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บริษัท เอทีพ ี30 จ ำกดั (มหำชน) 
9/30 หมู่ท่ี 9 ต ำบลบำงนำง อ ำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 

 

รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 
 

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 (“กำรประชุมฯ”) ของ บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จดัประชุมขึ้น 
เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมนดาริน เอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขท่ี 662 ถนนพระราม 4 แขวง 
มหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร การประชุมฯ มี “นายชาติชาย พานิชชีวะ” ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ี
ประชุม (“ประธำนฯ”) และนางสาวแพรววรรณ อ่อนประไพ ท าหนา้ท่ีเป็นผูด้  าเนินการประชุม (“ผู้ด ำเนินกำรประชุม”)  

 ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษทัก าหนดมาตรการป้องกนัและรองรับความเส่ียง เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนว
ปฏิบติัในการจดัประชุมของศูนยบ์ริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รวมทั้งค  าแนะน าหรือขอ้ปฏิบติัอื่นๆ ของ
หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
- เพื่อปฏิบติัตามมาตรการการเวน้ระยะห่างทางสังคม บริษทัจดัท่ีนัง่ประชุมจ ากดัจ านวนไม่เกิน 30 ท่ีนัง่ และขอความร่วมมือ 
 ท่านผูถื้อหุน้มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทัแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง  
- บริษทัขอความร่วมมือในการปฏิบติัตามกระบวนการและขั้นตอนการคดักรองโรค รวมถึงการให้ขอ้มูลในแบบแสดงขอ้มูล 
 เพื่อการคดักรองโรคโควิด-19 โดยไม่ปิดบงัขอ้เทจ็จริง  
- สวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาท่ีอยูใ่นสถานท่ีประชุม  
- กรุณางดรับประทานอาหารในบริเวณสถานท่ีจดัประชุม  
- การเสนอแนะ, แสดงความคิดเหน็และการสอบถาม กรุณาการเขียนลงในกระดาษค าถามและส่งใหพ้ิธีกรเป็นผูอ้่าน 
 จากนั้น ผูด้  าเนินการประชุมไดก้ล่าวแนะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร ผูต้รวจสอบภายในของบริษทั ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษา
กฎหมาย ท่ีเขา้ร่วมการประชุมดงัน้ี 
กรรมกำร 
1. นายชาติชาย  พานิชชีวะ ประธานกรรมการ 
2. นายวิวฒัน์  กรมดิษฐ ์ รองประธานกรรมการ 
3. นายปิยะ  เตชากูล กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
4. นางสมหะทยั  พานิชชีวะ กรรมการ 
5. นางสุวรรณี  ค ามัน่ กรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นายก าชยั  บุญจิรโชติ กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
7. นายประเสริฐ  อคัรประถมพงศ ์ กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
ผู้บริหำรระดับสูงด้ำนกำรเงินและบัญชี 
1. นางสาวพรรณี คูหาวลัย ์ 
ผู้ตรวจสอบภำยในบริษัท  
1. นางสาวอรอินทุ ์ อินทร์เจริญสุข  
ผู้สอบบัญชี 
1. นายศุภชยั  ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชี บริษทั ส านกังานอีวาย จ ากดั 
2. นางสาวกรองแกว้  ลิมป์กิตติกุล ผูส้อบบญัชี บริษทั ส านกังานอีวาย จ ากดั 
3. นางสาววิลาสินี  ศิริบูรณ์ ผูส้อบบญัชี บริษทั ส านกังานอีวาย จ ากดั 
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ที่ปรึกษำกฎหมำย 
1. นายภสันนัท ์ สุวรรณนอ้ย ท่ีปรึกษากฎหมาย  
   บริษทั ติลลิกี แอนด ์กิบบินส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  
 บริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ท าหนา้ท่ีนบัคะแนนเสียงจากการลงมติของผูถื้อหุ้นในการประชุมฯ 
 ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมว่า การประชุมฯ มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวม 61 ราย 
จ านวนหุน้รวม 448,619,033หุน้ คิดเป็นร้อยละ 65.75 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุม โดยมีผูถื้อหุ้นและ
ผูรั้บมอบฉนัทะเพ่ิมเติมจ านวน 28 ราย ถือหุ้นรวม 450,976,786 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 66.10 ทยอยเขา้ร่วมประชุมตั้งแต่วาระท่ี 2  
 ต่อมา ผูด้  าเนินการประชุมไดช้ี้แจงระเบียบหลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระให้ท่ีประชุม
รับทราบ โดยในการประชุมฯ คร้ังน้ี มีวาระทั้งส้ิน 10 วาระในการพิจารณาแต่ละวาระการประชุมฯ นั้น พิจารณาเรียงล าดบัวาระ
ท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม โดยไม่มีการสลบัวาระ 
กำรลงคะแนน  
1. ส าหรับในการลงคะแนนแต่ละวาระ ผูถื้อหุ้นทุกท่านสามารถออกเสียงคะแนนไดต้ามจ านวนหุ้นท่ีมี หรือตามจ านวนหุ้นท่ี

