งประกอบด้วยสำนักงำน, ศูนย์ซ่อมบำรุ ง และศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนำพนักงำนขับรถ ตั้งอยู่ที่อำเภอพำนทอง
จังหวัดชลบุรี
3)
กิจกรรมกำรจัดหำเงิน (Financing Activities) ฝ่ ำยบริ หำรดำเนินกำรขอสิ นเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) จำกธนำคำรจำนวน
15,000,000 บำท และเจรจำขอลดกำรผ่อนชำระค่ำงวดรถกับสถำบันกำรเงิน และบริ ษทั ผ่อนชำระตำมปกติเมื่อสถำนะ
ทำงกำรเงินของบริ ษทั ปรับตัวดีข้ นึ ในไตรมำส 4/2563
4)
กระแสเงินสด (Crash Flow) สถำนกำรณ์เงินสดติดลบในไตรมำส 1 และไตรมำส 2/2563 จำกกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำร
อย่ำงเคร่ งครัด ส่งผลให้ไตรมำส 3 และ 4/2563 กระแสเงินสดกลับมำเป็ นบวก
สำหรับภำพรวมกำรดำเนินงำนในด้ำนผลประกอบกำรในปี 2563 บริ ษทั มีรำยได้รวม 391,691,012 บำท ลดลงคิดเป็ น
ร้อยละ 14.61 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2562 และ มีกำไรสุทธิเท่ำกับ 28,750,081 บำท ลดลงคิดเป็ นร้อยละ 38.60 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2562
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั มีสินทรัพย์จำนวน 821,178,504 บำท เพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อ ยละ 8.70 หนี้ สินจำนวน 400,682,133 บำท
เพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 14.55 และส่วนของผูถ้ ือหุ้นจำนวน 420,496,371 บำท เพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 3.66 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อนหน้ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั มีทรัพย์สินประเภทยำนพำหนะ จำนวน 347 คัน และเพิ่มขึ้นในไตรมำส 1/2564 เป็ น
จำนวน 375 คัน ซึ่งสำมำรถจำแนกเป็ นรถที่หมดภำระผ่อนชำระ (Owner) และติดภำระผ่อนชำระ(Leasing) ดังนี้
ประเภทรถ
2562
2563
2564*
Owner
Leasing
Owner
Leasing
Owner
Leasing
รถบัส
108
84
120
91
144
78
รถมินิบสั
3
27
6
32
6
36
รถตู้
7
72
21
70
33
71
รถตู้ VIP
2
6
2
5
7
0
รวม
120
188
149
198
190
185
* หมำยเหตุ: กรณี ที่บริ ษทั ไม่ซ้ือรถเพิ่ม
แผนการดาเนินธุรกิจสาหรับปี 2564 ดังนี้
1.
นำเทคโนโลยีมำพัฒนำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน
ในสถำนกำรณ์ปัจจุบนั มีกำรแข่งขันสูงมำก บริ ษทั เห็นว่ำ มี 2 ทำงเลือกในกำรแข่งขัน คือ แข่งขันด้ำนรำคำ และกำรเพิ่ม
ควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน ซึ่งบริ ษทั เลือกกำรเพิม่ ควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันด้วยกำรพัฒนำเทคโนโลยี

>> 13

2.

พัฒนำทีมงำนให้มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและสร้ำงมำตรฐำนในธุรกิจ
กำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีทำให้เกิดกำรสร้ำงมำตรฐำนใหม่ ซึ่งธุรกิจบริ กำรของบริ ษทั ต้องอำศัยบุคลำกรเป็ นตัว
ขับเคลื่อน ดังนั้น บริ ษทั จึงมุ่งเน้นกำรพัฒนำบุคลำกรเป็ นสำคัญ
3.
ควบคุมค่ำใช้จ่ำยให้เหมำะสม
จำกสถำนกำรณ์โรคระบำดโควิด 19 ส่ งผลให้บริ ษทั ควบคุมค่ำใช้จ่ำยได้ดีข้ นึ จึงดำเนินนโยบำยกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยอย่ำง
มีประสิทธิภำพต่อไป
แผนพัฒนาธุรกิจ
จำกอดีตจนถึงปัจจุบนั บริ ษทั ดำเนินธุรกิจโดยใช้นโยบำยคุณภำพในกำรขับเคลื่อน ปัจจุบนั ยังคงนโยบำยคุณภำพและเพิ่ม
กำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิตอล (Digital Technology) และเพื่อเป็ นกำรพัฒนำศักยภำพ บริ ษทั ได้จดั สรรหุ้นเพิ่มทุนและเป็ นพันธมิตรทำง
ธุรกิจกับบริ ษทั โตโยต้ำ ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (TTTH) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ในเครื อของ บริ ษทั โตโยต้ำ ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด (TTTC)
เมื่ อ ต้น ปี ที่ ผ่ำ นมำ โดยร่ วมกัน กำรพัฒ นำเทคโนโลยี อำทิ เทคโนโลยี “Smart Mobility” ต้น แบบจำก TTTC ส ำหรับ กำรเชื่ อ มโยง
(Connected) ระหว่ำงผูโ้ ดยสำร พนักงำนขับรถ และศูนย์ควบคุมรถ รวมทั้ง กำรใช้ร่วมกัน (Shared), รถพลังงำนไฟฟ้ำ (Electric Vehicle
(EV)) และยำนยนต์ไร้คนขับ (Autonomous) เพื่อรองรับกำรปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วในอนำคต
ที่ ก ล่ ำ วมำทั้งหมด แสดงให้ เ ห็ น ว่ ำ สถำนะของบริ ษทั ในปั จจุ บัน มี ควำมพร้ อมในกำรด ำเนิ นธุ รกิจตำมนโยบำยและ
สำมำรถพัฒนำธุรกิจของบริ ษทั ได้ต่อไป
นำยปิ ยะฯ สอบถำมว่ำ มีผถู ้ ือหุ้นท่ำนใดมีคำถำม ข้อสงสัยหรื อคำแนะนำเพิ่มเติมหรื อไม่
(1)
SG&A ที่ลดลงในช่วงครึ่ งปี หลัง จะลดลงอย่ำงต่อเนื่องหรื อไม่ (ผูถ้ ือหุ้น)
ตอบ:
SG&A ที่ลดลงในปี 2563 ส่ วนที่ลดลงอย่ำงมี นัยสำคัญ คือ กำรลดโบนัสพนัก งำนและลดพื้น ที่ เช่ำสำนัก งำน ซึ่ งยังมี
ค่ำใช้จ่ำยส่ วนอื่นที่บริ ษทั สำมำรถลดลงได้ และจะดำเนินกำรลดค่ำใช้จ่ำยอย่ำงต่อเนื่อง หำกสถำนกำรณ์ดีข้ ึนบริ ษทั จะ
พิจำรณำตำมควำมเหมำะสม
(2)
บัญชีเงินเดือน (Payroll) เพิ่มขึ้นทุกปี ผูบ้ ริ หำรมีวิธีบริ หำรอย่ำงไร (ผูถ้ ือหุ้น)
ตอบ:
กำรบริ หำรต้องพิจำรณำจำกแหล่งที่มำของตัวเลขกำรเพิ่มขึ้น หำกเพิ่มในส่ วนของจำนวนรวม ฝ่ ำยบริ หำรจะใช้ระบบ
Economics of Scale คือ พนักงำนได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น ต้องทำงำนและมีผลงำนมำกขึ้น เพื่อคงสัดส่ วน (Ratio) ให้คงที่
หรื อทำให้ลดลง
(3)
นอกจำกคุณภำพแล้ว มีปัจจัยสำคัญอะไรที่ใช้ในกำรแข่งขัน (ผูถ้ ือหุ้น)
ตอบ:
มี 3 ปัจจัย ที่จะสร้ำงธุรกิจให้เหนือคู่แข่งขัน, สร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลูกค้ำ และทำกำไรได้ในระยะยำว (Key Success
Factor) ที่บริ ษทั ใช้ในกำรแข่งขัน คือ
1) ควำมสัมพันธ์ (Connection) กำรดำเนินธุรกิจต้องมีควำมสัมพันธ์ที่ดี
2) คุณภำพ (Quality) บริ ษทั ยังคงดำเนินกำรด้ำนกำรพัฒนำและสร้ำงควำมพึงพอใจลูกค้ำ
3) กำรบริ หำรต้นทุน (Cost Management) กำรที่บริ ษทั ได้เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรพย์ถือเป็ น
ข้อได้เปรี ยบคู่แข่งด้ำนต้นทุนทำงกำรเงิน สำมำรถบริ หำรต้นทุนได้
ดีหำกเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั ทัว่ ไป
(4)
มีควำมเป็ นไปได้ในกำรนำ EV มำใช้หรื อไม่ (ผูถ้ ือหุ้น)
ตอบ:
ขอเรี ยนแจ้งข้อจำกัดของ EV คือ สถำนีอดั ไฟฟ้ำ (Charge) และต้นทุนสูงหำกใช้แบตเตอรี่ ขนำดใหญ่ จำกกำรศึกษำและ
วิเครำะห์ควำมเหมำะสมในกำรนำ EV มำใช้ในกำรดำเนินธุรกิจ บริ ษทั พบว่ำมีควำมเหมำะสม เนื่องจำกใช้เส้นทำงและ
กำหนดเวลำประจำในกำรบริ กำรลูกค้ำ ทำให้สำมำรถกำหนดสถำนี Charge และมีเวลำ Charge มำก จึงไม่จำเป็ นต้องใช้
แบตเตอรี่ ขนำดใหญ่ ด้ำนกำรลงทุนตัวรถ EV มีต้นทุนสู งกว่ำรถที่ใช้น้ ำมัน เมื่อเปรี ยบเทียบกับรำคำน้ ำมันในปั จจุบนั
รำคำไฟฟ้ำในปัจจุบนั กับกำรใช้งำน (Consumption) พบว่ำประเภทรถที่เหมำะสมกับธุรกิจของบริ ษทั คือ รถมินิบสั และ
รถตู้ ในกำรใช้งำนบำงลูกค้ำและบำงลักษณะงำน
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(5)
ตอบ:

(6)
ตอบ:

(7)
ตอบ:

(8)
ตอบ:

(9)
ตอบ:

หลังสถำนกำรณ์โรคโควิด 19 คลี่คลำย จะมีกำรปรับสัดส่วนรถร่ วมบริ กำรหรื อไม่ และมีแผนกำรขยำยช่องทำงธุรกิจอื่น
นอกจำกรถรับ-ส่งพนักงำนหรื อไม่ (ผูถ้ ือหุ้น)
กำรปรับสัดส่ วนรถร่ วมบริ กำรอยู่ในขั้นตอนกำรพิจำรณำ รถร่ วมบริ กำรมีขอ้ ดี คือ บริ ษทั ไม่ต้องแบกรับภำระทรัพย์สิน
และกระจำยควำมเสี่ยง ในส่วนของข้อเสียรถร่ วมบริ กำร คือ ยำกต่อกำรควบคุมคุณภำพตำมมำตรฐำนบริ ษทั จึงมีนโยบำย
“สร้ำงผูป้ ระกอบกำรรถร่ วมบริ กำร” เพื่อผลักดันให้กำรใช้รถร่ วมบริ กำรมีสัดส่ วนเพิ่มขึ้น ในส่ วนของแผนกำรขยำย
ช่องทำงธุรกิจอื่นอยู่ในขั้นตอนกำรศึกษำข้อมูล เนื่องจำกบริ ษทั ยังขำดควำมชำนำญ ซึ่งในปี 2564 อำจมีโครงกำรทดลอง
บ้ำง อย่ำงไรก็ตำมบริ ษทั ยังคงมุ่งเน้นช่องทำงธุรกิจหลักเช่นเดิม
กรุ ณำอธิบำยเหตุผลกำรเพิ่มทุนแบบเฉพำะเจำะจงในวงจำกัด (Private Placement (PP)) ให้กบั TTTH (ผูถ้ ือหุ้น)
เนื่องจำกกำรขยำยกิจกำรจำเป็ นต้องมีกำรเพิ่มทุน ซึ่ งกำรเพิ่มทุนมีหลำยช่องทำง บริ ษทั พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กำรเพิ่มทุน
แบบเฉพำะเจำะจงในวงจำกัดให้กับ TTTH ทำให้บริ ษทั มีพนั ธมิตรทำงธุรกิจเป็ น TTTC โดยบริ ษทั คำดหวังในกำรขยำย
ฐำนลูกค้ำ และกำรพัฒนำเทคโนโลยี เนื่องจำก TTTC มีบริ ษทั เครื อข่ำยในกลุ่มลูก ค้ำอุตสำหกรรม และมีเทคโนโลยี
โดยเฉพำะด้ำนกำรขนส่งสินค้ำ (Logistics) ซึ่งสำมำรถนำมำประยุกต์ใช้กบั ธุรกิจของบริ ษทั ได้ กำรร่ วมเป็ นพันธมิตรทำง
ธุรกิจกับ TTTC บริ ษทั จะได้ประโยชน์ท้ งั กำรขยำยฐำนลูกค้ำ และกำรพัฒนำเทคโนโลยี
Smart Mobility คืออะไร (ผูถ้ ือหุ้น)
กำรนำเทคโนโลยี มำใช้กับธุ รกิ จของบริ ษ ัท เพื่อเพิ่มควำมสะดวกสบำยให้กับผู ้โดยสำรและลู กค้ำสำมำรถลดต้น ทุ น
ค่ำใช้จ่ำยหำกนำมำประยุตใ์ ช้ท้ งั 3 ส่วน ประกอบด้วย
- Connected ช่วยให้กำรบริ หำรจัดกำรกำรเดินรถมีควำมยืดหยุ่นมำกขึ้น
- Shared
ช่วยให้กำรบริ หำรจัดกำรต้นทุนได้ดีข้ นึ หำกรถมีที่นงั่ ว่ำงสำมำรถใช้ร่วมกันได้ ทำให้ได้
ประโยชน์ท้ งั ผูร้ ับบริ กำรและผูใ้ ห้บริ กำร
- EV
ช่วยลดมลภำวะ
ปั จจุบนั บริ ษทั ให้บริ กำรลูกค้ำกี่จังหวัด มีโครงกำรขยำยธุรกิจไปยังจังหวัดอื่นหรื อไม่ มีแผนกำรขยำยงำนอย่ำงไร (ผูถ้ ือ
หุ้น)
ปัจจุบนั ให้บริ กำรลูกค้ำในจังหวัดชลบุรี, ระยอง, ฉะเชิงเทรำ, ปรำจีนบุรี และได้ขยำยไปยังจังหวัดสระบุรี บริ ษทั มุ่งเน้น
ให้บริ กำรในเขตพื้นที่ที่มีโรงงำนอุตสำหกรรม เช่น พื้นที่ EEC ซึ่งโอกำสในด้ำนส่วนแบ่งทำงกำรตลำดยังมีอีกมำก และมี
โครงกำรขยำยไปยังพื้นที่อื่นหำกโอกำสอำนวย เช่น จังหวัดอยุธยำ, จังหวัดสมุทรปรำกำร เป็ นต้น
สัดส่วนรำยได้ในปี 2561 – 2563 เป็ นอย่ำงไร (ผูถ้ ือหุ้น)
รำยได้ของบริ ษทั ร้อยละ 95 มำจำกกำรให้บริ กำรรถขนส่งพนักงำนภำคอุตสำหกรรม

เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุ้นท่ำนอื่นมีคำถำมหรื อข้อสงสัยหรื อมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่ำวำระนี้ไม่มีกำร
ลงมติเนื่องจำกเป็ นวำระกำรแจ้งเพื่อทรำบ
มติ:
ที่ประชุมรับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ตำมที่เสนอ
วาระที่ 3

อนุมัติงบการเงินประจาปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
ประธำนฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ำบริ ษทั ได้จดั ทำงบกำรเงินประจำปี 2563 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ณ รอบปี บัญชีของ
บริ ษทั ซึ่ งได้ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชี จำกบริ ษทั สำนักงำนอีวำย จำกัด และผ่ำนกำรพิจำรณำสอบทำนของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและผ่ำนกำรอนุมตั ิของคณะกรรมกำรบริ ษทั เรี ยบร้อยแล้ว
คณะกรรมกำรบริ ษทั เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ เพื่ออนุมตั ิงบกำรเงินสำหรับปี 2563 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี โดยสำมำรถสรุ ปสำระสำคัญได้ดงั นี้
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งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน (หน่วย : บำท)
สิ นทรัพย์
821,178,504
หนี้สิน
400,682,133
ส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
420,496,371
รำยได้จำกกำรขำย
391,093,952
รำยได้รวม
391,691,012
กำไรสำหรับปี
28,750,081
กำไรต่อหุ้น (บำท/หุ้น)
0.047
ประธำนฯ ได้สอบถำมว่ำมีผถู ้ ือหุ้นท่ำนใดมีคำถำมหรื อข้อสงสัยหรื อมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่ำนใดมีคำถำมหรื อข้อสงสัยหรื อมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมตั ิงบกำรเงิน
สำหรับปี 2563 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี โดยวำระนี้จะต้องได้รับกำรอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
ข้ำงมำก ไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติ:
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบกำรเงินประจำปี 2563 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบ
โดยผูส้ อบบัญชี ตำมที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
450,976,786
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
บัตรเสีย
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
รวม
450,976,786
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
งดออกเสียง
0
เสียง
(ไม่นำมำคำนวณ)
วาระที่ 4

อนุมัติการจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประธำนฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ำตำมมำตรำ 116 พระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 ระบุว่ำ “บริ ษทั ต้องจัดสรร
กำไรสุ ทธิประจำปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสำรองไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละห้ำ (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำ
มี) จนกว่ำทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละสิ บ (10) ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริ ษทั จะมีขอ้ บังคับหรื อกฎหมำยอื่นกำหนดให้
ต้องมีทุนสำรองมำกกว่ำนั้น”
คณะกรรมกำรบริ ษทั เห็นสมควรเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นอนุมตั ิกำรจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี
2563 จำนวน 1,440,000 บำท เพื่อเป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย คิดเป็ นอัตรำร้อยละ 5.01 ของทุนจดทะเบียน และ อนุมตั ิจ่ำยเงินปันผล
สำหรับผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2563 ในอัตรำหุ้นละ 0.03 บำท รวมเป็ นเงินไม่เกิน 20,500,000, บำท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 74.95 ของ
กำไรสุ ทธิหลังหักสำรองตำมกฎหมำย
กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวคณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่ำงๆ เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ดแก่ผถู้ ือหุ้นโดยกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 9 เมษำยน 2564 และกำหนด
จ่ำยเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 30 เมษำยน 2564
ประธำนฯ ได้สอบถำมว่ำมีผถู ้ ือหุ้นท่ำนใดมีคำถำมหรื อข้อสงสัยหรื อมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่ำนใดมีคำถำมหรื อข้อสงสัยหรื อมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมตั ิ
กำรจัดสรรกำไรเป็ นทุนสำรองและอนุมตั ิกำรจ่ำยเงินปันผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 โดยวำระนี้จะต้อง
ได้รับกำรอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติ:
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิกำรจัดสรรกำไรเป็ นทุนสำรองและอนุมตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผลสำหรับ
ผลกำรดำเนินงำนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ตำมที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสีย
รวม
งดออกเสียง

450,976,786
0
0
450,976,786
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
(ไม่นำมำคำนวณ)

100
0
0
100

วาระที่ 5

อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ
ประธำนฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่ำ ตำมมำตรำ 71 แห่งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ
บริ ษทั ข้อ 20 กำหนดไว้ว่ำ “ในกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นสำมัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกตำแหน่ งจำนวนหนึ่ งในสำม (1/3) ของ
จำนวนกรรมกำรขณะนั้น ถ้ำจำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่ งใน
สำม (1/3) กรรมกำรที่พน้ จำกตำแหน่ง อำจได้รับเลือกให้กลับเข้ำมำดำรงตำแหน่งอีกได้” โดยในกำรประชุมสำมัญ
ผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2564 นี้ มีกรรมกำรที่ออกจำกตำแหน่งตำมวำระ จำนวน 3 ท่ำน คือ
1)
นำยวิวฒั น์
กรมดิษฐ์
ตำแหน่ง กรรมกำร, กรรมกำรบริ หำร
2)
นำยกำชัย
บุญจิรโชติ
ตำแหน่ง กรรมกำร กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
3)
นำยประเสริ ฐ อัครประถมพงศ์
ตำแหน่ง กรรมกำร กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ซึ่งไม่รวมกรรมกำรผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เห็นสมควรที่จะเสนอชื่อกรรมกำรซึ่งพ้นจำกตำแหน่งทั้ง 3
ท่ำนกลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง เนื่องจำกเป็ นผูม้ ีควำมรู ้ควำมสำมำรถ มีคุณสมบัติครบถ้วนต่อกำรดำรงตำแหน่ง
กรรมกำร โดยข้อมูลเบื้องต้นของกรรมกำรที่ได้รับกำรเสนอชื่อกลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรของบริ ษทั ปรำกฏตำมหนังสือเชิญ
ประชุมที่ส่งให้ล่วงหน้ำแล้ว
เพื่อให้ที่ประชุมลงมติได้อย่ำงอิสระ จึงเชิญกรรมกำรทั้ง 3 ท่ำนออกจำกที่ประชุมเป็ นกำรชัว่ ครำว
ผูด้ ำเนินกำรประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ บริ ษทั ได้ให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็ น
กรรมกำรบริ ษทั ระหว่ำงวันที่ 26 มกรำคม 2564 ถึงวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 นั้น ปรำกฏว่ำไม่มีผถู้ ือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ำรับกำร
พิจำรณำรับเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรของบริ ษทั แต่อย่ำงใด
ประธำนฯ ได้สอบถำมว่ำมีผถู ้ ือหุ้นท่ำนใดมีคำถำมหรื อข้อสงสัยหรื อมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่ำนใดมีคำถำมหรื อข้อสงสัยหรื อมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมตั ิกำรเลือกตั้ง
กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกจำกตำแหน่งตำมวำระ โดยวำระนี้จะต้องได้รับกำรอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้ำงมำกไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน และจะทำกำรลงคะแนนเลือกตั้งเป็ นรำยบุคคล
1.
นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์
มติ:
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิกำรเลือกตั้ง นำยวิวฒั น์ กรมดิษฐ์ กลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรของบริ ษทั
อีกวำระหนึ่งตำมที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
450,976,786 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
รวม
450,976,786 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
งดออกเสียง
0 เสียง
(ไม่นำมำคำนวณ)
2.
นายกาชัย บุญจิรโชติ
มติ:
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิกำรเลือกตั้ง นำยกำชัย บุญจิรโชติ กลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรของ
บริ ษทั อีกวำระหนึ่งตำมที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
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3.
มติ:

เห็นด้วย
450,976,674 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
112 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
รวม
450,976,786 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
งดออกเสียง
0 เสียง
(ไม่นำมำคำนวณ)
นายประเสริฐ อัครประถมพงศ์
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิกำรเลือกตั้ง นำยประเสริ ฐ อัครประถมพงศ์ กลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรของ
บริ ษทั อีกวำระหนึ่งตำมที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
450,976,786
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
บัตรเสีย
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
รวม
450,976,786
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
งดออกเสียง
0
เสียง
(ไม่นำมำคำนวณ)

วาระที่ 6

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
ประธำนฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ำตำมข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 25 กำหนดให้กรรมกำรมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนกรรมกำรจำก
บริ ษทั ตำมที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นลงมติอนุมตั ิ โดยอำจกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็ นจำนวนแน่นอน หรื อวำงเป็ นหลักเกณฑ์เฉพำะ และ
จะกำหนดไว้เป็ นครำวๆ หรื อให้มีผลตลอดไปจนกว่ำที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่ำงอื่นได้ นอกจำกนี้ กรรมกำรของ
บริ ษทั มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิกำรต่ำงๆ ตำมระเบียบของบริ ษทั
คณะกรรมกำรบริ ษทั เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ อนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2564 โดยกำหนดผลตอบแทน
กรรมกำรเป็ นเบี้ยประชุมต่อครั้งตำมอัตรำที่ปรำกฏในตำรำง และค่ำตอบแทนกรรมกำรรำยปี โดยพิจำรณำถึงแผนงำนทำงธุ รกิจของ
บริ ษทั และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรแต่ละท่ำนโดยมีรำยละเอียดดังนี้;
ค่ าเบีย้ ประชุม
- ประธำนกรรมกำร
15,000 บำทต่อครั้ง
- รองประธำนกรรมกำร
12,000 บำทต่อครั้ง
- กรรมกำร
10,000 บำทต่อครั้ง
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
15,000 บำทต่อครั้ง
- กรรมกำรตรวจสอบ
10,000 บำทต่อครั้ง
- ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
15,000 บำทต่อครั้ง
- กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
10,000 บำทต่อครั้ง
- ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน 15,000 บำทต่อครั้ง
- กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
10,000 บำทต่อครั้ง
ค่ าตอบแทนกรรมการรายปี
คิดจำกผลประกอบกำรประจำปี ของบริ ษทั ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคล
โดยให้คณะกรรมกำรบริ ษทั มีอำนำจจัดสรรเงินจำนวนนี้ให้แก่กรรมกำร
ประธำนฯ ได้สอบถำมว่ำมีผถู ้ ือหุ้นท่ำนใดมีคำถำมหรื อข้อสงสัยหรื อมีคำแนะนำเพิม่ เติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่ำนใดมีคำถำมหรื อข้อสงสัยหรื อมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมตั ิค่ำตอบแทน
กรรมกำรประจำปี 2564 โดยวำระนี้จะต้องได้รับกำรอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำสองในสำม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู ้
ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
มติ:
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2564 ตำมที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสีย
รวม
งดออกเสียง

450,976,786
0
0
450,976,786
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
(ไม่นำมำคำนวณ)

