สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
700/199 หมู่ท่ ี 1 ตำบลบ้ ำนเก่ ำ อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี

รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้น ประจำปี 2560
เวลำและสถำนที่ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ของบริ ษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ห้ องเพชรชมพู ชัน้ 3 ถนนรัชดาภิเษก เขตดิน
แดง กรุงเทพมหานคร
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 มีนายชาติชาย พานิชชี วะ ประธานกรรมการบริ ษัท ทาหน้ าที่เป็ น
ประธานที่ประชุม (“ประธำนฯ”) และมีนายคชภพ สงวนวงศ์ ทาหน้ าที่เป็ นผู้ดาเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินกำรประชุม”)
ผู้ดาเนินการประชุมได้ กล่าวแนะนากรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึ กษาทางการเงิน และที่ปรึ กษา
กฎหมายของบริ ษัทฯที่เข้ าร่วมการประชุมดังนี ้
กรรมกำรบริษัทที่เข้ ำร่ วมประชุม
1. นายชาติชาย พานิชชีวะ
ประธานกรรมการบริ ษัท
2. นายวิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์

รองประธานกรรมการบริษัท

3. นายปิ ยะ เตชากูล

กรรมการบริ ษัท / กรรมการผู้จดั การ

4. นางสมหะทัย พานิชชีวะ

กรรมการบริ ษัท

5. ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

6. นายกาชัย บุญจิรโชติ

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

โดยนางสุวรรณี คามัน่ ประธานกรรมการตรวจสอบไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมในวันนี ้ได้ เนื่องจากปั ญหาด้ าน
สุขภาพ
ผู้บริหำรบริษัทที่เข้ ำร่ วม
1. นางสาวนิชานันท์ รัตนเกตุ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
2. นางสาวพรรณี คูหาวัลย์

ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชี

3. นางสาวโชติกา วีระศิลป์
4. นายธเนษฐ์ ศกั ดิ์ แสนวันดี

ผู้จดั การฝ่ ายการเงินและควบคุม

5. นายวินยั พุม่ พิศ

ผู้จดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการ

6. นายภาสกร เชี่ยวชาญกิจ

ผู้จดั การฝ่ ายซ่อมบารุง

7. นางสาวนลิน สิทธิญาวณิชย์

ผู้ช่วยผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายปฏิบตั ิการ

บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) 700/199 หมู่ 1 ตำบลบ้ำนเก่ำ อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 20160

8. นางสุกานดา พุทธรักษา

เลขานุการบริ ษัท

ผู้สอบบัญชีท่ เี ข้ ำร่ วมประชุม
1. นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน

ผู้สอบบัญชี บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด

2. นางสาวกรองแก้ ว ลิมป์ กิตติกลุ ผู้สอบบัญชี บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด
3. นางสาวรัชฎาพร พิมพ์สราญ

ผู้สอบบัญชี บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด

ที่ปรึกษำทำงกำรเงินที่เข้ ำร่ วมประชุม
1. นายสมศักดิ์ ศิริชยั นฤมิตร
ที่ปรึกษาทางการเงิน บริ ษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด
2. นางสาวมธุรส สาราณียะธรรม ที่ปรึกษาทางการเงิน บริ ษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด
3. นายมุฒิชยั อรุณเรื องอร่าม

ที่ปรึกษาทางการเงิน บริ ษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด

ที่ปรึกษำกฎหมำยที่เข้ ำร่ วมประชุม
1. นายภัสนันท์ สุวรรณน้ อย
ที่ปรึกษากฎหมาย บริ ษัท ติลลิกี แอนด์ กิบบินส์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
ทังนี
้ ้ การประชุมในวันนี ้ มีบริ ษัท โอเจ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ทาหน้ าที่ในการนับคะแนนเสียงจากการลงมติ
ของผู้ถือหุ้น
ผู้ดาเนินการประชุมแจ้ งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วย
ตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจานวน 66 ราย รวมจานวนหุ้น 296,113,160 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 67.30 ของจานวนหุ้น
ทังหมดที
้
่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
ครบเป็ นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด และข้ อบังคับ
ของบริ ษัทข้ อที่ 38 แล้ ว
ต่อมา ผู้ดาเนินการประชุมได้ ชี ้แจงระเบียบหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระให้ ที่
ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสาคัญดังนี ้
การเรี ยนเชิญและแจ้ งข้ อมูลการประชุม
บริ ษัทฯได้ เรี ยนเชิญและแจ้ งข้ อมูลเกี่ยวกับการประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น 3 ทางดังนี ้
1. บริ ษัทฯได้ จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริ ษัทฯได้ มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. บริ ษัทฯได้ ลงรายละเอียดการประชุมไว้ ในเวบไซต์ของบริ ษัทฯ
การลงคะแนน
1. สาหรับในการลงคะแนนแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถออกเสียงคะแนนได้ ตามจานวนหุ้นที่มี หรื อตาม
จานวนหุ้นที่ได้ รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้นมีค่าเท่ากับ 1 คะแนน โดยในการลงคะแนนจะไม่สามารถ
แบ่งคะแนนในการลงคะแนนได้ ยกเว้ นแต่เป็ นผู้รับมอบฉันทะที่ได้ รับแบบฟอร์ มการมอบฉันทะแบบ ค. คือ
Custodian ที่ทาหน้ าที่ดแู ลหลักทรัพย์ให้ แก่นกั ลงทุนต่างชาติ สาหรับผู้ที่ได้ รับมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้มอบ
ฉันทะได้ ระบุการลงคะแนนมาแล้ ว ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องลงคะแนนตามที่ผ้ มู อบฉันทะระบุไว้
2. ในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ ดงั นี ้ คือ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
3. เจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียน จะทาการพิมพ์บตั รลงคะแนนให้ สาหรับกรณีตา่ งๆดังนี ้
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-

ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง

-

ผู้รับมอบฉันทะได้ รับการมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. ในกรณีที่ผ้ มู อบฉันทะให้ สทิ ธิผ้ รู ับมอบฉันทะ
ลงคะแนนได้ ในวาระที่ระบุ เจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บตั รคะแนน ในกรณีที่ผ้ มู อบฉันทะได้
ระบุการลงคะแนนในวาระต่างๆแล้ ว โดยมอบให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าประชุมแทนและออกเสียงให้
ตรงตามที่ผ้ มู อบฉันทะประสงค์