ไดรั้บมอบฉนัทะมา โดยถือว่า 1 หุ้นมีค่าเท่ากบั 1 คะแนน โดยในการลงคะแนนจะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการลงคะแนน
ได ้ยกเวน้แต่เป็นผูรั้บมอบฉันทะท่ีไดรั้บแบบฟอร์มการมอบฉันทะแบบ ค. คือ คสัโตเดียน (Custodian) ท่ีท าหน้าท่ีดูแล
หลกัทรัพยใ์ห้แก่นกัลงทุนต่างชาติ ส าหรับผูท่ี้ไดรั้บมอบฉันทะแบบ ข. ซ่ึงผูม้อบฉันทะไดร้ะบุการลงคะแนนมาแลว้ ผูรั้บ
มอบฉนัทะจะตอ้งลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉนัทะระบุไว ้

2. ในการลงคะแนนกรุณาลงช่ือดว้ยปากกาและสามารถเลือกไดด้งัน้ี คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง  
3. เจา้หนา้ท่ีลงทะเบียน จะท าการพิมพบ์ตัรลงคะแนนให้ส าหรับกรณีต่างๆดงัน้ี  
- ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง 
- ผูรั้บมอบฉันทะไดรั้บการมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. ในกรณีท่ีผูม้อบฉันทะให้สิทธิผูรั้บมอบฉนัทะลงคะแนนไดใ้นวาระท่ี

ระบุ  
4. เจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนจะไม่พิมพบ์ตัรคะแนนในกรณีท่ีผูม้อบฉนัทะไดร้ะบุการลงคะแนนในวาระต่างๆ แลว้ โดยมอบให้ 

ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุมแทนและออกเสียงให้ตรงตามท่ีผูม้อบฉนัทะประสงค์ 
5. ก่อนท่ีจะท าการเรียกเก็บบตัรลงคะแนนเพ่ือท าการอนุมติัในแต่ละวาระ ท่านผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถสอบถามค าถาม 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้นๆ ได ้กรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งการจะสอบถาม กรุณาการเขียนลงในกระดาษค าถาม และ 
ส่งให้พิธีกรเป็นผูอ่้าน ทั้งน้ีขอใหแ้จง้ช่ือนามสกุลพร้อมทั้งช้ีแจงว่าเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมาดว้ยตนเอง หรือเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 

วิธีกำรนับคะแนน  
1. บริษทัจะใชร้ะบบการนบัคะแนนโดยบาร์โคด้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของผู ้ถือหุ้น โดยเป็นการเทคะแนนไปทางเห็น

ดว้ย และส าหรับการลงมติในแต่ละวาระ บริษทัขออนุญาตเรียกเก็บบตัรลงคะแนนกรณีท่ีท่านผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งการ
ลงคะแนนเป็นไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงเท่านั้น  

2. ในวาระการแต่งตั้งกรรมการท่ีจะท าการเก็บบตัรลงคะแนนทุกใบ โดยการเรียกเก็บบตัรลงคะแนนส าหรับผูท่ี้ประสงค์
ลงคะแนนเป็นเห็นดว้ย จะด าเนินการเก็บบตัรหลงัจากท่ีผูป้ระสงคจ์ะลงคะแนนไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 

3. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลงัจากท่ีท่านประธานฯ  ขอให้ท่านผูถื้อหุ้นอนุมติัแต่ละวาระ โดยผลการนบัคะแนนจะ
เป็นผลการนบัคะแนนรวมจากผูถื้อหุ้นท่ีมาดว้ยตนเอง ผูรั้บมอบฉันทะท่ีไดรั้บสิทธิลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีท่ีผูรั้บ
มอบฉนัทะระบุคะแนนไวล้่วงหนา้ผา่นทางผูรั้บมอบฉนัทะ 

4. กรณีท่ีผลการลงคะแนนเท่ากนั ประธานฯ จะท าการลงคะแนนเพ่ิมอีกหน่ึงเสียงเพ่ือเป็นการช้ีขาด 
5. หากผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะประสงคจ์ะออกจากท่ีประชุมก่อนปิดประชุม และประสงคท่ี์จะลงคะแนนในวาระท่ีเหลือ 

กรุณาส่งบตัรลงคะแนนพร้อมลงลายมือช่ือให้กบัเจา้หนา้ท่ีก่อนออกจากท่ีประชุม ทางบริษทัจะบนัทึกคะแนนของท่าน  
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เง่ือนไขกำรลงมติในแต่ละวำระ: ใชก้ารลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีไดรั้บตอนลงทะเบียน 
วาระท่ี 1: วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนเสียง 
 ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
วาระท่ี 2: วาระรับทราบผลการด าเนินงาน ไม่มีการลงมติ 
วาระท่ี 3 ถึงวาระท่ี 5: วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนเสียง 
 ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
วาระท่ี 6: วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
 ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
วาระท่ี 7 ถึงวาระท่ี 8: วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก  ไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนเสียง 
 ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
วาระท่ี 9:  วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
 ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
วาระท่ี 10: วาระน้ีไม่มีการลงมติ  แต่ท่านผูถื้อหุ้นอาจสอบถามหรือเสนอความเห็นต่างๆที่เป็นประโยชน์ 
 แก่คณะกรรมการและฝ่ายจดัการของบริษทัไดท้ราบและน าไปปฏิบติั 
 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสียงการประชุมฯ บริษทัไดข้ออาสาสมคัรจากผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะจาก 
ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมฯ อยา่งนอ้ย 1 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนน คือ นายสถาพร เพชรานนท ์ผูถื้อหุ้น 
 จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีเข้าร่วมการประชุมฯ และกล่าวเปิดประชุม ตลอดจนได้ขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมดงัน้ี  
 
วำระท่ี 1 รับรองรำยงำนกำรกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 
 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่าบริษทัไดจ้ดัการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัพุธท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2564 
ซ่ึงบริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 แลว้เสร็จภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น โดย
ไดส่้งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์
ของบริษทัแลว้ 
 คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ซ่ึงไดมี้การบนัทึกรายงานไว้
อยา่งถูกตอ้งใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 รับรอง 
 ประธานฯ ไดส้อบถามว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสัยหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสัยหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมรับรองรายงานการ
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 โดยวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
มติ: ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ตามท่ีไดเ้สนอ 
 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

รับรอง 450,973,862 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่รับรอง                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
บตัรเสีย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
รวม 450,973,862 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง                   0 เสียง (ไม่น ามาค านวณ)  
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วำระท่ี 2 รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายปิยะ เตชากูล กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูแ้ถลงรายงานของคณะกรรมการซ่ึง

แสดงถึงผลการด าเนินงานของบริษทั ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ให้ท่ีประชุมไดรั้บทราบ  
นายปิยะฯ รายงานว่า เป็นท่ีทราบกนัโดยทัว่ไปว่าสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ส่งผลต่อทุกภาคส่วน ซ่ึงธุรกิจของ

บริษทัไดรั้บผลกระทบเช่นเดียวกนั โดยสามารถแยกผลกระทบตามลกัษณะการให้บริการของบริษทั ดงัน้ี 
ลักษณะกำรให้บริกำร ผลกระทบ 