100
0
0
100

วาระที่ 7

อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564
ประธำนฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ำตำมมำตรำ 120 แห่งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุม
สำมัญผูถ้ ือหุ้นแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชีของบริ ษทั ทุกปี
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคุณสมบัติและกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของผูส้ อบบัญชีควำมต่อเนื่องและประสิทธิภำพใน
กำรตรวจสอบ รวมถึงควำมเหมำะสมของอัตรำค่ำสอบบัญชีปี 2564 มีควำมเห็นว่ำ ผูส้ อบบัญชีท้ งั 3 ท่ำนเป็ นผูส้ อบบัญชีที่เป็ นอิสระ ไม่
มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจใดๆ กับบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั และมีคุณสมบัติครบถ้วนในกำรตรวจสอบและแสดงควำมคิดเห็นต่อ
งบกำรเงินของบริ ษทั ประจำปี 2563 รวมถึงมีควำมเห็นว่ำ กำรกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2564 มีควำมเหมำะสมดีแล้ว ดังนั้น จึง
เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2564 อนุมตั ิกำรแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2564
คณะกรรมกำรบริ ษทั เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ อนุ มตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีแห่ งบริ ษทั สำนักงำนอีวำย จำกัด ดังนี้ 1)
นำยศุภชัย ปัญญำวัฒโน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 3930 ปฏิบตั ิหน้ำที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั สำหรับปี 2559-2563 หรื อ
2) นำยณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 5730 ปฏิบตั ิหน้ำที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั สำหรับปี 2562-2563 หรื อ
3) นำงสำวกรองแก้ว ลิมป์ กิตติกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 5874 ปฏิบตั ิหน้ำที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั สำหรับปี 25592563 โดยกำหนดให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่ งข้ำงต้นเป็ นผูส้ อบบัญชี เป็ นผูท้ ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมคิดเห็นต่องบกำรเงินของ
บริ ษทั ซึ่งทั้ง 3 ท่ำนที่ได้รับกำรเสนอชื่อ ไม่มีผใู้ ดปฏิบตั ิหน้ำที่สอบทำนหรื อตรวจสอบและแสดงควำมคิดเห็นต่องบกำรเงินของบริ ษทั
เป็ นเวลำ 7 รอบปี บัญชี และกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2564 สำหรับบริ ษทั เป็ นจำนวนไม่เกิน 1,260,000 บำท
ประธำนฯ ได้สอบถำมว่ำมีผถู ้ ือหุ้นท่ำนใดมีคำถำมหรื อข้อสงสัยหรื อมีคำแนะนำเพิม่ เติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่ำนใดมีคำถำมหรื อข้อสงสัยหรื อมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมตั ิกำรแต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2564โดยวำระนี้จะต้องได้รับกำรอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติ:
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิกำรแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2564 ตำมที่ได้เสนอ
ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
450,976,786
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
บัตรเสีย
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
รวม
450,976,786
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
งดออกเสียง
0
เสียง
(ไม่นำมำคำนวณ)
วาระที่ 8

อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
ประธำนฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ำ จำกกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่บริ ษทั โตโยต้ำ ทูโช ไทย
โฮลดิ้ งส์ จำกัด (ต่ อ ไปนี้ เ รี ยกว่ ำ “TTTH”) ที่ผ่ำ นมำ TTTH ได้เ สนอชื่ อบุค คลเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั จำนวน 1 ท่ำ นตำม
สัดส่ วนกำรเพิ่มทุนประมำณร้อยละ 9.53 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดภำยหลังกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้ว กำรพิจำรณำ
บุคคลเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั ต้องเป็ นบุคคลที่ผมู้ ีควำมรู ้ควำมสำมำรถ มีจรรยำบรรณธุรกิจ วิสัยทัศน์ และทัศติที่ดีต่อองค์กร
มีควำมเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบตั ิหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ และเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และกฎหมำยต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง อันเป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนิ นกิจกำรของบริ ษทั เพื่อสร้ำงควำมมัน่ ใจให้แก่ผูถ้ ือหุ้น คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้นำเสนอชื่อ
บุคคลที่เหมำะสมเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมกำรเข้ำใหม่ จำนวน 1 ท่ำน คือ “นำยธำนินทร์ หิรัญปัณฑำพร”
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ในตำแหน่ งกรรมกำร ซึ่งไม่ได้เข้ำมำมีส่วนร่ วมในกำรบริ หำรจัดกำรบริ ษทั แต่อย่ำงใด และไม่มีควำมเกี่ยวข้องกันตำมมำตรำ 258 ใน
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้พิจำรณำบุคคลที่มีคุ ณสมบัติเ หมำะสมในกำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรและจำกกำรพิจำรณำ
กลัน่ กรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่ ออย่ำงละเอียดรอบคอบ คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อ
แต่งตั้งเป็ นกรรมกำรมีคุณสมบัติครบถ้วน เหมำะสม และไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมข้อกำหนดหรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็ นผูม้ ี
ควำมรู ้ควำมสำมำรถ มีจรรยำบรรณธุรกิจ วิสัยทัศน์ และทัศติที่ดีต่อองค์กร มีควำมเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบตั ิหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย
อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ และเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริ ษทั ที่ดำเนิ น
ธุ รกิจเดียวกันกับบริ ษทั ที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำรจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นเพื่อ
แต่งตั้ง “นำยธำนินทร์ หิ รัญปัณฑำพร” ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร รวมทั้งอนุ มตั ิกำรมอบหมำยให้บุคคลที่กรรมกำรผูม้ ีอำนำจของ
บริ ษ ัทมอบหมำยมีอ ำนำจในกำรดำเนิ น กำรจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมกำรต่อ หน่ วยงำนรำชกำรที่เ กี่ยวข้อ ง และ/หรื อ
ดำเนินกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตำมควำมจำเป็ นและเหมำะสมเพื่อให้กำรจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมกำรของบริ ษทั เสร็จสมบูรณ์
ประธำนฯได้สอบถำมว่ำมีผถู้ ือหุ้นท่ำนใดมีคำถำมหรื อข้อสงสัยหรื อมี คำแนะนำเพิม่ เติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่ำนใดมีคำถำมหรื อข้อสงสัยหรื อมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมตั ิแต่งตั้ง
กรรมกำรเข้ำใหม่ ได้แก่ “นำยธำนินทร์ หิรัญปัณฑำพร” โดยวำระนี้จะต้องได้รับกำรอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่ง
ของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติ:
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตั้งกรรมกำรเข้ำใหม่ ได้แก่ “นำยธำนินทร์ หิรัญปัณฑำพร” ตำมที่ได้เสนอ
ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
450,976,786
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
บัตรเสีย
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
รวม
450,976,786
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
งดออกเสียง
0
เสียง
(ไม่นำมำคำนวณ)
วาระที่ 9

อนุมัติการแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น ข้ อ 27, 28, 36, 37, 38,
39, 40 ในเรื่ อ งการประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ พระราชก าหนดว่ า ด้ ว ยการประชุ ม ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
ประธำนฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ำ พระรำชกำหนดว่ำด้วยกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (“พระรำชกำหนด”)
มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 19 เมษำยน 2563 ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ที่กำหนดไว้
ในพระรำชกำหนด บริ ษทั จึงขอเสนอให้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริ ษทั เกี่ยวกับกำรประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผูถ้ ือ
หุ้นในข้อ 27, 28, 36, 37, 38, 39, 40 และ นำเสนอกำรมอบอำนำจให้กรรมกำรกำหนดบุคคลที่บริ ษทั มอบหมำยในกำรจดทะเบียนแก้ไข
ข้อบังคับของบริ ษทั ที่ก รมพัฒนำธุ รกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์มีอำนำจแก้ไขและเพิ่ มเติมถ้อ ยคำเพื่อให้เ ป็ นไปตำมคำสั่งของนำย
ทะเบียน
คณะกรรมกำรบริ ษทั เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั เกี่ยวกับกำรประชุม
คณะกรรมกำรและกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระรำชกำหนดว่ำด้วยกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็ก ทรอนิกส์ในข้อ 27, 28, 36,
37, 38, 39, 40 (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 1) และ นำเสนอกำรมอบอำนำจให้กรรมกำรกำหนดบุคคลที่บริ ษทั มอบหมำยในกำรจด
ทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์มีอำนำจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็ นไปตำมคำสั่ง
ของนำยทะเบียน
ประธำนฯได้สอบถำมว่ำมีผถู ้ ือหุ้นท่ำนใดมีคำถำมหรื อข้อสงสัยหรื อมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรื อไม่
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เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่ำนใดมีคำถำมหรื อข้อสงสัยหรื อมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมตั ิกำรแก้ไข
ข้อบังคับของบริ ษทั ที่เกี่ยวกับกำรประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผูถ้ ือหุ้น ข้อ 27, 28, 36, 37, 38, 39, 40 ในเรื่ องกำรประชุมผ่ำน
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สอดคล้องกับพระรำชกำหนดว่ำด้วยกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยวำระนี้จะต้องได้รับกำร
อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ ของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติ:
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิกำรแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ที่เกี่ยวกับกำรประชุมคณะกรรมกำรและ
กำรประชุมผูถ้ ือหุ้น ข้อ 27, 28, 36, 37, 38, 39, 40 ในเรื่ องกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระรำชกำหนดว่ำด้วยกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตำมที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
450,976,786
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
บัตรเสีย
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
รวม
450,976,786
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
งดออกเสียง
0
เสียง
(ไม่นำมำคำนวณ)
วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประธำนฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ำตำมมำตรำ 105 แห่งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ.2535 ได้กำหนดว่ำ “เมื่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุ้นได้พิจำรณำวำระกำรประชุมฯ ตำมที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมเรี ยบร้อยแล้ว ผูถ้ ือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำ
1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจำรณำเรื่ องอื่นนอกจำกที่กำหนดไว้ในหนังสื อเชิญประชุมก็ได้”
นอกจำกนี้ บริ ษทั เปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุ้นแสดงควำมคิดเห็นและซักถำมในเรื่ องอื่นๆ เกี่ยวกับบริ ษทั
(1)
บริ ษทั มีรถที่มีอำยุมำกกว่ำ 20 ปี กี่คนั มีกำรกำหนดระยะเวลำใช้รถกี่ปี และกำรตัดค่ำเสื่อมรำคำใช้แบบใด (ผูถ้ ือหุ้น)
ตอบ:
เนื่ องจำกบริ ษทั ก่อตั้งมำเป็ นเวลำ 15 ปี จึงยังไม่มีรถที่มีอำยุมำกกว่ำ 20 ปี และบริ ษทั ไม่ได้กำนดกำรใช้รถเป็ นจำนวนปี
พิจำรณำตำมสภำพและควำมพร้อมใช้งำน และมีนโยบำยจำหน่ำยรถที่มีอำยุเกิน 10 ปี สำหรับกำรตัดค่ำเสื่อมรำคำ
ใช้แบบเส้นตรง
(2)
เปรี ยบเทียบสถำนะของบริ ษทั ปี 2564 กับปี 2563 ดีข้ นึ หรื อไม่ (ผูถ้ ือหุ้น)
ตอบ:
สถำนะของบริ ษทั ดีข้ นึ ตั้งแต่ไตรมำส 4/2563
(3)
Smart Mobility มีค่ำใช้จ่ำยหรื อไม่ และนำเรื่ อง “ควำมคุม้ ทุน” มำพิจำรณำหรื อไม่ (ผูถ้ ือหุ้น)
ตอบ:
ในกำรลงทุนต้องพิจำรณำถึงเรื่ อง “ควำมคุม้ ทุน” ซึ่งเป็ นสิ่ งจำเป็ น ในส่ วนของค่ำใช้จ่ำย Smart Mobility แบ่งออกเป็ น 2
ส่ วน 1) ส่วนเดิมที่ TTTC พัฒนำไว้แล้ว หำกบริ ษทั นำมำใช้จะมีค่ำใช้จ่ำย 2) ส่วนที่พฒั นำร่ วมกัน บริ ษทั จะลงทุนเพื่อกำร
พัฒนำเทคโนโลยี
(4)
ในปี 2563 และไตรมำส 1/2564 ลูกค้ำต่อสัญญำครบทุกรำยหรื อไม่ (ผูถ้ ือหุ้น)
ตอบ:
จำกกำรดำเนินธุรกิจที่ผ่ำนมำ ลูกค้ำต่อสัญญำกับครบทุกรำย ยกเว้นปี 2562 ลูกค้ำไม่ต่อสัญญำจำนวน 2 รำย
(5)
กำรคำดกำรณ์รำยได้ปี 2564 และแผนกำรลงทุนรถใหม่จำนวนเท่ำไรและลงทุนรถประเภทใดบ้ำง (ผูถ้ ือหุ้น)
ตอบ:
กำรวำงแผนปี 2564 ค่อนข้ำงรัดกุมและระมัดระวัง เนื่องจำกสถำนกำรณ์โดยทัว่ ไปยังไม่ปกติ คำดกำรณ์รำยได้เติบโตจำก
ปี 2563 ร้อยละ 20 และแผนกำรลงทุนรถใหม่ตำมจำนวนที่ทำสัญญำกับลูกค้ำ ในไตรมำส 2/ 2564 มีแผนเพิ่มรถบัสและ
รถตู้ จำนวน 65 คัน
(6)
บริ ษทั มีควำมเห็นต่อกำรจัดเยี่ยมชมกิจกำรในช่วงครึ่ งปี หลังอย่ำงไร (ผูถ้ ือหุ้น)
ตอบ:
โดยธุรกิจของบริ ษทั ไม่มีโรงงำนหรื อสถำนที่ที่เหมำะสมต่อกำรสื่ อสำรกับนักลงทุน แต่ปีนี้สำนักงำนแห่งใหม่
แล้วเสร็ จ จึงอยู่ในขั้นตอนกำรพิจำรณำให้นกั ลงทุนเข้ำเยี่ยมชม
(7)
สำนักงำนแห่งใหม่มีค่ำใช้จ่ำยเท่ำไร และผ่อนชำระกี่ปี (ผูถ้ ือหุ้น)
ตอบ:
บริ ษทั ซื้อที่ดินและจ่ำยค่ำก่อสร้ำงโดยใช้เงินกูจ้ ำนวนประมำณ 40 ล้ำนบำท วำงแผนผ่อนชำระ 60 งวด
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(8)
ตอบ:

งบลงทุนปี 2564 มีจำนวนเท่ำไร เพิ่มขึ้นหรื อลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2563 และมีวถั ุประสงค์กำรใช้ในเรื่ องใด (ผูถ้ ือ
หุ้น)
แผนกำรลงทุนสำหรับซื้อรถใหม่จำนวน 210 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2563 ซึ่งปี ที่ผ่ำนมำไม่มีแผนกำรลงทุนอื่นนอกจำก
กำรก่อสร้ำงสำนักงำนแห่งใหม่
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะท่ำนใดเสนอเรื่ องอื่นๆ เพื่อพิจำรณำ

ประธำนฯ จึงกล่ำวขอบคุณผูถ้ ือหุ้น ผูร้ ับมอบฉั นทะ และผูเ้ ข้ำร่ วมประชุมทุกท่ำนที่สละเวลำเข้ำร่ วมประชุม และปิ ด
ประชุมเวลำ 11.45 น.

