บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
700/199 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้ ำนเก่ ำ อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี
รำยงำนกำรประชุ มสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เวลำและสถำนที่ กำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2561 ของบริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อ
วันที่ 2 เมษำยน 2561 เวลำ 14.00 น. ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ห้องพำโนรำมำ 1 ชั้น 14 ถนนรัชดำภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพมหำนคร
กำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2561 มีนำยชำติชำย พำนิชชีวะ ประธำนกรรมกำรบริ ษทั ทำหน้ำที่เป็ นประธำนที่ประชุม
(“ประธำนฯ”) และมีนำงสำวแพรววรรณ อ่อนประไพ ทำหน้ำที่เป็ นผูด้ ำเนินกำรประชุม (“ผู้ดำเนินกำรประชุม”)
ผูด้ ำเนิ นกำรประชุมได้กล่ำวแนะนำกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน และที่ปรึ กษำกฎหมำยของ
บริ ษทั ฯ ที่เข้ำร่ วมกำรประชุมดังนี้
กรรมกำรบริษัททีเ่ ข้ ำร่ วมประชุม
1.
นำยชำติชำย พำนิชชีวะ
ประธำนกรรมกำรบริ ษทั
2.
นำยวิวฒั น์ กรมดิษฐ์
รองประธำนกรรมกำรบริ ษทั
3.
นำยปิ ยะ เตชำกูล
กรรมกำรบริ ษทั / กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
4.
นำงสมหะทัย พำนิชชีวะ
กรรมกำรบริ ษทั
5.
นำงสุวรรณี คำมัน่
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
6.
ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
7.
นำยกำชัย บุญจิรโชติ
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
ผู้บริหำรบริษัททีเ่ ข้ ำร่ วม
1.
นำงสำวนิชำนันท์ รัตนเกตุ
ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร ฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร
2.
นำงสำวพรรณี คูหำวัลย์
ผูจ้ ดั กำรอำวุโสฝ่ ำยบัญชี
3.
นำงสำวโชติกำ วีระศิลป์
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยกำรเงินและควบคุม
4.
นำยธเนษฐ์ศกั ดิ์ แสนวันดี
ผูจ้ ดั กำรอำวุโสฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร
5.
นำยวินยั พุม่ พิศ
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร
6.
นำยภำสกร เชี่ยวชำญกิจ
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยซ่อมบำรุ ง
7.
นำงสำวปั ทมำพร ประสำทเขตกำรณ์ ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยประกันคุณภำพ
8.
นำยสมจินต์ เอกรังษี
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคลและธุรกำร
9.
นำงสุกำนดำ พุทธรักษำ
เลขำนุกำรบริ ษทั
ผู้สอบบัญชีทเี่ ข้ ำร่ วมประชุม
1.
นำยศุภชัย ปั ญญำวัฒโน
ผูส้ อบบัญชี บริ ษทั สำนักงำนอีวำย จำกัด
2.
นำงสำวกรองแก้ว ลิมป์ กิตติกลุ
ผูส้ อบบัญชี บริ ษทั สำนักงำนอีวำย จำกัด
3.
นำงสำววิลำสิ นี ศิริบูรณ์
ผูส้ อบบัญชี บริ ษทั สำนักงำนอีวำย จำกัด
ทีป่ รึกษำทำงกำรเงินทีเ่ ข้ ำร่ วมประชุม
1.
นำยสมศักดิ์ ศิริชยั นฤมิตร
ที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน บริ ษทั แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
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2.
นำยมุฒิชยั อรุ ณเรื องอร่ ำม
ที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน บริ ษทั แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
ทีป่ รึกษำกฎหมำยทีเ่ ข้ ำร่ วมประชุม
1.
นำยภัสนันท์ สุวรรณน้อย
ที่ปรึ กษำกฎหมำย บริ ษทั ติลลิกี แอนด์ กิบบินส์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด
ทั้งนี้ กำรประชุมในวันนี้ มีบริ ษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด ทำหน้ำที่ในกำรนับคะแนนเสี ยงจำกกำรลงมติของผูถ้ ือหุน้
ผูด้ ำเนิ นกำรประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่ำ กำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี 2561 มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดย
การมอบฉันทะรวม 57 ราย จานวนหุ ้นรวม 355,197,169 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 68.1156 ของจำนวนหุ ้นที่จำหน่ำยได้ท้ งั หมด ครบเป็ น
องค์ประชุมตำมมำตรำ 103 แห่งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด และข้อบังคับบริ ษทั ข้อที่ 38 แล้ว
ต่อมำ ผูด้ ำเนิ นกำรประชุมได้ช้ ี แจงระเบี ยบหลักเกณฑ์กำรออกเสี ยงลงคะแนน และรำยละเอียดแต่ละวำระให้ที่ประชุ ม
รับทรำบ โดยมีสำระสำคัญดังนี้
กำรเรี ยนเชิญและแจ้งข้อมูลกำรประชุม
บริ ษทั ฯ ได้เรี ยนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกำรประชุมให้แก่ผถู ้ ือหุน้ 3 ทำงดังนี้
1. บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่งหนังสื อเชิญประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ทุกท่ำนทำงไปรษณี ย ์
2. บริ ษทั ฯ ได้มีกำรลงประกำศในหนังสื อพิมพ์
3. บริ ษทั ฯ ได้ลงรำยละเอียดกำรประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
กำรลงคะแนน
1. สำหรับในกำรลงคะแนนแต่ละวำระ ผูถ้ ือหุ ้นทุกท่ำนสำมำรถออกเสี ยงคะแนนได้ตำมจำนวนหุ ้นที่มี หรื อตำมจำนวน
หุ ้นที่ได้รับมอบฉันทะมำ โดยถือว่ำ 1 หุ ้นมีค่ำเท่ำกับ 1 คะแนน โดยในกำรลงคะแนนจะไม่สำมำรถแบ่งคะแนนในกำรลงคะแนนได้