4. ก่อนที่จะทาการเรี ยกเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อทาการอนุมัติในแต่ละวาระ ท่านผู้เข้ าร่ วมประชุมสามารถ
สอบถามคาถามต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับวาระนันๆได้
้
กรณีที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมต้ องการจะสอบถาม กรุ ณายกมือ
และแจ้ งชื่อนามสกุล พร้ อมทังชี
้ ้แจงว่าเป็ นผู้ถือหุ้นที่มาด้ วยตนเอง หรื อเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
วิธีการนับคะแนน
1. สาหรับในการนับคะแนน บริ ษัทฯจะใช้ ระบบการนับคะแนนโดยบาร์ โค้ ด เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วของผู้
ถือหุ้นทุกท่าน บริ ษัทฯจะใช้ การนับคะแนนโดยเป็ นการเทคะแนนไปทางเห็นด้ วย และสาหรับการลงมติใน
แต่ละวาระ บริ ษัทฯขออนุญาตเรี ยกเก็บบัตรลงคะแนนกรณีที่ทา่ นผู้เข้ าร่วมประชุมต้ องการลงคะแนนเป็ นไม่
เห็นด้ วย และงดออกเสียงเท่านัน้
2. ยกเว้ นในวาระการแต่งตังกรรมการที
้
่จะทาการเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยการเรี ยกเก็บบัตรลงคะแนน
สาหรับผู้ที่ประสงค์ลงคะแนนเป็ นเห็นด้ วย จะดาเนินการเก็บบัตรหลังจากที่ผ้ ปู ระสงค์จะลงคะแนนไม่เห็น
ด้ วย และงดออกเสียง
3. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ทา่ นประธานฯขอให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นอนุมตั ิแต่ละวาระ โดยผลการนับ
คะแนนจะเป็ นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้ วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้ รับสิทธิลงคะแนนแทน
และรวมถึงกรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะระบุคะแนนไว้ ลว่ งหน้ าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ
4. กรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานฯจะทาการลงคะแนนเพิ่มอีกหนึง่ เสียงเพื่อเป็ นการชี ้ขาด
5. หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์จะออกจากที่ประชุมก่อนปิ ดประชุม หากประสงค์ที่จะ
ลงคะแนนในวาระที่เหลือ กรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้ อมลงลายมือชื่อให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ก่อนออกจากที่ประชุม
ทางบริ ษัทฯจะทาการบันทึกคะแนนของท่าน
เงื่อนไขการลงมติในแต่ละวาระ: ใช้ การลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้ รับตอนลงทะเบียน
วาระที่ 1:
เป็ นวาระการลงมติรับรอง ซึง่ จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิ ออก
เสียง
วาระที่ 2:
เป็ นวาระรับทราบผลการดาเนินงาน ไม่มีการลงมติ
วาระที่ 3, 4 และ 5:
วาระนีจ้ ะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
วาระที่ 6 ถึง วาระที่ 8:
วาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียง
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ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
วาระที่ 9:
วาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
วาระที่ 10:
วาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
วาระที่ 11
วาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
วาระที่ 12
วาระนี ้ไม่มีการลงมติใดๆ แต่ท่านผู้ถือหุ้นอาจจะสอบถามหรื อเสนอความเห็นต่างๆที่เ ป็ น
ประโยชน์แก่คณะกรรมการบริ ษัท และฝ่ ายจัดการของบริ ษัทฯได้ ทราบและนาไปปฏิบตั ิ
นอกจากนี ้ เพื่อให้ เกิดความโปร่ งใสในการนับคะแนนเสียงการประชุม บริ ษัทฯได้ ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นหรื อ
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอย่างน้ อย 1 ท่าน ร่วมเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน คือ นายพันเลิศ สุนทรัช ผู้ถือหุ้น
จากนัน้ ประธานฯได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 และกล่าวเปิ ด
ประชุม ตลอดจนได้ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆที่ได้ แจ้ งไว้ ในหนังสือเชิญประชุมดังนี ้
วำระที่ 1

พิจำรณำรั บรองรำยงำนกำรประชุ มสำมัญ ผู้ ถือหุ้ นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 4 เมษำยน

2559
ประธานฯแถลงต่อที่ประชุมว่าบริ ษัทฯได้ จดั การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559
ซึ่งบริ ษัทฯได้ จดั ทารายงานการประชุมครัง้ ดังกล่าวแล้ วเสร็ จภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
โดยได้ สง่ ให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด พร้ อมทังเผยแพร่
้
ทาง เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (www.atp30.com) แล้ ว โดยมีสาเนารายงานการประชุมตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 1
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่าการประชุมครัง้ ดังกล่าวได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ อง และตรงตามมติของที่
ประชุมแล้ ว จึงให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารับรอง
ประธานฯได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถามหรื อข้ อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดมีคาถามหรื อข้ อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 โดยวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วย
คะแนนเสียงข้ างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มติ: ที่ประชุมได้ พิจารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
ตามที่ได้ เสนอด้ วยคะแนนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
296,102,460
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
99.9966
ไม่เห็นด้ วย
0
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง
10,001
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0034
รวมคะแนนเสียง
296,112,461
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100
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วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรซึ่งแสดงถึงกิจกำรของบริษัทฯ รอบปี 2559
ประธานฯได้ มอบหมายให้ นายปิ ยะ เตชากูล กรรมการผู้จดั การเป็ นผู้แถลงรายงานของคณะกรรมการซึง่ แสดงถึง
กิจการของบริ ษัทฯรอบปี 2559 ให้ ที่ประชุมได้ รับทราบรายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2
นายปิ ยะ เตชากูล แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2559 ซึง่ เป็ นปี แรกที่บริ ษัทมีสถานะเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัดและเป็ น
บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ บริ ษัทฯยังคงเน้ นตลาดในภาคตะวันออกซึง่ เป็ นที่ตงของนิ
ั้
คมอุตสาหกรรม
หลายแห่ง และยังคงมีลกู ค้ าให้ ความไว้ วางใจเลือกใช้ บริ การของบริ ษัทฯ มากยิ่งขึ ้น โดยในปี 2559 บริ ษัทฯ มีลกู ค้ าเพิ่มอีก
4 ราย และได้ ลงทุนโดยการซื ้อรสบัสและรถตู้เพิ่มขึ ้นอีก 37 คัน (แบ่งเป็ นรถบัส 20 คัน รถมินิบสั 3 คัน และรถตู้ 14 คัน)
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มีจานวนรถโดยสารที่เป็ นทรัพย์สินของบริ ษัทฯ เพื่อให้ บริ การรวมทังสิ
้ ้น 176 คัน แบ่งเป็ นรถบัส 147 คัน รถ
มินิบสั 5 คัน และรถตู้ 24 คัน บริ ษัทฯ จึงมีสนิ ทรัพย์เพิ่มจากในปี 2558
ในส่ว นของหนีส้ ิน จ านวนหนี ส้ ินในปี 2559 ที่ เ พิ่ ม สูงขึน้ มีสาเหตุมากจากการเช่ าซือ้ รถเพิ่ มเติม สาหรั บ ผล
ประกอบการ บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมประมาณ 302 ล้ านบาท ซึ่งเพิ่มขึ ้นจากปี 2558 ประมาณ 13.76% บริ ษัทฯ มีต้นทุน
บริ การและค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ ้นจากปี 2558
ในปี 2559 บริ ษัทฯมีกาไรสุทธิเท่ากับ 21.93 ล้ านบาท ซึง่ เพิ่มขึ ้นจากกาไรสุทธิของปี 2558 ในอัตรา 85.89% การ
เพิ่มขึ ้นของกาไรสุทธิ เกิดจากการขยายตัวของรายได้ และการลดลงของต้ นทุนทางตรง เช่น ค่าน ้ามันเชือ้ เพลิง ค่าซ่อม
บารุง และค่าใช้ จ่ายทางการเงิน
ประธานฯได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถามหรื อข้ อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถามหรื อข้ อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิ่มเติม ประธานฯจึงแจ้ งต่อที่ประชุมว่าวาระนี ้ไม่มี
การลงมติเนื่องจากเป็ นวาระการแจ้ งเพื่อทราบ
มติ: ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการซึง่ แสดงถึงกิจการของบริ ษัทฯรอบปี 2559 ตามที่กรรมการ
ผู้จดั การได้ รายงาน
วำระที่ 3

พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินของบริ ษัท สำหรั บปี 2559 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 ที่ผ่ำน
กำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าบริ ษัทฯได้ จดั ทางบการเงินประจาปี 2559 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ณ รอบ
ปี บญ
ั ชีของบริ ษัทฯ ซึง่ ได้ ผา่ นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี จากบริ ษัท สานักงานอีวาย จากัด และผ่านการพิจารณาสอบ
ทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมตั ิของคณะกรรมการบริ ษัทเรี ยบร้ อยแล้ ว ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2
โดยสามารถสรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน
หน่วย : พันบาท
สินทรัพย์

511,516

หนี ้สิน

268,017

ส่วนของผู้ถือหุ้น

243,499

รายได้ จากการขาย

300,780
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หน่วย : พันบาท
รายได้ รวม

302,577

กาไรสาหรับปี

21,931

กาไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

0.05

ประธานฯได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถามหรื อข้ อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิ่มเติมหรื อไม่ ซึ่งได้ มีผ้ ถู ือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะได้ สอบถามต่อที่ประชุมดังนี ้
1. นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าสัดส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity
ratio) อยูท่ ี่ประมาณเท่าไร และหากจะขยายการลงทุน บริ ษัทฯจะเน้ นการหาเงินลงทุนจากส่วนของทุน หรื อ
ส่วนของหนี ้
นายปิ ยะ เตชากูล กรรมการผู้จดั การ ตอบว่าสัดส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยูท่ ี่ประมาณ 1:1 และเป็ น
ตัว เลขที่ เ หมาะสม หากมี ก ารขยายการลงทุน บริ ษั ท ฯก็ ค งจะต้ อ งพิ จารณาการหาเงิ น ลงทุน ที่มีความ
เหมาะสมต่อการลงทุนนันๆ
้ แล้ วแต่กระแสเงินสด สภาวะตลาดเป็ นกรณีๆไป
2. นายวินยั รุ่ งทิวาสุวรรณ ผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่าการจัดหารถเพิ่มเติมของบริ ษัทฯ
เป็ นการจัดหาโดยการลีสซิ่ง หรื อการเช่าซื ้อ และบริ ษัทฯ ได้ รับสิทธิประโยชน์ในการหักค่าเสื่อมราคาตาม
ประกาศของกรมสรรพากรหรื อไม่ และสิทธิประโยชน์ดงั กล่าว มีผลต่อวิธีการเลือกซื ้อรถของบริ ษัทฯอย่างไร
นายปิ ยะ เตชากูล กรรมการผู้จดั การ ตอบว่าการลงทุนซื ้อรถใหม่ของบริ ษัทฯมีทงเป็
ั ้ นกรณีที่ซื ้อด้ วยเงินสด
และการเช่าซื ้อกับสถาบันการเงิน และบริ ษัทฯได้ รับสิทธิประโยชน์ในการหักค่าเสื่อมราคาตามประกาศของ
กรมสรรพากร ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ฯมองว่าสิท ธิ ป ระโยชน์ ดังกล่าวเป็ น เพี ยงส่วนเสริ ม การลงทุน ซือ้ รถใหม่จะ
พิจารณาสภาพคล่องของบริ ษัทฯเป็ นหลัก ถ้ ามีสภาพคล่องดี ก็จะซื ้อโดยใช้ เงินสด กล่าวโดยสรุปคือ บริ ษัท
ฯจะดูกระแสเงินสดของบริ ษัทฯในการพิจารณาวิธีการลงทุนซื ้อรถใหม่มากกว่า
3. นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าบริ ษัทฯมี Net Profit Margin อยู่ที่ร้อยละเท่าไร และมี
แนวโน้ มที่ตวั เลขจะโตขึ ้นหรื อไม่
นายปิ ยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ ตอบว่าบริ ษัทฯมี Gross Profit Margin อยู่ที่ 23.86% เพิ่มขึ ้นจากปี
2558 มา 23% และมี Net Profit Margin อยู่ที่ 7.25% เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 มา 4.44% ซึ่งฝ่ ายบริ หารของ
บริ ษัทฯก็มองว่าอยากจะพัฒนาตัวเลขนี ้ขึ ้น และรักษาค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร เพื่อให้ Net Profit Margin ดี
ขึ ้นมาอีก
4. นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าบริ ษัทฯมีการบริ หารจัดการความเสีย่ งอย่างไร
นายปิ ยะ เตชากูล กรรมการผู้จดั การ ตอบว่าความเสีย่ งแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทหลักๆดังนี ้
-

ความเสี่ยงทางธุรกิจ ซึ่งบริ ษัทได้ มีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบ
คอยบริ หารจัดการความเสีย่ งทางธุรกิจแล้ ว
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-