กลุ่มท่ี 1 “การท่องเที่ยว” ไม่มีนกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้ประเทศเม่ือปลายเดือน ม.ค. 2563 
กลุ่มท่ี 2
  

“การขนส่งมวลชน”โดยบริษทัให้บริการ
ร่วมกบัศูนยก์ารคา้” (Shuttle Bus) 

มาตรการการควบคุม-จ ากดัการเดินทางและการยกเลิกกิจกรรม
ในพ้ืนท่ีสาธารณะ (Lock Down) ส่งผลใหศู้นยก์ารคา้ตอ้งหยดุ
ให้บริการในช่วงเวลาดงักล่าว 

กลุ่มท่ี 3 “การขนส่งพนกังานภาคอุตสาหกรรม” เศรษฐกิจชะลอตวั ท าให้ภาคอุตสาหกรรมลดก าลงัการผลิตลง 
 

 จากผลกระทบดังกล่าวส่งผลให้รายได้ของบริษทัลดลงในไตรมาส 1 และไตรมาส 2/2563 เม่ือเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกนัของปีก่อน จากนั้น รายไดข้องบริษทัปรับตวัขึ้นหลงัสถานการณ์คล่ีคลายในไตรมาส 3 และ 4/2563  
  เน่ืองจากสถานการณ์ไม่ปกติส่งผลให้การเพ่ิมรายไดโ้ดยการขยายฐานลูกคา้เป็นส่ิงท่ีท าไดย้าก โดยเฉพาะลูกคา้ราย
ใหม่ ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาแกไ้ขสถานการณ์ โดยก าหนดมาตรการ “การควบคุมกระแสเงินสดและการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่าง
เคร่งครัด” ส่งผลดีต่อผลการกิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี 
1) กิจกรรมด าเนินงาน (Operating Activities) คา่ใชจ้่ายในการด าเนินงานปรับลดลง 
2) กิจกรรมลงทุน (Investing Activities) มีค่าใชจ้่ายตามแผนการลงทุนในไตรมาส 4/2563 เท่านั้น คือ การสร้างส านกังาน 
 แห่งใหม่ ซ่ึงประกอบดว้ยส านกังาน, ศูนยซ่์อมบ ารุง และศูนยฝึ์กอบรมและพฒันาพนกังานขบัรถ ตั้งอยู่ท่ีอ  าเภอพาน

ทอง จงัหวดัชลบุรี 
3) กิจกรรมการจดัหาเงิน (Financing Activities) ฝ่ายบริหารด าเนินการขอสินเช่ือดอกเบ้ียต ่า (Soft Loan) จากธนาคาร

จ านวน 15,000,000 บาท และเจรจาขอลดการผอ่นช าระค่างวดรถกบัสถาบนัการเงิน และบริษทัผอ่นช าระตามปกติเม่ือ
สถานะทางการเงินของบริษทัปรับตวัดีขึ้นในไตรมาส 4/2563  

4) กระแสเงินสด (Crash Flow) สถานการณ์เงินสดติดลบในไตรมาส 1 และไตรมาส 2/2563 จากการด าเนินการตาม
มาตรการอยา่งเคร่งครัด ส่งผลให้ไตรมาส 3 และ 4/2563 กระแสเงินสดกลบัมาเป็นบวก 

  ส าหรับภาพรวมการด าเนินงานในดา้นผลประกอบการในปี 2563 บริษทัมีรายไดร้วม 391,691,012 บาท ลดลงคิดเป็น
ร้อยละ 14.61 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2562 และ มีก าไรสุทธิเท่ากบั 28,750,081 บาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 38.60 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 
2562  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีสินทรัพยจ์ านวน 821,178,504 บาท เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 8.70 หน้ีสินจ านวน 400,682,133 
บาท เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 14.55 และส่วนของผูถื้อหุ้นจ านวน 420,496,371 บาท เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 3.66 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี
ก่อนหนา้ 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีทรัพยสิ์นประเภทยานพาหนะ จ านวน 347 คนั และเพ่ิมขึ้นในไตรมาส 1/2564 เป็น
จ านวน 375 คนั ซ่ึงสามารถจ าแนกเป็นรถท่ีหมดภาระผอ่นช าระ (Owner) และติดภาระผอ่นช าระ(Leasing) ดงัน้ี 