ยกเว้นแต่เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะที่ ได้รับแบบฟอร์ มกำรมอบฉันทะแบบ ค. คือ Custodian ที่ ทำหน้ำที่ ดูแลหลักทรัพย์ให้แก่นักลงทุน
ต่ำงชำติ สำหรับผูท้ ี่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่ งผูม้ อบฉันทะได้ระบุกำรลงคะแนนมำแล้ว ผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตำมที่ผู ้
มอบฉันทะระบุไว้
2. ในกำรลงคะแนนสำมำรถเลือกได้ดงั นี้ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง
3. เจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียน จะทำกำรพิมพ์บตั รลงคะแนนให้สำหรับกรณี ต่ำงๆดังนี้
- ผูถ้ ือหุน้ มำด้วยตนเอง
- ผูร้ ับมอบฉันทะได้รับกำรมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. ในกรณี ที่ผมู ้ อบฉันทะให้สิทธิ ผรู ้ ับมอบฉันทะลงคะแนนได้ใน
วำระที่ระบุ เจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บตั รคะแนน ในกรณี ที่ผมู ้ อบฉันทะได้ระบุกำรลงคะแนนในวำระต่ำงๆ
แล้ว โดยมอบให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้ำประชุมแทนและออกเสี ยงให้ตรงตำมที่ผมู ้ อบฉันทะประสงค์
4. ก่อนที่จะทำกำรเรี ยกเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อทำกำรอนุมตั ิในแต่ละวำระ ท่ำนผูเ้ ข้ำร่ วมประชุมสำมำรถสอบถำมคำถำม
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับวำระนั้นๆ ได้ กรณี ที่ผเู ้ ข้ำร่ วมประชุมต้องกำรจะสอบถำม กรุ ณำยกมือและแจ้งชื่อนำมสกุล พร้อมทั้งชี้แจงว่ำเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ ที่มำด้วยตนเอง หรื อเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
วิธีกำรนับคะแนน
1. สำหรับในกำรนับคะแนน บริ ษทั ฯ จะใช้ระบบกำรนับคะแนนโดยบำร์ โค้ด เพื่อควำมสะดวกและรวดเร็ วของผูถ้ ือหุน้
ทุกท่ำน บริ ษทั ฯ จะใช้กำรนับคะแนนโดยเป็ นกำรเทคะแนนไปทำงเห็นด้วย และสำหรับกำรลงมติในแต่ละวำระ บริ ษทั ฯ ขออนุญำต
เรี ยกเก็บบัตรลงคะแนนกรณี ที่ท่ำนผูเ้ ข้ำร่ วมประชุมต้องกำรลงคะแนนเป็ นไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยงเท่ำนั้น
2. ยกเว้นในวำระกำรแต่งตั้งกรรมกำรที่จะทำกำรเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยกำรเรี ยกเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผูท้ ี่
ประสงค์ลงคะแนนเป็ นเห็นด้วย จะดำเนินกำรเก็บบัตรหลังจำกที่ผปู ้ ระสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง
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3. ผลกำรนับคะแนนจะถูกประกำศหลังจำกที่ท่ำนประธำนฯ ขอให้ท่ำนผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิแต่ละวำระ โดยผลกำรนับคะแนน
จะเป็ นผลกำรนับคะแนนรวมจำกผูถ้ ือหุ ้นที่มำด้วยตนเอง ผูร้ ับมอบฉันทะที่ได้รับสิ ทธิ ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณี ที่ผรู ้ ับมอบ
ฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้ำผ่ำนทำงผูร้ ับมอบฉันทะ
4. กรณี ที่ผลกำรลงคะแนนเท่ำกัน ประธำนฯ จะทำกำรลงคะแนนเพิ่มอีกหนึ่งเสี ยงเพื่อเป็ นกำรชี้ขำด
5. หำกผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะท่ำนใด ประสงค์จะออกจำกที่ประชุมก่อนปิ ดประชุม หำกประสงค์ที่จะลงคะแนนใน
วำระที่เหลือ กรุ ณำส่ งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลำยมือชื่อให้กบั เจ้ำหน้ำที่ก่อนออกจำกที่ประชุม ทำงบริ ษทั ฯ จะทำกำรบันทึกคะแนน
ของท่ำน
เงื่อนไขกำรลงมติในแต่ละวำระ: ใช้กำรลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับตอนลงทะเบียน
วำระที่ 1:
เป็ นวำระกำรลงมติรับรอง ซึ่งจะต้องได้รับกำรรับรองด้วยคะแนนเสี ยงข้ำงมำก ไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่ง
ของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วำระที่ 2:
เป็ นวำระรับทรำบผลกำรดำเนินงำน ไม่มีกำรลงมติ
วำระที่ 3 ถึงวำระที่ 6: วำระนี้จะต้องได้รับกำรอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้ำงมำก ไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วำระที่ 7:
วำระนี้จะต้องได้รับกำรอนุมตั ิดว้ ยคะแนนไม่นอ้ ยกว่ำสองในสำมของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
วำระที่ 8:
วำระนี้จะต้องได้รับกำรอนุมตั ิดว้ ยคะแนนไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ ของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
วำระที่ 9:
วำระนี้ไม่มีกำรลงมติใดๆ แต่ท่ำนผูถ้ ือหุน้ อำจจะสอบถำมหรื อเสนอควำมเห็นต่ำงๆที่เป็ น
ประโยชน์แก่คณะกรรมกำรบริ ษทั และฝ่ ำยจัดกำรของบริ ษทั ฯ ได้ทรำบและนำไปปฏิบตั ิ
นอกจำกนี้ เพื่อให้เกิดควำมโปร่ งใสในกำรนับคะแนนเสี ยงกำรประชุม บริ ษทั ฯ ได้ขออำสำสมัครจำกผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบ
ฉันทะจำกผูถ้ ือหุน้ อย่ำงน้อย 1 ท่ำน ร่ วมเป็ นสักขีพยำนในกำรนับคะแนน คือ นำยสุพฒั น์ ค้ำผล ผูถ้ ือหุน้
จำกนั้น ประธำนฯ ได้กล่ำวขอบคุ ณผูถ้ ื อหุ ้นที่ เข้ำ ร่ ว มกำรประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นประจ ำปี 2561 และกล่ำวเปิ ดประชุ ม
ตลอดจนได้ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำตำมระเบียบวำระต่ำงๆ ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อเชิญประชุมดังนี้
วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษำยน 2560
ประธำนฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ำบริ ษทั ฯ ได้จดั กำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษำยน 2560 ซึ่งบริ ษทั ฯ
ได้จดั ทำรำยงำนกำรประชุมครั้งดังกล่ำวแล้วเสร็ จภำยใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี 2560 โดยได้ส่งให้ตลำด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและกระทรวงพำณิ ชย์ภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ ทำง เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
(www.atp30.com) แล้ว โดยมีสำเนำรำยงำนกำรประชุมตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 1
คณะกรรมกำรบริ ษทั เห็นว่ำกำรประชุมครั้งดังกล่ำวได้มีกำรบันทึกรำยงำนไว้อย่ำงถูกต้อง และตรงตำมมติของที่ประชุม
แล้ว จึงให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำรับรอง
ประธำนฯ ได้สอบถำมว่ำมีผถู ้ ือหุน้ ท่ำนใดมีคำถำมหรื อข้อสงสัยหรื อมีคำแนะนำเพิม่ เติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่ำนใดมีคำถำมหรื อข้อสงสัยหรื อมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำน
กำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษำยน 2560โดยวำระนี้ จะต้องได้รับกำรรับรองด้วยคะแนนเสี ยงข้ำงมำก ไม่
น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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มติ:
ที่ประชุมได้พิจำรณำและมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2560 ตำมที่ได้เสนอ
ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
355,197,069
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสี ยง
0
เสี ยง (ไม่นำมำคำนวณ)
รวมคะแนนเสี ยง
355,197,069
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100
วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรซึ่งแสดงถึงกิจกำรของบริษัทฯ รอบปี 2560
ประธำนฯ ได้มอบหมำยให้นำยปิ ยะ เตชำกูล กรรมกำรผูจ้ ดั กำรเป็ นผูแ้ ถลงรำยงำนของคณะกรรมกำรซึ่งแสดงถึงกิจกำรของ
บริ ษทั ฯ รอบปี 2560 ให้ที่ประชุมได้รับทรำบรำยละเอียดตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 2
นำยปิ ยะ เตชำกูล รำยงำน กำรดำเนินงำนในปี 2560 สำมำรถจำแนกงำนออกเป็ น 4 ส่วน ตำมลักษณะธุรกิจ ดังนี้
ส่ วนที่ 1 กำรให้ บริกำรตัวรถ
บริ ษทั ฯ ได้จดั หำตัวรถที่มีควำมเหมำะสมเข้ำมำให้บริ กำรลูกค้ำ โดยในปี 2560 มีกำรใช้รถมินิบสั (Mini-Bus) ทดแทน
รถบัสขนำดใหญ่เพิ่มขึ้น เนื่ องจำกควำมต้องกำรใช้รถมินิบสั มีแนวโน้มสู งขึ้น และในปี ที่ผำ่ นมำ บริ ษทั ฯ ได้นำรถไปปรับปรุ งตัวถัง
จำนวน 22 คัน รถที่คดั เลือกไปปรับปรุ งคือที่มีอำยุกำรใช้งำนมำก แต่ยงั มีสภำพที่ดี ทั้งเครื่ องยนต์และช่วงล่ำง เพื่อขยำยอำยุกำรใช้งำน
ของรถกลุ่มดังกล่ำว
ส่ วนที่ 2 กำรพัฒนำพนักงำนขับรถ
ตำมนโยบำยบริ ษทั ฯ จัดให้มีกำรพัฒนำ และฝึ กอบรมพนักงำนเพื่อเพิ่มปรปะสิ ทธิ ภำพกำรทำงำน และมำตรกำรสร้ำง
แรงจูงใจในกำรทำงำน โดยบริ ษทั ฯ ดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง
ส่ วนที่ 3 กำรพัฒนำกำรบริหำรกำรเดินรถ
พัฒนำธุรกิจกำรเดินรถโดยนำมำตรฐำน ISO 39001: 2012 (ระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยทำงถนน) เข้ำมำปรับใช้ในกำร
บริ หำรจัดกำรกำรเดิ นรถของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 1 สิ งหำคม 2560 บริ ษทั ฯ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 39001: 2012 จำกสถำบัน
BSI ประเทศอังกฤษ
ส่ วนที่ 4 แผนรองรับเหตุฉุกเฉิน
บริ ษทั ฯ วำงแผนดำเนินกำรในปี 2561
จำกข้อมูลดังกล่ำว ส่งผลให้บริ ษทั ฯ ได้รับควำมไว้วำงใจจำกลูกค้ำ โดยกำรได้รับกำรต่อสัญญำกับลูกค้ำรำยใหญ่ทุกรำย
และในปี 2560 มีลูกค้ำรำยใหม่เพิม่ ขึ้น จำนวน 5 รำย ได้แก่ บริ ษทั ออโตลิฟ (ประเทศไทย) จำกัด, บริ ษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด
(มหำชน), บริ ษทั โกลบอลกรี นเคมิคอล จำกัด (มหำชน), บริ ษทั ไออำร์พีซี จำกัด (มหำชน) และ บริ ษทั ไอซิน ไทย ออโตโมทีฟ คำส
ติ้ง จำกัด ซึ่งมีมูลค่ำสัญญำ ประมำณ 1,774 ล้ำนบำท และสำมำรถทยอยรับรู ้รำยได้ถึงปี 2565
สำหรับภำพรวมกำรดำเนิ นงำนในด้ำนผลประกอบกำรในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีรำยได้รวมประมำณ 349 ล้ำนบำท ซึ่ งเพิ่มขึ้น
จำกปี 2559 คิดเป็ นร้อยละ15.22 และ มีกำไรสุ ทธิ เท่ำกับ 26.25 ล้ำนบำท ซึ่ งเพิ่มขึ้นจำกกำไรสุ ทธิ ของปี 2559 คิดเป็ นร้อยละ 19.69
กำรเพิ่มขึ้นของกำไรสุ ทธิ เกิดจำกกำรขยำยตัวของรำยได้ โดยบริ ษทั ฯ มีสัดส่ วนรำยได้จำกกำรให้บริ กำรด้วยรถโดยสำรของบริ ษทั ฯ
ต่อรำยได้จำกกำรให้บริ กำรรวมเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั ฯ มีสดั ส่วนรำยได้จำกกำรให้บริ กำรด้วยรถ
โดยสำรของบริ ษทั ฯ เท่ำกับร้อยละ 79.90 และสัดส่วนรำยได้จำกกำรให้บริ กำรด้วยรถโดยสำรร่ วมบริ กำร เท่ำกับร้อยละ 20.10 อีกทั้ง
บริ ษทั ฯ จะลงทุนซื้อยำนพำหนะสำหรับขนส่งเมื่อมีควำมแน่นอนว่ำจะได้รับงำนจำกลูกค้ำเท่ำนั้น
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สัดส่วนทรัพย์สิน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)
ปี 2559
ประเภทรถ
รถบริ ษทั
รถติดสัญญำเช่ำซื้ อ