ความเสี่ยงของฝ่ ายปฏิบตั ิการ ซึ่งก็คืออุบตั ิเหตุ ซึ่งบริ ษัทฯมีการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวทังใน
้
เรื่ อ งรถ ที่ มี ก ารลงทุน ในรถที่ มี ม าตรฐานความปลอดภัย สูง และมี ก ารซ่อ มบ ารุ ง ที่ ดี สาหรั บ
พนักงานขับรถ บริ ษัทฯจะมีการฝึ กอบรมให้ อย่างสม่าเสมอ และในเรื่ องเส้ นทาง บริ ษัทฯจะมี
ทีมงานที่คอยศึกษาและประเมินเส้ นทางอยูต่ ลอดเวลา

5. นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าบริ ษัทฯมีสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุเป็ นอย่างไรบ้ าง
นายปิ ยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการตอบว่าการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ ๆแทบจะไม่มี หลักๆจะเป็ นอุบตั ิเหตุ
เล็กๆน้ อยๆ ซึง่ บริ ษัทฯก็ได้ พยายามที่จะลดอุบตั ิเหตุขนาดเล็กให้ เกิดขึ ้นน้ อยที่สดุ
6. นายวินยั รุ่ งทิวาสุวรรณ ผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่าบริ ษัทฯมีค่แู ข่งทางการค้ าหรื อไม่
และการเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนทาให้ บริ ษัทฯได้ เปรี ยบคูแ่ ข่งเหล่านันหรื
้ อไม่
นายปิ ยะ เตชากูล กรรมการผู้จดั การตอบว่าคูแ่ ข่งมีเป็ นจานวนมาก แต่บริ ษัทฯก็มีจดุ แข็งที่คิดว่าน่าจะทาให้
เหนือกว่าคู่แข่ง ทังนี
้ ้ การเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ มีทงข้
ั ้ อดีและข้ อเสีย ข้ อดีคือ
ความเชื่อมัน่ ของลูกค้ าที่มีให้ บริ ษัทฯ ส่วนข้ อเสียคือ ค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท ฯที่เพิ่มมากขึ ้น
เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดมีคาถามหรื อข้ อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
อนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัท สาหรับปี 2559 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผา่ นการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีโดยวาระนี ้
จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียง
มติ: ที่ประชุมได้ พิจารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัท สาหรับปี 2559 สิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2559 ที่ผา่ นการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ตามที่ได้ เสนอด้ วยคะแนนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
296,102,959
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
99.9966
ไม่เห็นด้ วย
0
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง
10,001
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0034
รวมคะแนนเสียง
296,112,960
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100
วำระที่ 4 พิจำรณำอนุ มัติกำรจัดสรรกำไรเป็ นทุนสำรองสำหรั บผลกำรดำเนิ นงำน สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวำคม 2559
ประธานฯแถลงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 116 พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ระบุว่า “บริ ษัท
ต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้ นแต่บริ ษั ทจะมีข้อบังคับหรือ
กฎหมายอื่นกาหนดให้ ต้องมีทนุ สารองมากกว่านัน”
้
เห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เพื่ออนุมตั ิการจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองสาหรับ
ผลการดาเนินงานสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี ้ เห็นสมควรอนุมตั ิให้ จัดสรรกาไรไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
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จานวน 1,166,870 บาท ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 5.32 ของกาไรสุทธิ ประจาปี 2559 ตามที่กฎหมายกาหนด ส่งผลให้ บริ ษัทมี
สารองตามกฎหมายจานวน 5,000,000 บาท คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 4.55 ของทุนจดทะเบียน
ประธานฯได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถามหรื อข้ อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดมีคาถามหรื อข้ อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
อนุมตั ิการจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองสาหรับผลการดาเนินงาน สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559โดยวาระนี ้จะต้ องได้ รับการ
อนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มติ: ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาและมี ม ติ เ ป็ น เอกฉัน ท์ อ นุมัติ ก ารจัด สรรก าไรเป็ น ทุน ส ารองส าหรั บ ผลการ
ดาเนินงาน สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559ตามที่ได้ เสนอด้ วยคะแนนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
296,103,159
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
99.9966
ไม่เห็นด้ วย
0
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง
10,001
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0034
รวมคะแนนเสียง
296,113,160
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100
วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ ำยเงินปั นผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
ประธานฯแถลงต่อที่ประชุมว่าบริ ษัทฯ กาหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลจากงบการเงินเฉพาะของบริ ษัทฯ ในแต่
ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 (สีส่ บิ ) ของกาไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้ กาหนดไว้
ในข้ อบังคับบริ ษัทฯ ตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจาเป็ นอื่นใดและการจ่ายเงินปั นผลนันไม่
้ มีผลกระทบต่อการดาเนินงาน
ปกติของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
โดยเมื่อพิจารณาจากผลการดาเนินงานสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจาปี 2560 เพื่ออนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี ้
บริ ษัทฯเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.04473 บาท สาหรับหุ้นสามัญจานวน
440,000,000 หุ้น คิดเป็ นมูลค่า 19,681,200 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายปั นผลร้ อยละ 94.79 ของกาไรสุทธิหลังจัดสรร
กาไรเป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมาย โดยแบ่งเป็ นการจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญและเป็ นเงินสดตามรายละเอียดดังนี ้
1. จ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ จานวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.25 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปั นผล หรื อ
คิดเป็ นอัตราการจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญที่ 0.03125 บาทต่อหุ้น (เศษของหุ้นปั นผลให้ ปัดทิ ้ง) ทังนี
้ ้ กรณีผ้ ู
ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปั นผลแล้ ว ให้ จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแทนการจ่ายเป็ นหุ้นปั น
ผล ในอัตราหุ้นละ 0.03125 บาท (ภายหลังการคานวณเป็ นทศนิยม 5 ตาแหน่ง เศษให้ ปัดทิ ้ง)
2.

จ่ายเงิ นปั นผลเป็ นเงิ นสดให้ แก่ ผ้ ูถื อหุ้น ของบริ ษัท ฯ จานวนไม่เกิ น 5,931,200 บาท คิดเป็ นอัตราการ
จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดที่ 0.01348 บาทต่อหุ้น ประกอบด้ วย
2.1 การจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสด จานวนไม่เกิน 1,531,200 บาท คิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผลเงินสด
ที่ 0.00348 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับการจ่ายภาษี สาหรับหุ้นปั นผลของผู้ถือหุ้น และ
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2.2

การจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดเพิ่มเติม จานวน 4,400,000 บาท คิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผลเป็ น
เงินสดที่ 0.01 บาทต่อหุ้น