ลงชื่อ

ประธำนที่ประชุม
นำยชำติชำย พำนิชชีวะ
ประธำนกรรมกำรบริ ษทั

ลงชื่อ

ผูบ้ นั ทึกกำรประชุม
นำงสุกำนดำ พุทธรักษำ
เลขำนุกำรบริ ษทั
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

อำยุ 60 ปี
นายชาติชาย พานิชชีวะ
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรครั้งแรก : 31 ตุลำคม 2548
จำนวนปี ที่เป็ นกรรมกำร: 16 ปี 5 เดือน
วุฒิการศึกษา
ปริ ญญำโท สำขำกำรค้ำระหว่ำงประเทศและสำขำกำรตลำด คณะ Business Economics
มหำวิทยำลัยซำนฟรำนซิสโก รัฐแคลิฟอเนียร์ ประเทศ
ปริ ญญำตรี สำขำกำรธนำคำร คณะ Business Economics
มหำวิทยำลัยซำนฟรำนซิสโก รัฐแคลิฟอเนียร์ ประเทศสหรัฐอเมริ กำ
ประวัติการฝึ กอบรม
โครงกำรฝึ กอบรมกำรพัฒนำผูบ้ ริ หำรระดับสู ง โดยสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ / 2562
หลักสู ตร TME รุ่ น 2 โดย TAT Academy / 2561
หลักสู ตรกำรปฏิรูปธุรกิจและกำรสร้ำงเครื อข่ำยนวัตกรรม รุ่ น 1 โดยสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย / 2560
หลักสู ตรผูน้ ำเมือง รุ่น 1 โดยมหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช / 2559
หลักสู ตรผูบ้ ริ หำรระดับสู งด้ำนกำรบริ หำรงำนพัฒนำเมือง รุ่ น 3 โดยมหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช / 2557
หลักสู ตรผูบ้ ริ หำรระดับสู งด้ำนกำรพำณิ ชย์ รุ่น 6 โดยสถำบันวิทยำลัยกำรค้ำ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย / 2556
หลักสู ตรกำรบริ หำรจัดกำรด้ำนควำมมัน่ คงขั้นสู ง รุ่น 3 โดยสมำคมวิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร ในพระบรมรำชูปถัมภ์ / 2555
หลักสู ตรประกันวินำศภัยขั้นสู ง รุ่น 2 โดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริ มกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปอ.)
หลักสู ตรผูบ้ ริ หำรระดับสู ง รุ่น 13 โดยสถำบันวิทยำลัยกำรตลำดทุน / 2554
หลักสู ตรวิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร 2552 โดยสมำคมวิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร ในพระบรมรำชูปถัมภ์ / 2552
หลักสู ตรอบรมของสมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
ประกำศนียบัตร สมำคมส่ งเสริ มกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 9/2547
-ไม่มีอบรมปี 2564
ประสบการณ์ ทางาน
•
ที่ปรึ กษำรองนำยกรัฐมนตรี
• กรรมกำรทีปรึ กษำศูนย์บริ หำรธุรกิจยัง่ ยืน
•
เลขำธิกำรสหพันธ์ผผู ้ ลิตแก้วและกระจกแห่งอำเซียน
คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
•
รองประธำน กลุ่มแก้วและกระจก
• ประธำนกลุ่มอุตสำหกรรมแก้วและกระจก
สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
•
สมำชิกพิเศษ The International Commission on Glass
• รองประธำน สำยงำนส่งเสริ มกำรค้ำกำรลงทุน
•
ที่ปรึ กษำ ประธำนสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
•
ที่ปรึ กษำคณะกรรมำธิกำรกำรอุตสำหกรรม สภำผูแ้ ทนรำษฎร
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในปัจจุบนั : 5 แห่ ง
2561 - ปัจจุบนั
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน บมจ. เอทีพี 30
2548 - ปัจจุบนั
ประธำนกรรมกำร/กรรมกำรบริ หำร บมจ. เอทีพี 30
2551 - ปัจจุบนั
ประธำนกรรมกำร บมจ.ชีวำทัย
2550 - ปัจจุบนั
กรรมกำร บมจ. ทีทีแอล อุตสำหกรรม
2548 - ปัจจุบนั
ประธำนกรรมกำร บมจ. ไทยศรี ประกันภัย
2537 - ปัจจุบนั
กรรมกำร/กรรมกำรบริ หำร บมจ. คำเธ่ย ์ ลีสแพลน
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การดารงตาแหน่ งในบริษัท/กิจการอื่น : 16 แห่ ง
2558 - ปัจจุบนั
กรรมกำร บจก. ค้ำไพบูลย์
2557 - ปัจจุบนั
กรรมกำร บจก. อมตะ ทรำนสปอร์ต
2557 - ปัจจุบนั
กรรมกำร บจก. ทุนไพบูลย์
2556 - ปัจจุบนั
กรรมกำร บจก. ดีที แอนด์ จี
2556 - ปัจจุบนั
กรรมกำร บจก. ชีวำทัย อินเตอร์เชนจ์
2554 - ปัจจุบนั
ประธำนกรรมกำร/ประธำนกรรมกำรบริ หำร บจก. โกลบอล เอ็นไวรอน เมนทอล เทคโนโลยี
2551 - ปัจจุบนั
รองประธำนกรรมกำร/รองประธำนกรรมกำรบริ หำร บจก.บำงกอก คริ สตัล
2551 - ปัจจุบนั
กรรมกำร บจก. ชีวำทัย ฮัพซูน
2550 - ปัจจุบนั
กรรมกำร บจก. พำรำกอน คำร์ เรนทัล
2549 - ปัจจุบนั
กรรมกำร บจก. ไพลักษณ์
2548 - ปัจจุบนั
กรรมกำร บจก. กรมดิษฐ์ พำร์ค
2547 - ปัจจุบนั
กรรมกำร บจก. อมตะ ปิ โตรเลียม
2545 - ปัจจุบนั
กรรมกำร บจก. ช้ำงไอแลนด์ รี สอร์ท
2540 - ปัจจุบนั
กรรมกำร บจก.ชำติชีวะ
2536 - ปัจจุบนั
กรรมกำร บจก. สี มำธำนี
2529 - ปัจจุบนั
กรรมกำร บจก. ไพบูลย์ ธุรกิจ
จานวนครั้ง/ สั ดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2564
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั
6 ครั้ง เข้ำประชุม 6 ครั้ง
คิดเป็ นร้อยละ 100
สั ดส่ วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 :
ตนเอง : 11.77% (80,325,000 หุ้น)
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ : 2.77% (18,900,000 หุ้น)
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : คู่สมรสนำงสมหะทัย พำนิชชีวะ
ไม่มีประวัติกำรกระทำผิดอำญำในควำมผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซ่ ึงกระทำโดยสุ จริ ต
อื่นๆ
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อำยุ 68 ปี
นางสุ วรรณี คามั่น / ชื่ อ-นามสกุลเดิม : วรรณี มะธิตะโน
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรครั้งแรก : 30 เมษำยน 2557
จำนวนปี ที่เป็ นกรรมกำร: 7 ปี 11 เดือน
วุฒิการศึกษา
ปริ ญญำโท สำขำพัฒนำชุมชน คณะแพทย์ศำสตร์
มหำวิทยำลัยควีนส์แลนด์ เมืองบริ สเบน ประเทศออสเตรเลีย
ปริ ญญำตรี สำขำสถิติศำสตร์บณ
ั ฑิต แผนกวิชำสถิติ
คณะพำณิ ชยศำสตร์กำรบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ประวัติการฝึ กอบรม
หลักสู ตรวิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร ปี 2548 โดยกระทรวงกลำโหม
หลักสู ตรสถำบันวิทยำลัยกำรตลำดทุน (วตท.15) โดยตลำดหลักทรัพย์ฯ
หลักสู ตร Leadership in Leader โดย Harvard university US
หลักสู ตรอบรมของสมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
ประกำศนียบัตร สมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD) Director Certification Program (DCP) รุ่น 118/2552
ประกำศนียบัตร สมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD) Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่ น 27/2552
อบรมปี 2564
-ไม่มีการดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในปัจจุบนั : 1 แห่ ง
2556 - ปัจจุบนั
กรรมกำรบริ ษทั / กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บมจ. เอทีพี 30
การดารงตาแหน่ งในบริษัท/กิจการอื่น : 3 แห่ ง
2563 - ปัจจุบนั
ที่ปรึ กษำรัฐมนตรี ว่ำกำร กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
2561 - ปัจจุบนั
กรรมกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน
2557 - ปัจจุบนั
กรรมกำร มูลนิธิพฒั นำไท สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
จานวนครั้ง/ สั ดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2564
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั
6 ครั้ง เข้ำประชุม 6 ครั้ง
คิดเป็ นร้อยละ 100
กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ
4 ครั้ง เข้ำประชุม 4 ครั้ง
คิดเป็ นร้อยละ 100
สั ดส่ วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 :
ตนเอง : ไม่มี
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ : 0.08% (556,250 หุ้น)
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
ไม่มีประวัติกำรกระทำผิดอำญำในควำมผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซ่ ึงกระทำโดยสุ จริ ต
อื่นๆ
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อำยุ 55 ปี
นายปิ ยะ เตชากูล
กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จดั การ/ กรรมการบริหารความเสี่ ยง/
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรครั้งแรก : 31 ตุลำคม 2548
จำนวนปี ที่เป็ นกรรมกำร: 16 ปี 5 เดือน
วุฒิการศึกษา
ปริ ญญำโท คณะรัฐประศำสนศำสตร์ สำขำบริ หำรรัฐกิจ
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริ หำรศำสตร์
ปริ ญญำตรี คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมเคมี
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ประวัติการฝึ กอบรม
หลักสู ตรวิทยำกำรจัดกำรสำหรับผูบ้ ริ หำรระดับสู ง รุ่น 2/2561 สถำบันบัณฑิตพัฒนบริ หำรศำสตร์
หลักสู ตรอบรมของสมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
ประกำศนียบัตร สมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 110/2557
อบรมปี 2564
-ไม่มีการดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในปัจจุบนั : 1 แห่ ง
2564 - ปัจจุบนั
กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี บมจ. เอทีพี 30
2557 - ปัจจุบนั
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง บมจ. เอทีพี 30
2548 - ปัจจุบนั
กรรมกำรบริ ษทั /ประธำนกรรมกำรบริ หำร/กรรมกำรผูจ้ ดั กำร บมจ. เอทีพี 30
การดารงตาแหน่ งในบริษัท / กิจการอื่น : 1 แห่ ง
2547 - ปัจจุบนั
กรรมกำร บจก. แก๊สแอนด์เกียร์ โซลูชนั่ ส์
จานวนครั้ง/ สั ดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2564
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั
6 ครั้ง เข้ำประชุม 6 ครั้ง
คิดเป็ นร้อยละ 100
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
1 ครั้ง เข้ำประชุม 1 ครั้ง
คิดเป็ นร้อยละ 100
สั ดส่ วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 :
ตนเอง : 8.07% (55,050,000 หุน้ )
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ : 6.51% (44,419,894 หุ้น)
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
ไม่มีประวัติกำรกระทำผิดอำญำในควำมผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซ่ ึงกระทำโดยสุ จริ ต
อื่นๆ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
ข้อมูลผู้สอบบัญชี
1)

แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
ชื่ อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์ ทางาน

ชื่ อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์ ทางาน

ชื่ อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
วุฒิการศึกษา

นายปรีชา อรุณนารา
5800
มหำบัณฑิต สำขำ เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
เป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย และผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
•
เป็ นผูค้ วบคุมงำนสอบบัญชีของบริ ษทั ขนำดใหญ่จำนวนมำก ซึ่งครอบคลุมกิจกำร
หลำกหลำยประเภท ทั้งที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย และธุรกิจต่ำงประเทศที่มีสำขำ
ทัว่ โลก มีควำมเชี่ ยวชำญอย่ำงยิ่งในธุ รกิจยำนยนต์, ธุ รกิจอิเล็คทรอนิ ค ธุ รกิจกำร
บริ กำร, ธุรกิจกำรผลิต และธุรกิจจัดจำหน่ำย
•
ไม่มีควำมสัมพันธ์หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ/ ผูบ้ ริ หำร/ ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด จึงมีควำมเป็ นอิสระในกำรตรวจสอบและ
แสดง ควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯ
นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์
5419
บัญชีมหำบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
เป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย และผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
•
เป็ นผู ้ควบคุมงำนสอบบัญชี ซึ่ ง ครอบคลุมกิจกำรหลำกหลำยประเภท ทั้ง ที่ เป็ น
บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและธุ รกิจต่ำงประเทศ มี
ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบตั ิงำนในธุรกิจกำรผลิต ธุรกิจสื่ อสำรโทรคมนำคม ธุรกิจ
จัดจำหน่ำยสิ นค้ำอุตสำหกรรม ธุรกิจกำรบริ กำร และธุรกิจพลังงำน นอกจำกนี้ยงั มี
ประสบกำรณ์ ด้ำ นกำรตรวจสอบกำรเข้ำ จดทะเบี ย นเป็ นหลัก ทรั พย์ใ นตลำด
หลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย
•
ไม่มีควำมสัมพันธ์หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ/ ผูบ้ ริ หำร/ ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผูท้ ี่ เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด จึงมีควำมเป็ นอิสระในกำร
ตรวจสอบและแสดง ควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯ
นางสาววธู ขยันการนาวี
5423
บัญชีมหำบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
เป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย และผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