ปี 2560
รถบริ ษทั

รถติดสัญญำเช่ำซื้ อ
กับสถำบันกำรเงิน

67 คัน
2 คัน
7 คัน
76 คัน

120 คัน
8 คัน
26 คัน
7 คัน
161 คัน

กับสถำบันกำรเงิน

รถบัส
รถมินิบสั
รถตูม้ ำตรฐำน
รถตู ้ VIP
รวม

40 คัน
1 คัน
6 คัน
47 คัน

108 คัน
4 คัน
16 คัน
2 คัน
129 คัน

ประธำนฯ ได้สอบถำมว่ำมีผถู ้ ือหุน้ ท่ำนใดมีคำถำมหรื อข้อสงสัยหรื อมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่ำนใดมีคำถำมหรื อข้อสงสัยหรื อมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่ำวำระนี้ ไม่มีกำรลง
มติเนื่องจำกเป็ นวำระกำรแจ้งเพื่อทรำบ
มติ:
ที่ประชุมรับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรซึ่งแสดงถึงกิจกำรของบริ ษทั ฯ รอบปี 2560 ตำมที่กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
ได้รำยงำน
วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินของบริษัท สำหรับปี 2560 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชี
ประธำนฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ำบริ ษทั ฯ ได้จดั ทำงบกำรเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ณ รอบปี บัญชีของ
บริ ษทั ฯ ซึ่งได้ผำ่ นกำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชี จำกบริ ษทั สำนักงำนอีวำย จำกัด และผ่ำนกำรพิจำรณำสอบทำนของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และผ่ำนกำรอนุมตั ิของคณะกรรมกำรบริ ษทั เรี ยบร้อยแล้ว ตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 2 โดยสำมำรถสรุ ปสำระสำคัญได้
ดังนี้
งบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุน
หน่วย : พันบำท
สิ นทรัพย์รวม
668,863
หนี้สินรวม
382,553
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
286,310
รำยได้จำกกำรให้บริ กำร
347,503
รำยได้รวม
348,641
กำไรสำหรับปี
26,248
กำไรต่อหุน้ (บำท/หุน้ )
0.04
ประธำนฯ ได้สอบถำมว่ำมีผถู ้ ือหุน้ ท่ำนใดมีคำถำมหรื อข้อสงสัยหรื อมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่ำนใดมีคำถำมหรื อข้อสงสัยหรื อมีคำแนะนำเพิ่มเติ ม ประธำนฯ จึ งขอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุ มตั ิ งบ
กำรเงิ นของบริ ษทั สำหรับปี 2560 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ที่ ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี โดยวำระนี้ จะต้องได้รับกำร
อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้ำงมำก ไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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มติ:
ที่ประชุมได้พิจำรณำและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบกำรเงินของบริ ษทั ฯ สำหรับปี 2560 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2560 ที่ผำ่ นกำรตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี ตำมที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
355,197,169
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสี ยง
0
เสี ยง (ไม่นำมำคำนวณ)
รวมคะแนนเสี ยง
355,197,169
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100
วำระที่ 4 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารอง และอนุมตั กิ ารจ่ ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงาน สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประธำนฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ำตำมมำตรำ 116 พระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 ระบุวำ่ “บริ ษทั ต้องจัดสรร
กำไรสุ ทธิ ประจำปี ส่ วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสำรองไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละห้ำของกำไรสุทธิ ประจำปี หักด้วยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี)
จนกว่ำทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริ ษทั จะมีขอ้ บังคับหรื อกฎหมำยอื่นกำหนดให้ตอ้ งมี
ทุนสำรองมำกกว่ำนั้น”
คณะกรรมกำรบริ ษทั เห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2561 เพื่ออนุมตั ิกำรจัดสรรกำไรเป็ นทุน
สำรองสำหรับผลกำรดำเนินงำนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ดังนี้ เห็นสมควรอนุมตั ิให้จดั สรรเงินกาไรสุทธิประจาปี 2560 ไว้เป็ น
ทุนสารองตามกฎหมายจานวน 1,400,000 บาท ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 5.33 ของกาไรสุทธิประจาปี 2560 ตามที่กฎหมายกาหนด ส่งผลให้
บริ ษทั มีสารองตามกฎหมายจานวน 6,400,000 บาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 4.14 ของทุนจดทะเบียน และ เสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจำปี 2561 เพื่ออนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดสาหรับผลการดาเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุน้ ละ
0.03 บาท สาหรับหุน้ สามัญจานวน 521,462,375 หุน้ คิดเป็ นมูลค่า 15,643,871.25 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายปั นผลร้อยละ 62.96