บริ ษั ท ฯ ก าหนดรายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้นที่ มี สิท ธิ ได้ รั บ เงิ น ปั น ผล (Record Date) ในวัน ที่ 17 เมษายน 2560 และให้
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุ้น (Book Closing Date) ในวันที่ 18 เมษายน 2560 และได้ กาหนดให้ จ่ายเงิ นปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในวันที่ 2
พฤษภาคม 2560
ประธานฯได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถามหรื อข้ อสงสัย หรื อมีคาแนะนาเพิ่มเติมหรื อไม่ ซึ่งได้ มีผ้ ถู ือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะได้ สอบถามต่อที่ประชุมดังนี ้
1. นายปรี ย์ชนันท์ โสธรนพบุตร ผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่าการจ่ายหุ้นปั นผลครัง้ นี ้ เป็ น
การจ่ายหุ้นปั นผลของบริ ษัทฯเป็ นครัง้ แรกหรื อไม่ และต่อไปแนวโน้ มการจ่ายเงินปั นผลจะเป็ นอย่างไร และ
การจ่ายหุ้นปั นผลในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯมีแผนที่จะลงทุนในปี 2560 ใช่หรื อไม่
นายปิ ยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการตอบว่า ครั ง้ นีเ้ ป็ นการจ่ายหุ้นปั นผลครั ง้ แรกของบริ ษัทฯ และในปี
ต่อๆไปการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ จะพิจารณากระแสเงินสดของและการลงทุนบริ ษัทฯเป็ นหลัก ก่อนจะ
ตัดสินใจว่าจะจ่ายปั นผลในรูปแบบใด นอกจากนี ้ ในปี 2560 บริ ษัทฯก็มีแผนการลงทุนโดยการขยาย Fleet
ของรถ โดยอาจจะเลือกลงทุนจัดหารถโดยการใช้ เงินสดมากขึ ้น อย่างไรก็ตาม การจัดหารถเพิ่มจะขึ ้นอย่า
กับความต้ องการของลูกค้ า
2. นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าบริ ษัทฯมีสดั ส่วนในการถูกบอกเลิกสัญญาเป็ นอย่างไร
และความเสีย่ งดังกล่าวมีวิธีการป้องกันหรื อไม่หากเป็ นลูกค้ ารายใหญ่
นายปิ ยะ เตชากูล กรรมการผู้จดั การตอบว่า ปกติบริ ษัทฯจะได้ รับการต่อสัญญาจากลูกค้ าโดยตลอด ใน
รอบสิบปี ที่ผ่านมา มีเพียงลูกค้ า 2 รายที่ยกเลิกสัญญาไป ปั จจุบัน อัตราการต่อสัญญาแทบจะเท่ากับ
100% ในเรื่ องของการป้องกันความเสี่ยง บริ ษัทฯได้ กระจายฐานลูกค้ าไปในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งหาก
อุตสาหกรรมประเภทใดประเภทหนึง่ ถูกกระทบ บริ ษัทฯก็จะไม่ได้ รับผลกระทบมากนัก เนื่องจากลูกค้ าอยูใ่ น
กลุม่ อุตสาหกรรมที่หลากหลาย
3. นายเกียรติพล มงคลเจริ ญกิจ ผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า หากบริ ษัทฯต้ องการรักษา
สภาพคล่องไว้ เพื่อการลงทุนของบริ ษัทฯ ทาไมจึงเลือกที่จะจ่ายปั นผลในปี นี ้
นายปิ ยะ เตชากูล กรรมการผู้จดั การตอบว่า บริ ษัทฯมีผ้ ถู ือหุ้นหลากหลายและมีจานวนกว่ า 2,000 ราย ผู้
ถื อหุ้นบางส่วนอาจต้ องการปั นผลทังในรู
้ ปแบบของเงินสด และหุ้นปั นผล ผู้บริ หารของบริ ษัทฯได้ มีการ
ประเมินความเหมาะสม และวิเคราะห์ในหลายๆแง่มมุ เพื่อที่จะรักษาความสมดุลระหว่างเงินที่บริ ษัทฯต้ อง
ใช้ ในการลงทุน และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น จึงได้ เห็นควรให้ จ่ ายเงินปั นผลในรู ปแบบของเงินสด และหุ้น
ปั นผลดังกล่าว
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เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดมีคาถามหรื อข้ อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วย
คะแนนเสียงข้ างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มติ: ที่ประชุมได้ พิจารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานสิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ได้ เสนอด้ วยคะแนนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนี ้
เห็นด้ วย
296,103,159
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
99.9966
ไม่เห็นด้ วย
0
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง
10,001
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0034
รวมคะแนนเสียง
296,113,160
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100
วำระที่ 6

พิจำรณำพิจำรณำอนุมัติกำรออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ของบริษัทรุ่ นที่ 1 (ATP30-W1)
ประธานฯแถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อเป็ นการระดมทุนสาหรับการขยายธุรกิจของบริ ษัทฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นพิจารณาอนุมตั ิการออกออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทรุ่ นที่ 1 (ATP30-W1)
จานวนไม่เกิน 123,750,000 หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ
1 ใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึง่ รวมจานวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปั นผลในครัง้ นี ้ โดยไม่คิดมูลค่า ซึง่ ใบสาคัญแสดงสิทธิ
มีอายุ 2 ปี นับตังแต่
้ วนั ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 – 23 พฤษภาคม 2562) และราคาการใช้ สทิ ธิ
0.85 บาทต่อหุ้น รายละเอียดเบื ้องต้ นตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3
รำยละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่ นที่ 1 (ATP30-W1)
ชนิ ด ของใบส ำคั ญ แสดง : ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยน
สิทธิ
มือได้
จ ำนวนใบส ำคั ญ แสดง : ไม่เกิน 123,750,000 หน่วย (หนึง่ ร้ อยยี่สบิ สามล้ านเจ็ดแสนห้ าหมื่นหน่วย)
สิทธิท่ อี อก
รำคำเสนอขำยต่ อหน่ วย : ไม่คิดมูลค่า
จำนวนหุ้นรองรับ
: 123,750,000 หุ้น
อัตรำกำรใช้ สิทธิ
: ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (เว้ นแต่กรณีมีการ
ปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กาหนด)
รำคำกำรใช้ สิทธิซอื ้ หุ้น
: 0.85 บาทต่อหุ้น (เว้ นแต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กาหนด)
สำมัญ
วั น ออกใบส ำคั ญ แสดง : 24 พฤษภาคม 2560
สิทธิ
อำยุ ข องใบส ำคั ญ แสดง : 2 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ (ตังแต่
้ วนั ที่ 24 พฤษภาคม 2560 จนถึงวันที่
สิทธิ
23 พฤษภาคม 2562)
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วันหมดอำยุของใบสำคัญ :
แสดงสิทธิ
ระยะเวลำกำรใช้ สิทธิ
:

วิธีกำรจัดสรร

:

ตลำดรองของใบส ำคั ญ :
แสดงสิทธิ
ตลำดรองของหุ้ น สำมั ญ :
เพิ่ ม ทุ น ที่ เ กิ ด จำกกำรใช้
สิทธิ

23 พฤษภาคม 2562
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้ 4 ครัง้ ได้ แก่ วันที่
31 ธันวาคม 2560 วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกาหนดวันใช้
สิทธิวนั สุดท้ ายตรงกับวันครบอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
ทังนี
้ ้ กาหนดการใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ ายกาหนดให้ ตรงกับวันที่ใบสาคัญแสดงสิทธิ มี อายุ
ครบ 2 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 (ในกรณีที่
วันกาหนดการใช้ สทิ ธิตรงกับวันหยุดทาการ ให้ เลือ่ นวันกาหนดการใช้ สทิ ธิดงั กล่าว เป็ น
วันทาการสุดท้ ายก่อนหน้ าวันกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ ดังกล่าว)
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญเดิมของบริ ษัท ตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรา 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวม
จ านวนหุ้น สามัญ ที่ เ กิ ด จากการจ่ า ยหุ้น ปั น ผลในครั ง้ นี ้ โดยไม่คิ ด มูลค่า ซึ่ง ในการ
คานวณสิทธิ ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ดงั กล่าว
หากมีเศษของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจานวน 1 หน่วยจากการคานวณ ให้ ปัดเศษ
ใบสาคัญแสดงสิทธิสว่ นที่เหลือทิ ้งทังจ
้ านวน ทังนี
้ ้ ภายหลังจากการคานวณสิทธิของผู้
ถือหุ้นที่จะได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบสาคัญแสดงสิทธิที่
เหลือจากการจัดสรรทังหมด
้
บริ ษัทจะดาเนินการยกเลิกใบสาคัญแสดงสิทธิสว่ นที่เหลือ
จานวนดังกล่าว ซึ่งจะทาให้ คงเหลือใบสาคัญแสดงสิทธิในจานวนเท่าที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นเดิมได้ ลงตัว
โดยบริ ษัทได้ กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับใบสาคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1
(Record Date) ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการ
โอนหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560
บริ ษัทจะนาใบสาคัญแสดงสิทธิ เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลักทรัพย์ที่ห้ นุ สามัญของบริ ษัทมีการซื ้อขายอยู)่
บริ ษัทจะนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เ กิดจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกและ
เสนอขายในครัง้ นี ้ เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ
ไอ (ตลาดหลักทรัพย์ที่ห้ นุ สามัญของบริ ษัทมีการซื ้อขายอยู)่

ประธานฯได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้มีอานาจพิจารณา
กาหนดแก้ ไข เปลีย่ นแปลงข้ อกาหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ ซึง่
รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย การจัดสรร และการใช้ สิทธิแปลงสภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อ
หุ้นสามัญ การเข้ าทา เจรจา ตกลง และลงนามในเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง การจัดทาและยื่นคาขอเอกสารต่างๆ
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ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ รวมถึงการนาใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ เอ็ม เอไอ (mai) รวมทังด
้ าเนินการใดๆ อันจาเป็ นและ
สมควรเกี่ยวกับใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าว
และการนาใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ให้ สาเร็ จลุลว่ งและ
เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
ประธานฯได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถามหรื อข้ อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิ่มเติมหรื อไม่ ซึ่งได้ มีผ้ ถู ือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะได้ สอบถามต่อที่ประชุมดังนี ้
1. นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าบริ ษัทฯมีแผนที่จะใช้ เงินที่ได้ จากการออกใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทอย่างไร
นายปิ ยะ เตชากูล กรรมการผู้จดั การตอบว่า บริ ษัทฯยังคงมุง่ เน้ นในธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ หลักๆคือการเพิ่ม
Fleet รถ โดยยังไม่มีแผนการลงทุนในธุรกิจอย่างอื่น
2. นายเกียรติพล มงคลเจริ ญกิจ ผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่าในมุมมองของผู้บริ หาร ในอีก
2-3 ปี Fleet รถของบริ ษัทฯจะเป็ นอย่างไร
นายปิ ยะ เตชากูล กรรมการผู้จดั การตอบว่าจากสถิติในปี 2559 บริ ษัทฯลงทุนซื ้อรถเพิ่มขึ ้นอีก 37 คัน จึง
มองว่าในระยะต่อไปอาจจะมีการลงทุนเพิ่มอีกประมาณ 35 คัน ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั ความต้ องการของลูกค้ าเป็ น
หลัก
3. นายอรรถวุฒิ พุกประยูร ผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่าบริ ษัทฯมองถึงโอกาสทางธุรกิ จ
ใหม่ๆหรื อไม่ เช่นการรับส่งสินค้ าในนิคมอุตสาหกรรม
นายปิ ยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการตอบว่าจริ งๆแล้ ว บริ ษัทฯได้ มองโอกาสในธุรกิ จเพิ่มเติมอยู่เสมอ
เนื่องจากเราอยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรมและเรามีจดุ แข็งหลายประการ และในปี นี ้ เราก็มีธุรกิจเพิ่มอีกหนึง่ อย่าง
คือการให้ เช่ารถรายวันพร้ อมคนขับสาหรับผู้บริ หารของลูกค้ า ซึง่ มีเสียงตอบรับค่อนข้ างดี
4. นายอรรถวุฒิ พุกประยูร ผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่าจากข่าวที่ปรากฏในปั จจุบนั หาก
รัฐบาลออกมาตรการห้ ามใช้ รถตู้ในการขนส่งคน จะมีผลกระทบต่อบริ ษัทฯหรื อไม่
นายปิ ยะ เตชากูล กรรมการผู้จดั การตอบว่า หากรัฐบาลออกมาตรการห้ ามใช้ รถตู้ในการขนส่งคนจริ ง น่าจะ
เป็ นการห้ ามรถตู้ประจาทางที่มีการวิ่งตามรัศมี แต่การให้ บริ การรถตู้ของบริ ษัทฯเป็ นการให้ บริ การรถตู้ไม่
ประจาทาง จึงคิดว่าไม่น่าจะได้ รับผลกระทบ นอกจากนีม้ าตรฐานรถตู้ของบริ ษัทมีมาตรฐานที่สูงกว่า
มาตรฐานที่รัฐบาลกาหนดพอสมควร จึงคิดว่าบริ ษัทฯไม่นา่ จะได้ รับผลกระทบใดๆ
เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดมีคาถามหรื อข้ อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทรุ่ นที่ 1 (ATP30-W1) ตลอดจนการ
มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้มีอานาจพิจารณากาหนดแก้ ไข เปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดเงื่อนไข และรายละเอียด
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ โดยวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
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มติ: ที่ประชุมได้ พิจารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทรุ่ นที่ 1 (ATP30-W1) ตลอดจนการมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้มีอานาจพิจารณา
กาหนดแก้ ไข เปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญ
ตามที่ได้ เสนอด้ วยคะแนนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
296,103,159
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
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0
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0
งดออกเสียง
10,001
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0034
รวมคะแนนเสียง
296,113,160
เสียง
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100
วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมตั ิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับ
กำรจ่ ำย
หุ้นปั นผล และรองรับกำรใช้ สทิ ธิแปลงสภำพ ATP30-W1
ประธานฯแถลงต่อที่ประชุมว่าตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิการจ่ายหุ้นปั นผล และรองรับการใช้
สิทธิแปลงสภาพ ATP30-W1 บริ ษัทฯ ต้ องมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล และรองรับการใช้ สิทธิแปลงสภาพตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ
(ATP30-W1) โดยเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จากเดิม 110,000,000 บาท
แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 440,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 154,687,500
บาท แบ่ง เป็ น หุ้น สามัญ จ านวน 618,750,000 หุ้น มูลค่า ที่ ต ราไว้ ห้ ุน ละ 0.25 บาท คิ ด เป็ น จ านวนทุน ที่ เ พิ่ ม จ านวน
44,687,500 บาทโดยบริ ษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกจานวน 178,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท และ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี ้
1) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล
จานวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น
2) รองรับการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ ATP30-W1 จานวนไม่เกิน 123,750,000 หุ้น
โดยมีวตั ถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และผลกระทบต่อบริ ษัทฯ ปรากฏรายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทุน
(แบบ F53-4) ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 4
ประธานฯได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถามหรื อข้ อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดมีคาถามหรื อข้ อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล และรองรับการใช้ สทิ ธิ
แปลงสภาพ ATP30-W1 โดยวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มติ: ที่ประชุมได้ พิจารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ และจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล และรองรับการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ ATP30-W1 ตามที่ได้ เสนอด้ วยคะแนนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
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เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
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0
บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) 700/199 หมู่ 1 ตำบลบ้ำนเก่ำ อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 20160

งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียง
วำระที่ 8

10,001
296,113,160

เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

0.0034
100

พิ จ ำรณำอนุ มั ติ ก ำรแก้ ไ ขหนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข้ อ 4. ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กำรเพิ่ ม ทุ น จด

ทะเบียน
ประธานฯแถลงต่อที่ประชุมว่าตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ และ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล และรองรับการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ ATP30-W1 ตามวาระที่ผา่ นมา
นัน้ บริ ษัทฯ ต้ องมีการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยแก้ ไขเป็ นดังนี ้
ข้ อ 4 ทุนจดทะเบียนจานวน

154,687,500

บาท

(หนึง่ ร้ อยห้ าสิบสีล่ ้ านหกแสน
แปดหมื่นเจ็ดพันห้ าร้ อยบาท)
(หกร้ อยสิบแปดล้ านเจ็ดแสนห้ าหมื่นหุ้น)
(ยี่สบิ ห้ าสตางค์)

แบ่งออกเป็ น
618,750,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ
0.25
บาท
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
618,750,000 หุ้น
(หกร้ อยสิบแปดล้ านเจ็ดแสนห้ าหมื่นหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น
ประธานฯจึงเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 พิจารณาและอนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ
4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริ คณห์สนธิตอ่ นายทะเบียนบริ ษัทมหาชนจากัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจในการแก้ ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริ คณห์สนธิ คาขอจดทะเบียน ตามคาสัง่ นายทะเบียน เพื่อให้ การจดทะเบียนสาเร็ จลุลว่ ง
ประธานฯได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถามหรื อข้ อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดมีคาถามหรื อข้ อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
อนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิ
ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มติ: ที่ประชุมได้ พิจารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่ได้ เสนอด้ วยคะแนนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนี ้
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วำระที่ 9

พิจำรณำอนุมัติกำรเลือกตัง้ กรรมกำรใหม่ แทนกรรมกำรเก่ ำที่พ้นจำกตำแหน่ งวำระ
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ประธานฯแถลงต่อที่ประชุมว่าตนเองเป็ นหนึ่งในกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระนี ้ จึงขอเชิญนายกาชัย
บุญจิรโชติ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ ทาหน้ าที่ดาเนินการประชุมแทนในวาระนี ้
นายกาชัย บุญจิรโชติแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 20 กาหนดไว้ ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครั ง้ ให้ กรรมการออกจาก
ตาแหน่งจานวนหนึง่ ในสามของจานวนกรรมการขณะนัน้ ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออก
โดยจานวนที่ใกล้ เคียงที่สุดกับจานวนหนึ่งในสาม กรรมการที่พ้นจากตาแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามาดารง
ตาแหน่งอีกได้ ” โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 นี ้ มีกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 3
ท่าน คือ
1)
นายวิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์
ตาแหน่ง รองประธานกรรมการและที่ปรึกษา
2)

ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ

ตาแหน่ง

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

3)

นายชาติชาย พานิชชีวะ

ตาแหน่ง

ประธานกรรมการบริ ษัท

คณะกรรมการบริ ษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย เห็นสมควรที่จะเสนอชื่อกรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่ง
ทัง้ 3 ท่านกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ เนื่องจากเป็ นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนต่อการ
ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท โดยข้ อมูลเบื ้องต้ นของกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของ
บริ ษัท ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 5
เพื่อให้ ที่ประชุมลงมติได้ อย่างอิสระ จึงเชิญกรรมการทังสามท่
้
านออกจากที่ประชุมเป็ นการชัว่ คราว
นายกาชัย บุญจิรโชติได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถามหรื อข้ อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถามหรื อข้ อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิ่มเติม นายกาชัย บุญจิรโชติจึงขอให้ ที่ประชุม
พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการใหม่
้
แทนกรรมการเก่าที่พ้นจากตาแหน่งวาระโดยวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วย
คะแนนเสียงข้ างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะทา
การลงคะแนนเลือกตังเป็
้ นรายบุคคล
1. นายวิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์
มติ : ที่ประชุมได้ พิจารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัติการเลือกตัง้ นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ เข้ าดารงตาแหน่ง
กรรมการบริ ษัทตลอดจนตาแหน่งอื่นๆตามเดิมอีก 1 วาระ ตามที่ได้ เสนอด้ วยคะแนนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
296,103,159
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
99.9966
ไม่เห็นด้ วย
0
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง
10,001
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0034
รวมคะแนนเสียง
296,113,160
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100
2. ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ
มติ: ที่ประชุมได้ พิจารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการเลือกตังดร.
้ สุพจน์ เธียรวุฒิเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบตลอดจนตาแหน่งอื่นๆตามเดิมอีก 1 วาระ ตามที่ได้ เสนอด้ วยคะแนนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
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เห็นด้ วย
296,103,159
ไม่เห็นด้ วย
0
งดออกเสียง
10,001
รวมคะแนนเสียง
296,113,160
3. นายชาติชาย พานิชชีวะ