ประสบการณ์ ทางาน

•

•

•

เป็ นผูค้ วบคุมงำนสอบบัญชีของบริ ษทั ขนำดใหญ่จำนวนมำก ซึ่งครอบคลุมกิจกำร
หลำกหลำยประเภท ทั้งที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย และธุ รกิจต่ำงประเทศที่มีสำขำอยู่ทวั่ โลก มีควำมเชี่ ยวชำญอย่ำงยิ่งในธุรกิจ
ยำนยนต์ รับเหมำก่อสร้ำง ธุรกิจกำรบริ กำร ธุรกิจกำรผลิต และธุรกิจจัดจำหน่ำย
เป็ นผูค้ วบคุมงำนกำรให้บริ กำรเกี่ยวกับกำรให้คำปรึ กษำด้ำนกำรบริ หำรและกำร
ตรวจสอบเป็ นกรณี พิ เ ศษเพื่ อ กำรซื้ อ ขำยกิ จ กำรหรื อ กำรเข้ำ จดทะเบี ย นเป็ น
หลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มีควำมสัมพันธ์หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หำร/ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่
หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด จึงมีควำมเป็ นอิสระในกำรตรวจสอบ
และแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯ

แห่ งบริ ษทั สำนักงำน อี วำย จำกัด โดยผูส้ อบบัญชีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้
บริ ษทั เป็ นสำนักงำนสอบบัญชีและผูส้ อบบัญชีตำมรำยชื่อที่เสนอข้ำงต้นไม่มีควำมสัมพันธ์หรื อส่ วนได้ส่วนเสี ยกับบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หำร
ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว
ในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีรับอนุญำตดังกล่ำวข้ำงต้นไม่สำมำรถปฏิบตั ิงำนได้ ให้บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด จัดหำผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต
อื่นของสำนักงำนที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ทำหน้ำที่ตรวจสอบบัญชีและแสดง
ควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริ ษทั แทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่ำวได้
2)

อนุมตั ิค่ำสอบบัญชีงบกำรเงินประจำปี 2565 เป็ นเงินจำนวนไม่เกิน 1,350,000 บำท โดยมีรำยละเอียดดังนี้
รายการตรวจสอบ
- ค่ำสอบบัญชีและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน
ประจำปี ของบริ ษทั ฯ
- ค่ำสอบบัญชีงบกำรเงินรวมประจำปี และ
ค่ำสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสของบริ ษทั ฯ
รวม

2561
750,000

ค่ าตรวจสอบ (บาท)
2562
2563
2564
750,000
750,000
750,000

2565
840,000

510,000

510,000

510,000

510,000

510,000

1,260,000

1,260,000

1,260,000

1,260,000

1,350,000
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
คาชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนามาแสดงในวันประชุม
กรณี ที่ผถู ้ อื หุ้นเข้ำร่ วมกำรประชุมด้วยตนเอง
1)
ผูถ้ ือหุ้นซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดำที่มีสัญชำติไทยจะต้องแสดงเอกสำรแสดงตนที่รำชกำรออกให้ที่ยงั ไม่หมดอำยุ เช่น บัตรประจำตัว
ประชำชน หรื อบัตรประจำตัวข้ำรำชกำร หรื อ ใบอนุญำตขับขี่ หรื อ หนังสือเดินทำง กรณี มีกำรเปลี่ยนแปลงชื่อ หรื อชื่อสกุล ขอให้ผู ้
ถือหุ้นยืน่ หลักฐำนประกอบด้วย
2)
ผูถ้ ือหุ้นซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดำที่มีสัญชำติต่ำงประเทศต้องแสดงหนังสือเดินทำงหรื อเอกสำรที่ออกให้เพื่อใช้แทนหนังสือเดินทำงเพื่อ
ลงทะเบียน
3)
หำกผูถ้ ือหุน้ เปลีย่ นชื่อหรื อนำมสกุลผูถ้ ือหุ้นต้องแสดงหลักฐำนกำรเปลีย่ นชื่อหรื อนำมสกุล
วิธีกำรมอบฉันทะ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่งหนังสื อมอบฉันทะจำนวน 3 แบบตำมที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ได้กำหนดไว้ตำมประกำศกรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำ เรื่ อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 ดังนี้
1.
แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ ไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ำย ไม่ซับซ้อน
2.
แบบ ข. เป็ นแบบหนังสื อมอบฉันทะทีก่ ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ทีม่ อบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน ตำยตัว
3.
แบบ ค. ใช้เฉพำะกรณีผถู ้ ือหุ้นเป็ นผูล้ งทุนต่ำงประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย เป็ นผูร้ ับฝำกดูแลหุ้น
ผุถ้ ือหุ้นทีไ่ ม่สำมำรถเข้ำร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ได้ดว้ ยตัวเอง สำมำรถมอบฉันทะได้โดยดำเนินกำรดังนี้
1.
เลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะข้ำงต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่ านั้น ดังนี้
1.1
ผูถ้ ือหุ้นทัว่ ไปสำมำรถเลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะได้เฉพำะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่ำนั้น
1.2
ผูถ้ ือหุ้นปรำกฏชื่อตำมสมุดทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝำกและดูแล
หุ้น สำมำรถเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่ำนั้นใน 3 แบบ (แบบ ก. ข. หรื อ ค.)
2.
มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตำมวัตถุประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ หรื อเลือกมอบฉันทะให้กรรมกำรของบริ ษทั ฯ คือ
“นำยกำชัย บุญจิรโชติ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ” ตำมที่บริ ษทั ฯ ได้เสนอชื่อไว้ให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะในกำรเข้ำร่ วม
ประชุมดังกล่ำว
ในกรณี มอบฉันทะให้กรรมกำรของบริ ษทั ฯ ลงมติแทน โปรดส่ งหนังสื อมอบฉันทะและหลักฐำนก่อนวันที่ 29 มีนำคม 2565
มำยังหน่วยงำน
เลขานุการบริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
เลขที่ 9/30 หมู่ที่ 9 ตาบลบางนาง อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
3.
ผูถ้ ือหุ้นต้องมอบฉันทะเท่ำกับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ไม่สำมำรถจะมอบฉันทะเพียงบำงส่ วนน้อยกว่ำจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่ เป็ น
Custodian ที่ผถู ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูล้ งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้เป็ นผูร้ ับฝำกและดูแลหุ้นตำมหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
4.
ในกำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระ ผูถ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดอออกเสียงเพียง
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเท่ำนั้น ไม่สำมำรถแบ่งกำรออกเสียงลงคะแนนเป็ นบำงส่ วนได้ (เว้นแต่เป็ นกำรออกเสียงของ Custodian)
5.
ปิ ดอำกรแสตมป์ จำนวน 20 บำท พร้อมทั้งขีดฆ่ำลงวันที่ที่ทำหนังสื อมอบฉันทะดังกล่ำว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตำมกฎหมำย
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้อำนวยควำมสะดวกในกำรปิ ดอำกรแสตมป์ ให้แก่ผรู ้ ับมอบฉันทะที่มำลงทะเบียนเข้ำร่ วมประชุม
กำรลงทะเบียนเข้ำร่ วมประชุม
บริ ษทั ฯ จะเริ่ มรับลงทะเบียนกำรเข้ำร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้นก่อนเริ่ มกำรประชุม 1 ชัว่ โมง โดยเริ่ มเปิ ดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลำ 09.00 น.
เป็ นต้นไป ณ ห้องแมนดำริ นเอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดำริ น กรุ งเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระรำม 4 แขวงมหำพฤฒำรำม เขตบำงรัก กรุ งเทพมหำนคร
10500 ตำมแผนที่สถำนที่จดั ประชุมฯ ปรำกฏตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วย 12
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หลักฐำนที่ตอ้ งนำมำแสดงในวันประชุม: ผูเ้ ข้ำร่ วมประชุมโปรดแสดงเอกสำร ดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี ) ก่อนเข้ำร่ วมประชุม
ผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1.
กรณี ผถู ้ อื หุ้นมำประชุมด้วยตนเอง
- แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code)
- เอกสำรแสดงตนที่รำชกำรออกให้ที่ยงั ไม่หมดอำยุ เช่น บัตรประจำตัวประชำชน หรื อบัตรประจำตัวข้ำรำชกำร หรื อ
ใบอนุญำตขับขี่ หรื อหนังสือเดินทำง กรณี มีกำรเปลี่ยนแปลงชื่อหรื อชื่อสกุล ขอให้ผถู ้ ือหุ้นยื่นหลักฐำนประกอบด้วย
2.
กรณี มอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นมำประชุมแทน
- แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code)
- หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อควำมถูกต้องครบถ้วนและลงลำยมือ
ผูม้ อบฉันทะ และผูร้ ับมอบฉันทะ
- สำเนำเอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกให้ของผูถ้ ือหุ้นตำมข้อ 1 และผูถ้ อื หุ้นได้ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
- เอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1
ผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิติบุคคล
1.
กรณี ผมู ้ ีอำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล (กรรมกำร) มำเข้ำร่ วมกำรประชุมด้วยตัวเอง
- แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code)
- เอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกให้ของผูแ้ ทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณี บุคคลธรรมดำตำมข้อ 1
- สำเนำหนังสื อรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุ้นซึ่งรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมกำร)
และมีขอ้ ควำมแสดงให้เห็นว่ำผูแ้ ทนนิติบุคคล ซึ่งเป็ นผูเ้ ข้ำร่ วมประชุมมีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบุคคลซึ่งเป็ น
ผูถ้ ือหุ้น
2.
กรณี ที่มีกำรมอบฉันทะ
แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code)
หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อควำมถูกต้อง ครบถ้วนและลงลำยมือชื่อ
ของผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมกำร) ซึ่งเป็ นผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ
สำเนำหนังสื อรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุ้นซึ่งรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมกำร)
และมีขอ้ ควำมแสดงให้เห็นว่ำผูแ้ ทนนิติบุคคล ซึ่งลงนำมในหนังสื อมอบฉันทะมีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบุคคล
ซึ่งเป็ นผูถ้ อื หุ้น
สำเนำเอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกให้ของผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมกำร) ซึ่งเป็ นผูม้ อบฉันทะและได้ลงลำยมือ
ชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
เอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณี บุคคลธรรมดำตำมข้อ 1
3.
กรณี ผถู ้ อื หุ้นที่เป็ นผูล้ งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝำกและดูแลหุ้น
แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code)
ให้เตรี ยมเอกสำรและแสดงเอกสำรเช่นเดียวกับกรณี ผถู ้ ือหุ้นที่เป็ นนิติบุคคลข้อ 1 หรื อ ข้อ 2
ในกรณี ที่ผถู ้ อื หุ้นที่เป็ นผูล้ งทุนต่ำงประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผูล้ งนำมในหนังสื อมอบฉันทะแทน ต้องส่ ง
หลักฐำนดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
1) หนังสื อมอบอำนำจจำกผูถ้ อื หุ้นที่เป็ นผูล้ งทุนต่ำงประเทศให้ Custodian เป็ นผูด้ ำเนินกำรลงนำมในหนังสือมอบฉันทะ
แทน
2) หนังสื อยืนยันว่ำ Custodian ผูล้ งนำมในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
ทั้งนี้ เอกสำรที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภำษำอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภำษำอังกฤษแนบมำพร้อมด้วย และให้ผถู ้ ือหุ้นหรื อผูแ้ ทนนิติบุคคล
นั้นรับรองควำมถูกต้องของคำแปล
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สิ่งที่ส่งมำด้วย 5
ข้อกาหนดและข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 36
คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นกำรประชุมสำมัญประจำปี ภำยในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิ้ นสุ ดของรอบบัญชี ของ
บริ ษทั ฯ กำรประชุมผูถ้ ือหุ้นครำวอืน่ นอกจำกวรรคหนึ่ง ให้เรี ยกว่ำกำรประชุมวิสำมัญ โดยคณะกรรมกำรจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ น
กำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็สุดแต่จะเห็นสมควร ผูถ้ ือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในห้ำ (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำย
ให้ท้ งั หมด หรื อผูถ้ ือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ำยี่สิบห้ำ (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสิ บ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ำยได้ท้ งั หมดจะเข้ำชื่อกันทำหนังสื อ ขอให้คณะกรรมกำรเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้นเปป็ นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุ
เหตุผลในกำรขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสื อดังกล่ำวด้วย ในกรณี เช่นนี้คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหุ้น
ภำยในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อนั้นจำกผูถ้ ือหุ้นดังกล่ำว
ข้อ 37
ในกำรเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้นให้คณะกรรมกำรจัดทำเป็ นหนังสื อนัดประชุมโดยระบุสถำนที่ วัน เวลำ ระเบียบวำระกำรประชุม และ
เรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรำยละเอียดตำมสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่ำเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทรำบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อ
พิจำรณำ แล้วแต่กรณี รวมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเรื่ องดังกล่ำว และจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุ้นและนำยทะเบียนทรำบไม่น้อยกว่ำ
เจ็ ด (7) วัน ก่ อ นวัน ประชุ ม ทั้ง นี้ ให้ โ ฆษณำค ำบอกกล่ ำ วนัดประชุมในหนัง สื อ พิ มพ์ ไม่ น้ อ ยกว่ ำ สำม (3) วัน ก่ อ นวัน ประชุม
ด้วย สถำนที่ที่จะใช้เป็ นที่ประชุมตำมวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่ของบริ ษทั หรื อ จังหวัดใกล้เคียง หรื อที่
อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรจะกำหนดก็ได้
ข้อ 38
ในกำรประชุมผูถ้ ือหุ้น ต้องมีผถู ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจำกผูถ้ อื หุ้น (ถ้ำมี) มำประชุมไม่น้อยกว่ำยี่สิบห้ำ (25) คน หรื อ ไม่น้อยกว่ำ
กึ่งหนึ่ งของจำนวนผูถ้ ือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่ งในสำม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ ำยได้แ ล้ว
ทั้งหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จำนวนผูถ้ ือหุ้นซึ่งเข้ำมำร่ วมไม่ครบเป็ นองค์
ประชุมตำมที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หำกว่ำกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นได้เรี ยกนัดเพรำะผูถ้ ือหุ้นร้องขอให้ก ำรประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ำ
กำรประชุมผูถ้ ือหุ้นมิใช่เป็ นกำรเรี ยกประชุมเพรำะผูถ้ ือหุ้นร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และในกรณี น้ ีให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผู ้
ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในกำรประชุมครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่ำจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 39
ให้ประธำนกรรมกำรเป็ นประธำนที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ในกรณี ที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้
ให้รองประธำนกรรมกำรเป็ นประธำนในที่ประชุม ถ้ำไม่มีรองประธำนกรรมกำรหรื อมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สำมำรถปฏิบัติ
หน้ำที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุมคนใดคนหนึ่งมำเป็ นประธำนในที่ประชุมดังกล่ำว
ข้อ 40
ในกำรออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ให้ถือว่ำหุ้นหนึ่งมีเสี ยงหนึ่ง และผูถ้ ือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผู ้
ถื อ หุ้ น คนนั้น ไม่ มีสิ ทธิ อ อกเสี ย งในเรื่ อ งนั้น นอกจำกกำรออกเสี ย งเลื อ กตั้ง กรรมกำร และมติ ข องที่ ประชุ มผู ้ถื อ หุ้ น จะต้ อ ง
ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงต่อไปนี้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือว่ำคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ำมีคะแนนเสียงเท่ำกันให้
ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขำด
(2) กรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงสำมในสี่ (3/4) ของคะแนนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
(ก) กำรขำยหรื อโอนกิจกำรของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบำงส่ วนทีส่ ำคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) กำรซื้อหรื อรับโอนกิจกำรของบริ ษทั เอกชน หรื อบริ ษทั มหำชนอื่นมำเป็ นของบริ ษทั
(ค) กำรทำ แก้ไข หรื อยกเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบำงส่ วนที่สำคัญ กำรมอบหมำยให้บุ
ตคลอื่นใดเข้ำจัดกำรธุ รกิจของบริ ษทั หรื อกำรควบรวมกิจกำรกับบุคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ กำรแบ่งผลกำไร
ขำดทุนกัน
(ง) กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั
(จ) กำรเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
(ฉ)
กำรเลิกบริ ษทั
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ข้อ 41