ของกาไรสุทธิหลังจัดสรรกาไรเป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมาย บริ ษทั ฯ กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รับเงินปั นผลในวันที่ 12
เมษายน 2561 และได้กาหนดให้จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที่ 30 เมษายน 2561
ประธำนฯได้สอบถำมว่ำมีผถู ้ ือหุน้ ท่ำนใดมีคำถำมหรื อข้อสงสัยหรื อมีคำแนะนำเพิม่ เติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่ำนใดมีคำถำมหรื อข้อสงสัยหรื อมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธำนฯ จึ งขอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุ มตั ิกำร
จัดสรรกำไรเป็ นทุนสำรองและอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนิ นงาน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยวำระนี้ จะต้อง
ได้รับกำรอนุ มตั ิ ด้วยคะแนนเสี ยงข้ำงมำก ไม่น้อยกว่ำกึ่ งหนึ่ งของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมำประชุ มและออกเสี ย ง
ลงคะแนน
มติ:
ที่ ประชุมได้พิจำรณำและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิ กำรจัดสรรกำไรเป็ นทุนสำรองและอนุ มตั ิการจ่ายเงิ นปั นผล
สาหรับผลการดาเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตำมที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
355,197,169
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสี ยง
0
เสี ยง (ไม่นำมำคำนวณ)
รวมคะแนนเสี ยง
355,197,169
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100
วำระที่ 5 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2561
ประธำนฯ แถลงต่อที่ ประชุมว่ำตำมมำตรำ 120 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุม
สำมัญผูถ้ ือหุน้ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ ทุกปี
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คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคุณสมบัติและกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของผูส้ อบบัญชีควำมต่อเนื่ องและประสิ ทธิ ภำพในกำร
ตรวจสอบ รวมถึงควำมเหมำะสมของอัตรำค่ำสอบบัญชีปี 2561 (ตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 3 ) คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็น
ว่ำ ผูส้ อบบัญชีท้ งั สำมท่ำนเป็ นผูส้ อบบัญชีที่เป็ นอิสระ ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจใดๆ กับบริ ษทั ฯ หรื อผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ฯ และมี
คุ ณสมบัติครบถ้วนในกำรตรวจสอบและแสดงควำมคิดเห็ นต่องบกำรเงิ นของบริ ษทั ฯ ประจำปี 2561 รวมถึ งมี ควำมเห็ นว่ำ กำร
กำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2561 มีควำมเหมำะสมดีแล้ว ดังนั้น จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี 2561 ให้
พิจำรณำอนุมตั ิกำรแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2561
ประธำนฯ เห็นสมควรตำมที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบที่เสนอให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี
2561 อนุมตั ิแต่งตั้งคุณศุภชัย ปั ญญำวัฒโน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 3930 หรื อ คุณกรองแก้ว ลิมป์ กิตติกลุ ผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญำตทะเบียนเลขที่ 5874 หรื อ คุณชลรส สันติอศั วรำภรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 4523 แห่ งบริ ษทั สำนักงำนอีวำย
จำกัด โดยกำหนดให้ผสู ้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่ งข้ำงต้นเป็ นผูส้ อบบัญชี เป็ นผูท้ ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมคิดเห็นต่องบกำรเงิ น
ของบริ ษทั ฯ ประจำปี 2561 และกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็ นจำนวนเงิน 1,260,000 บำท
ประธำนฯ ได้สอบถำมว่ำมีผถู ้ ือหุน้ ท่ำนใดมีคำถำมหรื อข้อสงสัยหรื อมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่ำนใดมีคำถำมหรื อข้อสงสัยหรื อมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธำนฯ จึ งขอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุ มตั ิกำร
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2561โดยวำระนี้จะต้องได้รับกำรอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกไม่นอ้ ยกว่ำกึ่ง
หนึ่งของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติ:
ที่ประชุมได้พิจำรณำและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิกำรแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2561
ตำมที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
355,197,169
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสี ยง
0
เสี ยง (ไม่นำมำคำนวณ)
รวมคะแนนเสี ยง
355,197,169
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100
วำระที่ 6
พิจำรณำอนุมตั กิ ำรเลือกตั้งกรรมกำรใหม่ แทนกรรมกำรเก่ ำทีพ่ ้ นจำกตำแหน่ งวำระ
ประธำนฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ำ ตำมมำตรำ 71 แห่งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริ ษทั