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.9966
0
0.0034
100

มติ: ที่ประชุมได้ พิจารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการเลือกตังนายชาติ
้
ชาย พานิชชีวะเข้ าดารงตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริ ษัทตลอดจนตาแหน่งอื่นๆตามเดิมอีก 1 วาระ ตามที่ได้ เสนอด้ วยคะแนนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่
มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
296,103,159
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
99.9966
ไม่เห็นด้ วย
0
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง
10,001
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0034
รวมคะแนนเสียง
296,113,160
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100
วำระที่ 10 พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2560
ประธานฯแถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้ อบังคับบริ ษัทฯ ข้ อ 25 กาหนดให้ กรรมการมีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนกรรมการ
จากบริ ษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมตั ิ โดยอาจกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจานวนแน่นอน
หรื อ วางเป็ น หลัก เกณฑ์ เ ฉพาะ และจะก าหนดไว้ เ ป็ น คราวๆ หรื อ ให้ มี ผลตลอดไปจนกว่า ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น จะมี ม ติ
เปลีย่ นแปลงเป็ นอย่างอื่นได้ นอกจากนี ้ กรรมการบริ ษัทมีสทิ ธิได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริ ษัทฯ
ประธานฯจึงเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2560
โดยกาหนดผลตอบแทนกรรมการในรูปเบี ้ยประชุมต่อครัง้ ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง และค่าตอบแทนกรรมการรายปี ซึง่
เท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปี 2559 โดยพิจารณาถึงแผนงานทางธุรกิจของบริ ษัทฯ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละ
ท่านโดยมีรายละเอียดดังนี ้
ค่ ำเบีย้ ประชุม
ค่ ำเบีย้ ประชุมต่ อครัง้
ค่ ำเบีย้ ประชุมต่ อครัง้
ตำแหน่ ง
(บำท)
(บำท)
ปี 2559
ปี 2560
ประธานกรรมการบริ ษัท

15,000

15,000

รองประธานกรรมการบริ ษัท

12,000

12,000

กรรมการบริ ษัท

10,000

10,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ

15,000

15,000

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

10,000

10,000

ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง

-

15,000

กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

-

10,000
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ค่ ำตอบแทนกรรมกำรรำยปี : คิดจากผลประกอบการประจาปี ของบริ ษัทฯ ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 5 ของกาไร
สุทธิประจาปี หลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล โดยให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจจัดสรรเงินจานวนนี ้ให้ แก่กรรมการแต่ละ
ท่าน
ประธานฯได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถามหรื อข้ อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดมีคาถามหรื อข้ อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
อนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2560 โดยวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยกรรมการที่เป็ นผู้ถือหุ้นและมีสว่ นได้ เสียกับวาระนี ้
จะไม่มีสทิ ธิออกเสียง
มติ: ที่ประชุมได้ พิจารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560 ตามที่ได้ เสนอ
ด้ วยคะแนนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
143,563,159
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
99.9930
ไม่เห็นด้ วย
0
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง
10,001
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0070
รวมคะแนนเสียง
143,573,160
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100

วำระที่ 11 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ ำสอบบัญชีประจำปี 2560
ประธานฯแถลงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 กาหนดให้ ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯทุกปี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาคุณ สมบัติ แ ละการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ข องผู้ส อบบัญ ชี ค วามต่อ เนื่ อ งและ
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2560 ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 6
ประธานฯ เห็นสมควรตามที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบที่เสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2560 อนุมตั ิแต่งตังคุ
้ ณศุภชัย ปั ญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรื อ คุณกรองแก้ ว ลิมป์
กิตติกลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 หรื อ คุณชลรส สันติอศั วราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
4523 แห่งบริ ษัท สานักงานอีวาย จากัด โดยกาหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้ างต้ นเป็ นผู้สอบบัญชี เป็ นผู้ทาการ
ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ ประจาปี 2560 และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2560 เป็ น
จานวนเงิน 1,050,000 บาท (หนึง่ ล้ านห้ าหมื่นบาทถ้ วน)
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ ว มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีทงสามท่
ั้
านเป็ นผู้สอบบัญชีที่เป็ นอิสระ
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริ ษัทฯ หรื อผู้บริ หารของบริ ษัทฯ และมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนในการตรวจสอบและแสดง
ความคิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ ประจาปี 2560 รวมถึงมีความเห็นว่า การกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2560 มี
ความเหมาะสมดีแล้ ว ดังนัน้ จึงเห็นชอบให้ เสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริ ษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
ให้ พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2560 ต่อไป
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ประธานฯได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถามหรื อข้ อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดมีคาถามหรื อข้ อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
อนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2560โดยวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียง
ข้ างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มติ: ที่ประชุมได้ พิจารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี
ประจาปี 2560 ตามที่ได้ เสนอด้ วยคะแนนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียง

296,103,160
0
10,000
296,113,160

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.9966
0
0.0034
100

วำระที่ 12 พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ ำมี)
ประธานฯแถลงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 ได้ กาหนดว่า
เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ พิจารณาวาระการประชุมตามที่แจ้ งในหนังสือเชิญประชุมเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกัน
ได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ใน
หนังสือเชิญประชุมก็ได้
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่ องอื่นๆ เกี่ยวกับบริ ษัทฯ ในวาระนี ้
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่ องอื่นๆเพื่อพิจารณา
ประธานฯจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้ าร่ วมประชุม ทุกท่านที่สละเวลาเข้ าร่ วมประชุม และ
ปิ ดประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
นายชาติชาย พานิชชีวะ
ประธานกรรมการบริ ษัท

ลงชื่อ

ผู้บนั ทึกการประชุม
นางสุกานดา พุทธรักษา
เลขานุการบริ ษัท

บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) 700/199 หมู่ 1 ตำบลบ้ำนเก่ำ อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 20160