(ช)
กำรออกหุ้นกูข้ องบริ ษทั
(ซ)
กำรควบรวมกิจกำรบริ ษทั กับบริ ษทั อืน่
กิจกำรที่ที่ประชุมผูถ้ อื หุ้นสำมัญประจำปี พึงเรี ยกประชุมมีดงั นี้
(1) พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรที่แสดงถึงกิจกำรบริ ษทั ในรอบปี ที่ผ่ำนมำ
(2) พิจำรณำอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกำไรขำดทุนของรอบบัญชีทผี่ ่ำนมำ
(3) พิจำรณำอนุมตั ิจดั สรรเงินกำไร และกำรจ่ำยเงินปันผล
(4) พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรที่พน้ จำกวำระ และกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
(5) พิจำรณำแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชี และ
(6) กิจกำรอื่นๆ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
หนังสื อมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กาหนด แบบ ก แบบ ข และ แบบ ค (อยู่ปกหลัง)
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 7
นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระ
นิยามกรรมการอิสระ
กรรมกำรอิสระ คือ

กรรมกำรทีไ่ ม่ได้บริ หำรจัดกำรกิจกำรของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม มีควำมป็ นอิสระจำกผูถ้ ือหุ้นใหญ่และ
ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ฯ ไม่มีควำมสัมพันธ์อนั อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรอิสระต้องประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อยหนึ่งในสำมของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด แต่ตอ้ ง
ไม่น้อยกว่ำสำมคน และคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระของบริ ษทั ฯ นั้นเปป็ นไปตำมข้อกำหนดของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คุณสมบัติคณะกรรมกำรอิสระ
▪
ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ นับรวมกำรถือหุ้นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ด้วย
▪
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึ กษำที่ได้เงินเดือนประจำ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั
ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อย ลำดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรื อของผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะ
ดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันทีย่ ื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะ
ต้องห้ำมดังกล่ำว ไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมกำรอิสระเคยเป็ นข้ำรำชกำร หรื อที่ปรึ กษำของส่ วนรำชกำรซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ
▪
ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรื อโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็ น บิดำมำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง
คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หำร ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หำรหรื อผูม้ ีอำนำจควบคุ มของ
บริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
▪
ไม่มีหรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ใน
ลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของผูท้ ี่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จำก
กำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันทีย่ ื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
▪
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือ
หุ้นที่มีนยั ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรื อหุน้ ส่ วนของสำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรำย
ใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
▪
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ กำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริ กำรเป็ นที่ปรึ กษำกฎหมำยหรื อที่ปรึ กษำทำงกำรเงินซึ่งได้รับค่ำบริ ก ำรเกินกว่ำ
2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนยั ผูม้ ี
อำนำจควบคุม หรื อหุ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ กำรทำงวิชำชีพนั้น เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขอ
อนุญำตต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
▪
ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ้นซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ้น
รำยใหญ่
▪
ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มนี ยั กับกิจกำรของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่ วนที่มนี ัยในห้ำง
หุ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึ กษำที่รับเงินเดือนประจำหรื อถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มี
สิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
▪
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ
▪
กรรมกำรอิสระตำมคุณสมบัติขำ้ งต้น อำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในกำรดำเนินกิจกำรของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลำดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุม โดยมีกำรตัดสิ นใจในรู ปแบบองค์คณะ (Collective
Decision) ได้
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ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
อำยุ 60 ปี
นายกาชัย บุญจิรโชติ / ชื่ อ-นามสกุลเดิม : ธนพล บุญจิรโชติ
กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรครั้งแรก : 30 เมษำยน 2556
จำนวนปี ที่เป็ นกรรมกำร: 7 ปี 11 เดือน
วุฒิการศึกษา
ปริ ญญำโท คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ปริ ญญำตรี คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ประวัติการฝึ กอบรม
หลักสู ตรอบรมของสมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
ประกำศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 110/2557
-ไม่มีอบรมปี 2564
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในปัจจุบนั : 1 แห่ ง
2561 - ปัจจุบนั
ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน บมจ. เอทีพี 30
2556 - ปัจจุบนั
กรรมกำรบริ ษทั / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ บมจ. เอทีพี 30
การดารงตาแหน่ งในบริษัท/กิจการอื่น : 1 แห่ ง
2529 - ปัจจุบนั
หัวหน้ำสำนักงำนกฎหมำยนิติพล
จานวนครั้ง/ สั ดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2564
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั
6 ครั้ง เข้ำประชุม 6 ครั้ง
คิดเป็ นร้อยละ 100
กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ
4 ครั้ง เข้ำประชุม 4 ครั้ง
คิดเป็ นร้อยละ 100
สั ดส่ วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 :
ตนเอง : ไม่มี
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ : ไม่มี
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : พี่ชำยนำงสำวปัทมำพร ประสำทเขตกำรณ์
ไม่มีประวัติกำรกระทำผิดอำญำในควำมผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซ่ ึงกระทำโดยสุ จริ ต
อื่นๆ
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คาบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคลสาหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท เอทีพี30 จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอทีพ3ี 0 จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) ตระหนักถึงควำมสำคัญของข้อมูลส่ วนบุคคลของผูถ้ อื หุ้น และ/หรื อ ผูร้ ับมอบ ฉันทะ
จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ทรำบเพื่อเป็ นกำรปฏิบตั ิตำมพระรำชบัญญัติคมุ ้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยคำบอก กล่ำวกำรคุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคลนี้ (“คำบอกกล่ำว”) จะครอบคลุมถึงวิธีเก็บรวบรวม ใช้งำน เปิ ดเผยและประมวลผลข้อมูลส่ วน บุคคลทีส่ ำมำรถระบุยืนยันตัวตน
ของผูถ้ ือหุ้น และ/หรื อ ผูร้ ับมอบฉันทะได้ท้ งั ทำงตรง และ/หรื อ ทำงอ้อม โดยโปรดสละเวลำเพื่อศึกษำข้อมูลและสิ ทธิต่ำงๆ เพื่อให้เข้ำใจอย่ำง
ชัดเจน
1.
ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม
บริ ษทั ฯ จะรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลโดยตรงจำกผูถ้ ือหุ้น และ/หรื อ ผูร้ ับมอบฉันทะ และจำกบริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมำยจำกบริ ษทั ฯให้ทำหน้ำที่นำยทะเบียนหุ้นของบริ ษทั ฯ โดยข้อมูลส่ วนบุคคลประกอบด้วย
1.1 ข้อมูลส่ วนบุคคลทัว่ ไป เช่น ชื่อ นำมสกุล หมำยเลขบัตรประชำชน วันเดือนปี เกิด เพศ สัญชำติ เลขทะเบียนผูถ้ ือ หุ้น จำนวนหุ้น
ภำพถ่ำย ภำพเคลือ่ นไหวจำกกำรบันทึกวิดีโอภำยในงำน รวมทั้งข้อมูลสุ ขภำพ ประวัติกำรเดินทำงที่เกีย่ วข้องกับสุ ขภำพ เพือ่
ประโยชน์ดำ้ นกำรสำธำรณสุ ขและกำรป้องกันกำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) เป็ นต้น
1.2 ข้อมูลเพื่อกำรติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ เป็ นต้น
2.
วัตถุประสงค์ ของการเก็บรวบรวมการใช้ งานและการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
2.1 เรี ยก จัดให้มี และดำเนินกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ เพื่อให้เป็ นไปตำมข้อบังคับของบริ ษทั ฯรวมถึงกฎหมำย ประกำศ และ
หลักเกณฑ์ทรี่ ำชกำรกำหนดเกี่ยวกับกำรจัดประชุมรวมถึงกำรจัดทำรำยงำนกำรประชุม
2.2 เพื่อใช้สำหรับคัดกรองผูม้ ีควำมเสี่ยงโรคโควิด-19 เพือ่ ประโยชน์ดำ้ นกำรสำธำรณสุ ขและป้องกันโรคติดต่ออันตรำยตำม
มำตรกำรและแนวทำงปฏิบตั ิในกำรจัดประชุม
2.3 อำจเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลต่อบุคคลหรื อหน่วยงำนที่เกีย่ วข้องกับกรณี ขอ้ 2.1 และ 2.2 รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ที่ปรึ กษำในกำร
จัดประชุมหรื อหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรสำธำรณสุขและป้องกันโรคติดต่อ
3.
สิ ทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล มีสิทธิตำมที่กำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูล ส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิ ทธิในกำรถอนควำม
ยินยอม สิ ทธิในกำรขอเข้ำถึงและรับข้อมูลส่ วน-บุคคล สิ ทธิในกำรขอแก้ไข ข้อมูลส่ วนบุคคลให้ถกู ต้อง สิ ทธิในกำรขอให้ลบหรื อทำลำย
ข้อมูลส่ วนบุคคล สิ ทธิในกำรขอระงับกำรใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล สิ ทธิในกำรขอให้โอนข้อมูลส่ วนบุคคลตำมวิธีกำรที่กฎหมำยกำหนด
สิ ทธิรอ้ งเรี ยนและสิ ทธิในกำรคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้งำน หรื อเปิ ดเผย ข้อมูลส่ วนบุคคลทีเ่ กี่ยวกับตน
4.
ระยะเวลาในการเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ จะเก็บรักษำข้อมูลส่ วนบุคคลตำมข้อ 1 ตลอดระยะเวลำตำมกฎหมำยที่เกีย่ วข้องกำหนด และ/หรื อ ตำมควำมจำเป็ น เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตำมข้อ 2
5.
การติดต่ อบริษัทฯ เพื่อใช้ สิทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล:
เลขำนุกำรบริ ษทั บริ ษทั เอทีพ3ี 0 จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 9/30 หมู่ที่ 9 ตำบลบำงนำง อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 20160
โทรศัพท์ /โทรสำร 038 468788 หรื อ e-mail address: info@atp30group.com
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แบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรคโควิด-19 ก่อนเข้าร่ วมประชุม
แบบแสดงข้ อมูลเพื่อการคัดกรองโรคโควิด-19/ Health declaration form
ก่อนเข้ำร่ วมประชุมสำมัญผูถ้ อื หุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 1 เมษำยน 2565
before attending 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, 1 April 2022
บริ ษทั เอทีพ3ี 0 จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) ขอควำมร่ วมมือท่ำนให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง เป็ นควำมจริ ง เพื่อประโยชน์ในกำรป้องกัน กำร
แพร่ ระบำดของโรคโควิด-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.
ชื่อ-สกุล/Name-Surname ………….…………………………………….. หมำยเลขโทรศัพท์/Mobile phone no. …………….………...…….
ใช่/Yes
1.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.