ข้อ 20 กำหนดไว้ว่ำ “ในกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้นสำมัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกตำแหน่ งจำนวนหนึ่ งในสำมของจำนวน
กรรมกำรขณะนั้น ถ้ำจำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงสำมส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่ งในสำม
กรรมกำรที่พน้ จำกตำแหน่ง อำจได้รับเลือกให้กลับเข้ำมำดำรงตำแหน่งอีกได้” โดยในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี 2561 นี้ มี
กรรมกำรที่ออกจำกตำแหน่งตำมวำระ จำนวน 3 ท่ำน คือ
1) นำยปิ ยะ เตชำกูล
ตำแหน่ง กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
2) นำงสมหะทัย พำนิชชีวะ
ตำแหน่ง กรรมกำร
3) นำยกำชัย บุญจิรโชติ
ตำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ซึ่ งไม่รวมกรรมกำรผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เห็ นสมควรที่จะเสนอชื่อกรรมกำรซึ่ งพ้นจำกตำแหน่ งทั้ง 3
ท่ำนกลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ ง เนื่ องจำกเป็ นผูม้ ีควำมรู ้ควำมสำมำรถ มีคุณสมบัติครบถ้วนต่อกำรดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรบริ ษทั โดยข้อมูลเบื้องต้นของกรรมกำรที่ได้รับกำรเสนอชื่อกลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรของบริ ษทั ปรำกฏตำมสิ่ งที่ส่ง
มำด้วยลำดับที่ 4
เพื่อให้ที่ประชุมลงมติได้อย่ำงอิสระ จึงเชิญกรรมกำรทั้งสำมท่ำนออกจำกที่ประชุมเป็ นกำรชัว่ ครำว
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ผูด้ ำเนินกำรประชุม แจ้งต่อที่ประชุมทรำบว่ำ บริ ษทั ฯ ได้ให้สิทธิผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็ น
กรรมกำรบริ ษทั ระหว่ำงวันที่ 22 มกรำคม -21 กุมภำพันธ์ 2561 โดยแจ้งบนเว็บไซต์บริ ษทั ซึ่งทำงบริ ษทั ไม่ได้รับกำรเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั
ประธำนฯ ได้สอบถำมว่ำมีผถู ้ ือหุน้ ท่ำนใดมีคำถำมหรื อข้อสงสัยหรื อมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่ำนใดมีคำถำมหรื อข้อสงสัยหรื อมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธำนฯ จึ งขอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุ มตั ิกำร
เลือกตั้งกรรมกำรใหม่ แทนกรรมกำรเก่ำที่พน้ จำกตำแหน่งวำระโดยวำระนี้จะต้องได้รับกำรอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกไม่นอ้ ย
กว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน และจะทำกำรลงคะแนนเลือกตั้งเป็ นรำยบุคคล
1. นำยปิ ยะ เตชำกูล
มติ: ที่ประชุมได้พิจำรณำและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิกำรเลือ กตั้งนำยปิ ยะ เตชำกูล กลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั
ตลอดจนตำแหน่งอื่นๆ ตำมเดิมอีก 1 วำระ ตำมที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
355,197,169
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสี ยง
0
เสี ยง (ไม่นำมำคำนวณ)
รวมคะแนนเสี ยง
355,197,169
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100
2. นำงสมหะทัย พำนิชชีวะ
มติ: ที่ประชุมได้พิจำรณำและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิกำรเลือกตั้งนำงสมหะทัย พำนิชชีวะ กลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร
บริ ษทั ตลอดจนตำแหน่งอื่นๆ ตำมเดิมอีก 1 วำระ ตำมที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
355,197,169
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสี ยง
0
เสี ยง (ไม่นำมำคำนวณ)
รวมคะแนนเสี ยง
355,197,169
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100
3. นำยกำชัย บุญจิรโชติ
มติ: ที่ ป ระชุ ม ได้พิ จำรณำและมี มติ เป็ นเอกฉันท์อ นุ ม ัติก ำรเลื อกตั้ง นำยก ำชัย บุ ญ จิ ร โชติ เข้ำ ด ำรงตำแหน่ งกรรมกำร
ตรวจสอบ ตลอดจนตำแหน่งอื่นๆ ตำมเดิมอีก 1 วำระ ตำมที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมำประชุมและมี สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
355,197,169
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสี ยง
0
เสี ยง (ไม่นำมำคำนวณ)
รวมคะแนนเสี ยง
355,197,169
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100
วำระที่ 7
พิจำรณำอนุมตั คิ ่ ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2561
ประธำนฯ แถลงต่อที่ ประชุมว่ำตำมข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ 25 กำหนดให้กรรมกำรมีสิทธิ ได้รับค่ำตอบแทนกรรมกำรจำก
บริ ษทั ฯ ตำมที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจำรณำและลงมติอนุมตั ิ โดยอำจกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็ นจำนวนแน่นอน หรื อวำงเป็ น
หลักเกณฑ์เฉพำะ และจะกำหนดไว้เป็ นครำวๆ หรื อให้มีผลตลอดไปจนกว่ำที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่ำงอื่นได้
นอกจำกนี้ กรรมกำรบริ ษทั มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิกำรต่ำงๆ ตำมระเบียบของบริ ษทั ฯ

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

ประธำนฯ จึ งเสนอให้ที่ประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นประจำปี 2561 พิจำรณำอนุ มตั ิ ค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2561 โดย
กำหนดผลตอบแทนกรรมกำรในรู ปเบี้ ยประชุ มต่อครั้งตำมอัตรำที่ ปรำกฏในตำรำง และค่ำตอบแทนกรรมกำรรำยปี ซึ่ งเท่ ำกับ
ค่ำตอบแทนเดิ มในปี 2560 โดยพิจำรณำถึ งแผนงำนทำงธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ และควำมรั บผิดชอบของกรรมกำรแต่ละท่ ำนโดยมี
รำยละเอียดดังนี้; ค่ำเบี้ยประชุม
ค่ าเบีย้ ประชุมต่ อครั้ง (บาท)
ตาแหน่ ง
ปี 2560
ปี 2561
ประธานกรรมการบริ ษทั
15,000
15,000
รองประธานกรรมการบริ ษทั
12,000
12,000
กรรมการบริ ษทั
10,000
10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ
15,000
15,000
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
10,000
10,000
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
15,000
15,000
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
10,000
10,000
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
15,000
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
10,000
ค่ำตอบแทนกรรมกำรรำยปี : คิดจำกผลประกอบกำรประจำปี ของบริ ษทั ฯ ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี
หลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคล โดยให้คณะกรรมกำรบริ ษทั มีอำนำจจัดสรรเงินจำนวนนี้ให้แก่กรรมกำรแต่ละท่ำน
ประธำนฯ ได้สอบถำมว่ำมีผถู ้ ือหุน้ ท่ำนใดมีคำถำมหรื อข้อสงสัยหรื อมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่ อ ไม่ มี ผูถ้ ื อหุ ้น ท่ ำ นใดมี คำถำมหรื อ ข้อสงสัยหรื อ มี คำแนะนำเพิ่ มเติ ม ประธำนฯ จึ ง ขอให้ที่ประชุ มพิ จำรณำอนุ มตั ิ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2561 โดยวำระนี้ จะต้องได้รับกำรอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจำนวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุม
มติ:
ที่ประชุมได้พิจำรณำและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2561 ตำมที่ได้เสนอด้วยคะแนน
เสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
355,197,169
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสี ยง
0
เสี ยง (ไม่นำมำคำนวณ)
รวมคะแนนเสี ยง
355,197,169
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100
วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมตั แิ ก้ ไขข้ อบังคับบริษัท ข้ อ 36 ให้ สอดคล้ องกับพระรำชบัญญัตบิ ริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535
ประธำนฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ำ ตำมคำสัง่ หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ 21/2560 เรื่ องกำรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำย
เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจ ฉบับวันที่ 4 เมษำยน 2560 (คำสัง่ คสช) นั้น คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติมีมติเห็นควร
ให้แก้ไขพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด มำตรำ 100 รำยละเอียดตำมคำสัง่ คสช. และพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด ฉบับ
แก้ไขล่ำสุด ส่งผลให้ขอ้ บังคับบริ ษทั ข้อ 36 ไม่สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัดฉบับแก้ไขล่ำสุด
ประธำนฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2561 พิจำรณำอนุมตั ิดำเนินกำรแก้ไขข้อบังคับข้อดังกล่ำวให้
สอดคล้องกับกฎหมำยที่แก้ไข ดังนี้
ข้ อควำมเดิม : หมวด 6 กำรประชุมผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) 700/199 หมู่ 1 ตำบลบ้ำนเก่ำ อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 20160