4.

ไม่/No

ท่ำนมีไข้ ≥37.5°C หรื อไม่?/ Do you have a fever ≥37.5°C
ท่ำนมีอำกำรดังต่อไปนี้หรื อไม่ ? / Do you have any of these symptoms?
ไอ/Cough
เจ็บคอ/Sore throats
น้ ำมูกไหล/Runny nose
ปวดหัว/Headache
เหนื่อยหอบ/Shortness of breath
จมูกไม่ได้กลิ่น/Anosmia หรื อ ได้กลิ่นลดลง/Hyposmia
รับรู ้รสชำติได้น้อยลง/Ageusia
ท่ำนมีประวัติกำรเดินทำงมำจำกต่ำงประเทศหรื อมำจำกพื้นที่ที่มีกำรระบำดของโรคโควิด-19
ใน 14 วันที่ผ่ำนมำหรื อไม่ ?
Have you travel / transited from any countries except Thailand or Areas with Covid-19 outbreak
within the past 14 days?
มำจำกประเทศ หรื อ พื้นที่/I have traveled to …..…………………………………………………
ท่ำนมีประวัติสัมผัสหรื อใกล้ชิดกับผูป้ ่ วยที่ตอ้ งสงสัยโรคติดเชื้อโรคโควิด-19 หรื อไม่?
Have you been in physical contact with suspiciously Covid-19 infected patients?

หมายเหตุ: หำกพบว่ำท่ำนมีไข้ ≥37.5°C หรื อมีอำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมที่บริ ษทั ระบุไว้หรือมีประวัติเดินทำงมำจำกต่ำงประเทศหรื อพื้นที่ ที่มีกำร
ระบำดของโควิด-19 หรื อมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผูป้ ่ วยที่ตอ้ งสงสัยกำรติดเชื้อโควิด-19 บริ ษทั ขอให้ทำ่ นมอบฉันทะแก่ กรรมกำรอิสระของบริ ษทั
ด้วยกำรกรอกและส่งหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข ให้แก่เจ้ำหน้ำที่บริ ษทั แทนกำรเข้ำประชุมและเดินทำง กลับ พร้อมปฏิบตั ิตำมคำแนะนำของกรม
ควบคุมโรค 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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มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมภายใต้ สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19
มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ภายใต้ สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19
ตำมที่สถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยและทัว่ โลกยังมีอยูอ่ ย่ำง ต่อเนื่อง บริ ษทั ฯ มีควำมตระหนักและ
ห่วงใยต่อสถำนกำรณ์ดงั กล่ำว จึงขอแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทรำบ ถึงมำตรกำรและแนวปฏิบตั ิในกำรเข้ำร่ วมประชุมสำมัญผูถ้ อื หุ้นประจำปี 2565 ดังนี้
1.
บริ ษทั ฯ กำหนดกำรจัดที่นงั่ ประชุมจำกัดจำนวนประมำณ 30 ที่นงั่ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิในกำรจัดประชุมของศูนย์บริ หำร
สถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคโควิด-19 รวมทั้งคำแนะนำหรื อข้อปฏิบตั ิอื่นๆ ของหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้อง จึงขอควำม
ร่ วมมือผูถ้ อื หุ้นกรุ ณำมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริ ษทั ฯ แทนกำรเข้ำประชุมด้วยตนเอง โดยสำมำรถส่ งหนังสื อมอบฉันทะ
และหลักฐำนที่เกีย่ วข้องถึง เลขานุการบริษัท บริษัท เอทีพ3ี 0 จากัด (มหาชน)
เลขที่ 9/30 หมู่ที่ 9 ตาบลบางนาง อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
ทั้งนี้ ขอควำมร่ วมมือให้จดั ส่ งข้อมูลข้ำงต้นให้บริ ษทั ฯ ภำยในวันที่ 29 มีนำคม 2565 เพื่อจะได้ดำเนินกำรในส่ วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
2.
กรณี ผถู ้ อื หุ้นประสงค์เข้ำร่ วมประชุมด้วยตนเอง บริ ษทั ฯ ขอควำมร่ วมมือและขอแจ้งแนวทำงกำรดำเนินกำรจัดประชุมของบริ ษทั ฯ
เพื่อป้องกันและลดโอกำสเสี่ ยงต่อกำรแพร่ ระบำดของโรคโควิด-19 ดังนี้
2.1
บริ ษทั ฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองตำมแนวปฏิบตั ิของกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุ ขโดยผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ จะต้องกรอก
แบบสอบถำมเพื่อคัดกรองโรคโควิด-19 ก่อนเข้ำบริ เวณสถำนที่จดั ประชุม ในกรณี ที่มีกำรปกปิ ดข้อมูลด้ำนสุ ขภำพหรื อประวัติกำรเดินทำง
อำจถือเป็ นควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ในกรณี ที่ตรวจพบผูท้ ี่มีควำมเสี่ ยง ได้แก่ ผูท้ ี่มีอุณหภูมิร่ำงกำย ≥ 37.5°C
ขึ้นไป หรื อผูท้ ี่เดินทำงไปหรื อกลับมำจำกประเทศที่เป็ นเขตโรคติดต่ออันตรำยตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุ ข เรื่ อง ท้องทีน่ อก
รำชอำณำจักรที่เป็ นเขตโรคติดต่ออันตรำยน้อยกว่ำ 14 วันนับจำกวันเดินทำงกลับ รวมถึงเป็ นผูท้ ี่ติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลที่เดินทำงไปหรื อ
กลับมำจำกประเทศที่เป็ นเขตโรคติดต่ออันตรำยน้อยกว่ำ 14 วันนับจำกวันเดินทำงกลับ หรื อผูท้ ี่มีอำกำรเกีย่ วกับทำงเดินหำยใจ บริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่อนุญำตให้ผถู ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่มีควำมเสี่ ยงดังกล่ำวเข้ำสถำนที่จดั ประชุม (ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ้นมำประชุมด้ วย
ตนเอง ท่ำนสำมำรถมอบ ฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริ ษทั ฯ เข้ำร่ วมประชุมแทนได้) ในกำรนี้กำรต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจ
เอกสำร จุดลงทะเบียน กรุ ณำเว้นระยะห่ำงอย่ำงน้อย 1 เมตร
2.2. บริ ษทั ฯ จะจัดที่นงั่ ในห้องประชุมโดยมีระยะห่ำงระหว่ำงเก้ำอี้อย่ำงน้อย 1 เมตร ทำให้สำมำรถรองรับผูถ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะได้
จำนวนจำกัดประมำณ 30 ที่นงั่ โดยจะกำหนดหมำยเลขที่นงั่ ให้ผถู ้ ือหุ้นที่ลงทะเบียนแล้ว และขอควำมร่ วมมือผูถ้ ือหุ้นนัง่ ตำมหมำยเลข
ดังกล่ำว เพื่อประโยชน์ในกำรติดตำมกรณี เกิดเหตุกำรณ์ใดๆ ขึ้นและจะให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ้นที่มำลงทะเบียนก่อน เมื่อที่นงั่ ได้เต็มแล้วท่ำน
ผูถ้ ือหุ้นจะไม่สำมำรถเข้ำพื้นที่กำรประชุมเพิ่มเติมได้ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในกำรออกเสี ยงลงคะแนนจึงขอควำมร่ วมมือผูถ้ ือหุน้ ที่มำ
ประชุมด้วยตนเองโปรดมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริ ษทั ฯ เข้ำร่ วมประชุมแทนต่อไป ปรำกฏตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วย 6
2.3. บริ ษทั ฯ จะทำควำมสะอำดสถำนที่จดั ประชุมก่อนเริ่ มกำรประชุมตำมมำตรฐำนของกระทรวงสำธำรณสุ ข
2.4. ขอควำมร่ วมมือผูเ้ ข้ำร่ วมประชุมสวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำที่อยู่ในสถำนที่ประชุม
2.5. เพื่อลดควำมเสี่ ยงจำกกำรแพร่ ระบำดของโรคโควิด-19 บริ ษทั ฯ จะดำเนินกำรประชุมให้กระชับและไม่จดั เตรี ยมไมโครโฟน สำหรับกำร
สอบถำมในที่ประชุม จึงขอให้ผถู ้ ือหุ้นถำมคำถำมโดยเขียนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรและส่ งคำถำมแก่เจ้ำหน้ำที่บริ ษทั ฯ ณ จุดลงทะเบียนหรื อ
ในห้องประชุม
2.6. กรุ ณำงดรับประทำนอำหำรและเครื่ องดื่มในบริ เวณสถำนที่จดั ประชุม และงดแจก “แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One
Report) ประจำปี 2564” ในแบบรู ปเล่มในวันประชุม
2.7. หำกสถำนกำรณ์มีกำรเปลี่ยนแปลงหรื อหน่วยงำนภำครัฐที่เกีย่ วข้องมีประกำศข้อกำหนดหรื อแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรจัดประชุมผูถ้ ือหุ้น
เพิม่ เติมหรื อเปลี่ยนแปลงไป บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุ้นทรำบผ่ำนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.atp30.com) เพื่อขอควำมร่ วมมือจำกผูถ้ ือหุ้น
ในกำรปฏิบตั ิตำมต่อไป
ทั้งนี้ หำกมีผถู ้ ือหุ้นเข้ำร่ วมประชุมเป็ นจำนวนมำกอำจทำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรคัดกรองและกำรลงทะเบียนเข้ำร่ วมประชุม บริ ษทั ฯ
ขออภัยในควำมไม่สะดวกมำ ณ โอกำสนี้
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แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ
เลขที่ 662 ถนนพระรำม 4 แขวงมหำพฤฒำรำม เขตบำงรัก กรุ งเทพฯ 10500
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 13
การใช้ รหัสคิวอาร์ (QR Code) สาหรับดาวน์ โหลด “แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)”
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยบริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัดในฐำนะนำยทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พฒั นำ
ระบบเพื่อให้บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ส่ งเอกสำรกำรประชุมผูถ้ อื หุ้นและรำยงำนประจำปี ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนรหัส
คิวอำร์ (QR CODE) ให้ผถู ้ ือหุ้นสำมำรถเรี ยกดูขอ้ มูลได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ ว
ผูถ้ ือหุ้นสำมำรถดำวน์โหลด “แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ผ่ำน QR Code ด้ำนล่ำงตำมขั้นตอน
ต่อไปนี้
สำหรับระบบ iOS (iOS11 ขึ้นไป)
1.

เปิ ดกล้อง (Camera) บนมือถือ

2.

สแกน (หันกล้องถ่ำยรู ปบนมือถือส่ องไป)ที่ QR Code

3.

หน้ำจอจะมีขอ้ ควำม (Notification) ขึ้นมำด้ำนบน ให้กดที่ขอ้ ควำมนั้น เพื่อดูขอ้ มูลประกอบกำรประชุม

หมำยเหตุ: กรณี ทไี่ ม่มีขอ้ ควำม (Notification) บนมือถือ ผูถ้ ือหุน้ สำมำรถสแกน QR Code จำกแอปพลิเคชัน (Application) อืน่ ๆ
เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็ นต้น
สำหรับระบบ Android
1.

เปิ ดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรื อ Line
ขั้นตอนกำรสแกน QR Code ผ่ำน Line
→ เข้ำไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพือ่ น) → เลือก QR Code → สแกน QR Code

2.

สแกน QR Code เพื่อดูขอ้ มูลประกอบกำรประชุม
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 14
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1 One Report) ประจาปี 2564 (QR Code)

รหัสคิวอำร์ (QR Code) สำหรับดำวน์โหลด แบบ 56-1 One Report ประจาปี 2564
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แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. / Proxy Form A
เขียนที่/ Written at ........................................................................
วันที่/ Date ......... เดือน/ Month ................... พ.ศ./ Year …………
ข้าพเจ้า/ I/ We................................................................................................................................สัญชาติ/ Nationality ...........................
อยู่บา้ นเลขที่/ Residing at No...................................ถนน/ Street................................ตาบล/แขวง/ Sub-district ........................................
อาเภอ/เขต/ District............................................................จังหวัด/ Province.......................................รหัสไปรษณีย/์ Post code................
เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)/ As a shareholder of ATP30 Public Company Limited
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม............................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ......................................เสียง ดังนี ้
holding a total number of
shares and having total voting right of
votes as follow:
หุน้ สามัญ..........................................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..................................เสียง
Ordinary share
shares, with the voting right of
votes
หุน้ บุริมสิทธิ....................................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....................................เสียง ขอมอบฉันทะให้
Preferred share
shares, with the voting right of
votes Hereby appoint
(1) ชื่อ-สกุล/ Name..........................................................................................................อายุ/ Age......................................ปี / Years
อยู่บา้ นเลขที่/ Residing at No.............................ถนน/ Street...............................................ตาบล/แขวง/ Sub-district ............................................ อาเภอ/เขต/
District..............................................จังหวัด/ Province..................................... รหัสไปรษณีย/์ Post Code............................... หรือ/ OR
(2) ชื่อ-สกุล/ Name..........................................................................................................อายุ/ Age......................................ปี / Years
อยู่บา้ นเลขที่/ Residing at No.............................ถนน/ Street...............................................ตาบล/แขวง/ Sub-district ............................................ อาเภอ/เขต/
District..............................................จังหวัด/ Province..................................... รหัสไปรษณีย/์ Post Code............................... หรือ/ OR
(3) ชื่อ-สกุล/ Name..........................................................................................................อายุ/ Age......................................ปี / Years
อยู่บา้ นเลขที่/ Residing at No.............................ถนน/ Street...............................................ตาบล/แขวง/ Sub-district ............................................
อาเภอ/เขต/ District..............................................จังหวัด/ Province..................................... รหัสไปรษณีย/์ Post Code...............................
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 (ครัง้ ที่ 7)
ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 ณ ห้องแมนดาริน เอ ชัน้ 1, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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.
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะกระทาไปการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves.
ลงชื่อ/ Signed.....................................................................................ผูม้ อบฉันทะ/ shareholder
(.....................................................................................)