ข้อ 36 คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นกำรประชุมสำมัญประจำปี ภำยในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิ้นสุดรอบ
ปี บัญชีของบริ ษทั
กำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ครำวอื่นนอกจำกวรรคหนึ่ง ให้เรี ยกว่ำกำรประชุมวิสำมัญโดยคณะกรรมกำรจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ น
กำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ือหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่งในห้ำ (1/5) ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้ท้ งั หมด หรื อผูถ้ ือหุน้ จำนวนไม่นอ้ ยกว่ำยีส่ ิ บ
ห้ำ (25) คน ซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่งในสิ บ ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้ท้ งั หมดเข้ำชื่อกันทำหนังสื อ ขอให้
คณะกรรมกำรเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในกำรที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนใน
หนังสื อดังกล่ำวด้วย ในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ภำยในหนึ่งเดือน (1) นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อนั้น
จำกผูถ้ ือหุน้ ดังกล่ำว
ข้ อควำมใหม่ : หมวด 6 กำรประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 36 คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นกำรประชุมสำมัญประจำปี ภำยในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิ้นสุดรอบ
ปี บัญชีของบริ ษทั
กำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ครำวอื่นนอกจำกวรรคหนึ่ง ให้เรี ยกว่ำกำรประชุมวิสำมัญ โดยคณะกรรมกำรจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้
เป็ นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งหรื อหลำยคนซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละสิ บ (10) ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้ท้ งั หมด จะ
เข้ำชื่อกันทำหนังสื อขอให้คณะกรรมกำรเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่ องและเหตุผลในกำรที่
ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่ำวด้วย ในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ภำยในสี่ สิบห้ำ
(45) วันนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจำกผูถ้ ือหุน้ ในกรณี ที่คณะกรรมกำรไม่จดั ให้มีกำรประชุมภำยในกำหนดระยะเวลำตำมวรรคสำม ผู ้
ถือหุน้ ทั้งหลำยซึ่งเข้ำชื่อกันหรื อผูถ้ ือหุน้ คนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุน้ ตำมที่บงั คับไว้น้ นั จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ภำยในสี่ สิบห้ำ (45)
วัน นับแต่วนั ครบกำหนดระยะเวลำตำมวรรคสำม ในกรณี เช่นนี้ให้ถือว่ำเป็ นกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่คณะกรรมกำรเรี ยกประชุม โดย
บริ ษทั ต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยอันจำเป็ นที่เกิดจำกกำรจัดให้มีกำรประชุมและอำนวยควำมสะดวกตำมสมควร
ในกรณี ที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นกำรเรี ยกประชุมเพรำะผูถ้ ือหุน้ ตำมวรรคสี่ ครั้งใดจำนวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำร่ วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตำมที่กำหนดไว้ ผูถ้ ือหุน้ ตำมวรรคสี่ ตอ้ งร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรจัดให้มีกำร
ประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริ ษทั
ประธำนฯ ได้สอบถำมว่ำมีผถู ้ ือหุน้ ท่ำนใดมีคำถำมหรื อข้อสงสัยหรื อมีคำแนะนำเพิม่ เติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่ำนใดมีคำถำมหรื อข้อสงสัยหรื อมีคำแนะนำเพิม่ เติม ประธำนฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมตั ิแก้ไข
ข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 36 ให้สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยวำระนี้จะต้องได้รับกำรอนุมตั ิดว้ ยคะแนน
เสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ ของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
มติ:
ที่ประชุมได้พจิ ำรณำและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแก้ไขข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 36 ให้สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติ
บริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตำมที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
355,197,169
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสี ยง
0
เสี ยง (ไม่นำมำคำนวณ)
รวมคะแนนเสี ยง
355,197,169
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100
วำระที่ 9

พิจำรณำเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ำมี)
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ประธำนฯ แถลงต่อที่ ประชุ มว่ำตำมมำตรำ 105 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ.2535 ได้กำหนดว่ำ เมื่ อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้พิจำรณำวำระกำรประชุมตำมที่แจ้งในหนังสื อเชิญประชุมเรี ยบร้อยแล้ว ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำ
1 ใน 3 ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจำรณำเรื่ องอื่นนอกจำกที่กำหนดไว้ในหนังสื อเชิญประชุมก็ได้
นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ จะเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุน้ แสดงควำมคิดเห็นและซักถำมในเรื่ องอื่นๆ เกี่ยวกับบริ ษทั ฯ ในวำระนี้
ผูถ้ ือหุน้ สอบถำม ดังนี้
ผูถ้ ือหุน้ :
ควำมเป็ นไปได้ในกำรขยำยฐำนธุรกิจ ในตลำดรถโรงเรี ยน
นำยปิ ยะ เตชำกูล: ทำงบริ ษทั ฯ ได้มีกำรศึกษำข้อมูลธุรกิจด้ำนนี้แล้ว พบว่ำฐำนธุรกิจและคุณภำพยังไม่ได้รับกำร
ตอบสนองที่ดี จึงยังไม่พิจำรณำลงทุนในตลำดรถโรงเรี ยน
ผูถ้ ือหุน้ :
เป้ ำหมำยของบริ ษทั ฯ ในระยะเวลำ 3-5 ปี ข้ำงหน้ำต่อกำรขยำยฐำนธุรกิจ
นำยปิ ยะ เตชำกูล: กำรตั้งเป้ ำหมำยกำรเติบโต ร้อยละ 15-20 เน้นกำรขยำยธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ คือกำรขนส่งพนักงำน
ให้กบั โรงงำนต่ำงๆ ในนิคมอุตสำหกรรม ส่วนกำรขยำยตลำดสู่ตลำดนักท่องเที่ยว จำกกำรศึกษำพบว่ำ
ปริ มำณควำมต้องกำรใช้รถสำหรับตลำดนักท่องเที่ยวมีอตั รำสูง ดังนั้น กำรขยำยตัวของตลำดส่งผลให้มี
ควำมเป็ นไปได้ดำ้ นกำรเติบโตของธุรกิจของบริ ษทั ฯ อย่ำงไรก็ตำม ไม่วำ่ จะขยำยฐำนธุรกิจไปใน
ทิศทำงใด คณะกรรมกำรยังคงมุ่งเน้นหลักควำมระมัดระวัง เป็ นสำคัญ
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะท่ำนใดเสนอเรื่ องอื่นๆ เพื่อพิจำรณำ
ประธำนฯ จึงกล่ำวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ผูร้ ับมอบฉันทะ และผูเ้ ข้ำร่ วมประชุมทุกท่ำนที่สละเวลำเข้ำร่ วมประชุม และปิ ดประชุม
เวลำ 15.00 น.

ลงชื่อ

ประธำนที่ประชุม
นำยชำติชำย พำนิชชีวะ
ประธำนกรรมกำรบริ ษทั

ลงชื่อ

ผูบ้ นั ทึกกำรประชุม
นำงสุกำนดำ พุทธรักษำ
เลขำนุกำรบริ ษทั
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