ลงชื่อ/ Signed.....................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ/ proxy
(.....................................................................................)
ลงชื่อ/ Signed.....................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ/ proxy
(.....................................................................................)

ลงชื่อ/ Signed.....................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ/ proxy
(.....................................................................................)
หมายเหตุ/ Remarks :
ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยก
การลงคะแนนเสียงได้ 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
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แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. / Proxy Form B
เขียนที่/ Written at ........................................................................
วันที่/ Date ......... เดือน/ Month ................... พ.ศ./ Year …………
ข้าพเจ้า/ I/ We................................................................................................................................สัญชาติ/ Nationality ...........................
อยู่บา้ นเลขที่/ Residing at No...................................ถนน/ Street................................ตาบล/แขวง/ Sub-district ........................................
อาเภอ/เขต/ District............................................................จังหวัด/ Province.......................................รหัสไปรษณีย/์ Post code................
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)/ As a shareholder of ATP30 Public Company Limited
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม............................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ......................................เสียง ดังนี ้
holding a total number of

shares and having total voting right of

votes as follow:

หุน้ สามัญ..........................................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..................................เสียง
Ordinary share

shares, with the voting right of

votes

หุน้ บุริมสิทธิ....................................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....................................เสียง ขอมอบฉันทะให้
Preferred share

shares, with the voting right of

votes Hereby appoint

(1) ชือ่ -สกุล/ Name..........................................................................................................อายุ/ Age......................................ปี / Years
อยู่บา้ นเลขที่/ Residing at No.............................ถนน/ Street...............................................ตาบล/แขวง/ Sub-district ............................................
อาเภอ/เขต/ District..............................................จังหวัด/ Province..................................... รหัสไปรษณีย/์ Post Code............................... หรือ/ OR
(2) ชือ่ -สกุล/ Name..........................................................................................................อายุ/ Age......................................ปี / Years
อยู่บา้ นเลขที่/ Residing at No.............................ถนน/ Street...............................................ตาบล/แขวง/ Sub-district ............................................
อาเภอ/เขต/ District..............................................จังหวัด/ Province..................................... รหัสไปรษณีย/์ Post Code............................... หรือ/ OR
(3) ชือ่ -สกุล/ Name..........................................................................................................อายุ/ Age......................................ปี / Years
อยู่บา้ นเลขที่/ Residing at No.............................ถนน/ Street...............................................ตาบล/แขวง/ Sub-district ............................................
อาเภอ/เขต/ District..............................................จังหวัด/ Province..................................... รหัสไปรษณีย/์ Post Code...............................
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 (ครัง้ ที่ 7)
ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 ณ ห้องแมนดาริน เอ ชัน้ 1, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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.

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
In this meeting, I/we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

(1)

วาระที่ 1

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564

Agenda 1

To approve the minutes of the 2021 Annual General Meeting

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

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

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)

(2)

วาระที่ 3
Agenda 3

appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:

เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วยฝ/Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain
เรื่อง อนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2564 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี
To approve the financial statements for the year ended December 31, 2021, which have been audited by the certified public
accountant.

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

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:

เห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

(3)

วาระที่ 4

เรื่อง อนุมตั ิการจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารอง และอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานสิน้ สุด
วันที่ 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) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate.

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:

(4)

วาระที่ 5

เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain
เรื่อง อนุมตั ิการเลือกตัง้ กรรมการใหม่ แทนกรรมการเก่าที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ

Agenda 5

To approve the appointment of the directors to replace the directors who will be retired by rotation.

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

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

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)

(5)

appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:

วาระที่ 6

การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด/ appoint of group directors
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
การแต่งตัง้ กรรมการรายบุคคล/ appoint of group directors
นายชาติชาย พานิชชีวะ/ Mr. Chartchai Panichewa
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
นางสุวรรณี คามั่น/ Ms. Suwannee Khamman
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
นายปิ ยะ เตชากูลฝ Mr. Piya Techakul
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
เรื่อง อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565

Agenda 6

To approve the determination of the remuneration for directors and committee for the year 2022.

งดออกเสียง/ Abstain

งดออกเสียง/ Abstain
งดออกเสียง/ Abstain
งดออกเสียง/ Abstain

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

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

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)

(6)

appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:

วาระที่ 7

เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
เรื่อง แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565

งดออกเสียง/ Abstain

Agenda 7

To approve the appointment of the auditor and the determination of the audit fee for the year 2022.

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

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

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)

(7)

appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:

เห็นด้วย/ Approve
เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระที่ 8
Agenda 8

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

Others (if any)

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

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

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)

appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:

เห็นด้วย/ Approve
(4)

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียง
ของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
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)

ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่องใด
นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทีมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุก
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.
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะกระทาไปการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any act performed by the proxy at the meeting will be deemed to have been performed by myself/ourselves in all respects

ลงชื่อ/ Singed .......................................................................ผูม้ อบฉันทะ/ Shareholder
(..........................................................................)
ลงชื่อ/ Singed .......................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ/ Proxy
(..........................................................................)
ลงชื่อ/ Singed .......................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ/ Proxy
(..........................................................................)
ลงชื่อ/ Singed .......................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ/ Proxy
(..........................................................................)
หมายเหตุ Remarks:
1.
ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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.
วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
The agenda relating to election of directors shall be voted for election by the group of directors or individual directors.
3.
ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่วาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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

ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข / Supplemental Proxy
Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 (ครัง้ ที่ 7)
ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมนดาริน เอ ชัน้ 1, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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)

วาระที่ ......
Item No. 1
(ก)
(a)
(ข)
(b)

(2)

วาระที่ ......
Item No. 2
(ก)
(a)
(ข)
(b)

(3)

วาระที่ ......
Item No. 3
(ก)
(a)
(ข)
(b)

(4)

วาระที่ ......
Item No. 4
(ก)
(a)
(ข)
(b)

(5)

วาระที่ ......
Item No. 5
(ก)
(a)
(ข)
(b)

เรื่อง ...................................................................................................
Re:…..................................................................................................
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate.
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain
เรื่อง ...................................................................................................
Re:…..................................................................................................
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate.
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain
เรื่อง ...................................................................................................
Re:…..................................................................................................
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate.
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain
เรื่อง ...................................................................................................
Re:…..................................................................................................
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate.
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain
เรื่อง ...................................................................................................
Re:…..................................................................................................
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate.
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain

(6)

วาระที่ ......
Item No. 6
(ก)
(a)
(ข)
(b)

(7)

วาระที่ ......
Item No. 7
(ก)
(a)
(ข)
(b)

เรื่อง ...................................................................................................
Re:…..................................................................................................
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate.
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain
เรื่อง ...................................................................................................
Re:…..................................................................................................
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate.
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. / Proxy Form C
เขียนที่/ Written at ........................................................................
วันที่/ Date ......... เดือน/ Month ................... พ.ศ./ Year …………
ข้าพเจ้า/ I/ We................................................................................................................................สัญชาติ/ Nationality ...........................
อยู่บา้ นเลขที่/ Residing at No...................................ถนน/ Street................................ตาบล/แขวง/ Sub-district ........................................
อาเภอ/เขต/ District............................................................จังหวัด/ Province.......................................รหัสไปรษณีย/์ Post code................
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจ เป็น Custodian และ Custodian ของหุน้ ให้.............................................................................................................
As a business operator, being a custodian and custodian of shares (Custodian) for............................................................................
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)/ Be a shareholder of ATP 30 Public Company Limited
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม............................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ......................................เสียง ดังนี ้
holding a total number of

shares and having total voting right of

votes as follow:

หุน้ สามัญ..........................................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..................................เสียง
Ordinary share
shares, with the voting right of
votes
หุน้ บุริมสิทธิ....................................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....................................เสียง ขอมอบฉันทะให้
Preferred share
shares, with the voting right of
votes Hereby appoint
(1) ชือ่ -สกุล/ Name..........................................................................................................อายุ/ Age......................................ปี / Years
อยู่บา้ นเลขที่/ Residing at No.............................ถนน/ Street...............................................ตาบล/แขวง/ Sub-district ............................................
อาเภอ/เขต/ District..............................................จังหวัด/ Province..................................... รหัสไปรษณีย/์ Post Code............................... หรือ/ OR
(2) ชือ่ -สกุล/ Name..........................................................................................................อายุ/ Age......................................ปี / Years
อยู่บา้ นเลขที่/ Residing at No.............................ถนน/ Street...............................................ตาบล/แขวง/ Sub-district ............................................
อาเภอ/เขต/ District..............................................จังหวัด/ Province..................................... รหัสไปรษณีย/์ Post Code............................... หรือ/ OR
(3) ชือ่ -สกุล/ Name..........................................................................................................อายุ/ Age......................................ปี / Years
อยู่บา้ นเลขที่/ Residing at No.............................ถนน/ Street...............................................ตาบล/แขวง/ Sub-district ............................................
อาเภอ/เขต/ District..............................................จังหวัด/ Province..................................... รหัสไปรษณีย/์ Post Code...............................
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 (ครัง้ ที่ 7)
ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 ณ ห้องแมนดาริน เอ ชัน้ 1, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ื่นด้วย
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.

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
In this meeting, I/we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:
(1)
วาระที่ 1
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
Agenda 1
To approve the minutes of the 2021 Annual General Meeting
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วยฝ/Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain

(2)

วาระที่ 3
Agenda 3
(ก)
(ข)

(3)

วาระที่ 4
Agenda 4
(ก)
(ข)

(4)

วาระที่ 5
Agenda 5
(ก)
(a)
(ข)
(b)

(5)

วาระที่ 6
Agenda 6
(ก)
(a)
(ข)
(b)

(6)

วาระที่ 7
Agenda 7
(ก)
(a)
(ข)
(b)

เรื่อง อนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2564 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี
To approve the financial statements for the year ended December 31, 2021, which have been audited by the
certified public accountant.
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain
เรื่อง อนุมตั ิการจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารอง และอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานสิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
To approve the allocation of profit as legal reserve and payment of dividend according to the to the operation
results in the year 2021.
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate.
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain
เรื่อง อนุมตั ิการเลือกตัง้ กรรมการใหม่ แทนกรรมการเก่าที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ
To approve the appointment of the directors to replace the directors who will be retired by rotation.
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate.
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด/ appoint of group directors
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain
การแต่งตัง้ กรรมการรายบุคคล/ appoint of group directors
นายชาติชาย พานิชชีวะ/ Mr. Chartchai Panichewa
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain
นางสุวรรณี คามั่น/ Ms. Suwannee Khamman
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain
นายปิ ยะ เตชากูลฝ Mr. Piya Techakul
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain
เรื่อง อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565
To approve the determination of the remuneration for directors and committee for the year 2022.
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate.
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain
เรื่อง แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565
To approve the appointment of the auditor and the determination of the audit fee for the year 2022.
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate.
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain

(7)

(6)

(7)

วาระที่ 8
Agenda 8
(ก)
(a)
(ข)
(b)

เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Others (if any)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate.
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain

การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการ
ลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
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.
ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือในกรณีที่ทปี่ ระชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่อง
ใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทีมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติ
แทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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.
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะกระทาไปการประชุมนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any act performed by the proxy at the meeting will be deemed to have been performed by myself/ourselves in all respects

ลงชื่อ/ Singed .......................................................................ผูม้ อบฉันทะ/ Shareholder
(..........................................................................)

ลงชื่อ/ Singed .......................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ/ Proxy
(..........................................................................)

ลงชื่อ/ Singed .......................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ/ Proxy
(..........................................................................)

ลงชื่อ/ Singed .......................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ/ Proxy
(..........................................................................)

ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค / Supplemental Proxy Form C
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 (ครัง้ ที่ 7)
ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมนดาริน เอ ชัน้ 1, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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)

วาระที่ ......
Item No. 1
(ก)
(a)
(ข)
(b)

(2)

วาระที่ ......
Item No. 2
(ก)
(a)
(ข)
(b)

(3)

วาระที่ ......
Item No. 3
(ก)
(a)
(ข)
(b)

(4)

วาระที่ ......
Item No. 4
(ก)
(a)
(ข)
(b)

(5)

วาระที่ ......
Item No. 5
(ก)
(a)
(ข)
(b)

เรื่อง ...................................................................................................
Re:…..................................................................................................
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate.
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain
เรื่อง ...................................................................................................
Re:…..................................................................................................
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate.
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain
เรื่อง ...................................................................................................
Re:…..................................................................................................
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate.
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain
เรื่อง ...................................................................................................
Re:…..................................................................................................
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate.
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain
เรื่อง ...................................................................................................
Re:…..................................................................................................
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate.
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain

(6)

วาระที่ ......
Item No. 6
(ก)
(a)
(ข)
(b)

(7)

วาระที่ ......
Item No. 7
(ก)
(a)
(ข)
(b)

เรื่อง ...................................................................................................
Re:…..................................................................................................
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate.
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain
เรื่อง ...................................................................................................
Re:…..................................................................................................
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate.
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
เห็นด้วย/ Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง/ Abstain