ประเภทรถ 2562 2563 2564* 
Owner Leasing Owner Leasing Owner Leasing 

รถบสั 108 84 120 91 144 78 
รถมินิบสั 3 27 6 32 6 36 
รถตู ้ 7 72 21 70 33 71 
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ประเภทรถ 2562 2563 2564* 
Owner Leasing Owner Leasing Owner Leasing 

รถตู ้VIP 2 6 2 5 7 0 
รวม 120 188 149 198 190 185 

 * หมายเหตุ: กรณีท่ีบริษทัไม่ซ้ือรถเพ่ิม 
 

แผนกำรด ำเนินธุรกิจส ำหรับปี 2564  ดงัน้ี 
1. น าเทคโนโลยีมาพฒันาเพ่ือเพ่ิมความสามารถทางการแข่งขนั 
 ในสถานการณ์ปัจจุบนัมีการแข่งขนัสูงมาก บริษทัเห็นว่า มี 2 ทางเลือกในการแข่งขนั คือ แข่งขนัดา้นราคา และการ

เพ่ิมความสามารถทางการแข่งขนั ซ่ึงบริษทัเลือกการเพ่ิมความสามารถทางการแข่งขนัดว้ยการพฒันาเทคโนโลยี 
2. พฒันาทีมงานให้มีความสามารถในการแข่งขนัและสร้างมาตรฐานในธุรกิจ 
 การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีท าให้เกิดการสร้างมาตรฐานใหม่ ซ่ึงธุรกิจบริการของบริษทัตอ้งอาศยับุคลากรเป็นตวั

ขบัเคล่ือน ดงันั้น บริษทัจึงมุ่งเนน้การพฒันาบุคลากรเป็นส าคญั 
3. ควบคุมค่าใชจ้่ายให้เหมาะสม 
 จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ส่งผลให้บริษทัควบคุมค่าใชจ้่ายไดดี้ขึ้น จึงด าเนินนโยบายการควบคุมค่าใชจ้่าย

อยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
แผนพฒันำธุรกิจ 
 จากอดีตจนถึงปัจจุบนั บริษทัด าเนินธุรกิจโดยใชน้โยบายคุณภาพในการขบัเคล่ือน ปัจจุบนัยงัคงนโยบายคุณภาพและ
เพ่ิมการพฒันาเทคโนโลยีดิจิตอล (Digital Technology) และเพื่อเป็นการพฒันาศกัยภาพ บริษทัได้จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนและเป็น
พนัธมิตรทางธุรกิจกบับริษทั โตโยตา้ ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จ ากดั (TTTH)  ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของ บริษทั โตโยตา้ ทูโช (ไทย
แลนด์) จ ากดั (TTTC) เม่ือตน้ปีท่ีผ่านมา โดยร่วมกนัการพฒันาเทคโนโลยี อาทิ เทคโนโลยี “Smart Mobility” ตน้แบบจาก TTTC 
ส าหรับการเช่ือมโยง (Connected) ระหว่างผูโ้ดยสาร พนักงานขบัรถ และศูนยค์วบคุมรถ รวมทั้ง การใช้ร่วมกัน (Shared), รถ
พลงังานไฟฟ้า (Electric Vehicle (EV)) และยานยนตไ์ร้คนขบั (Autonomous) เพื่อรองรับการปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในอนาคต 
 ท่ีกล่าวมาทั้งหมด แสดงให้เห็นว่า สถานะของบริษทัในปัจจุบนัมีความพร้อมในการด าเนินธุรกิจตามนโยบายและ
สามารถพฒันาธุรกิจของบริษทัไดต้่อไป 
 นายปิยะฯ สอบถามว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถาม ขอ้สงสัยหรือค าแนะน าเพ่ิมเติมหรือไม่ 
(1) SG&A ท่ีลดลงในช่วงคร่ึงปีหลงั จะลดลงอยา่งต่อเน่ืองหรือไม่ (ผูถื้อหุ้น) 
ตอบ: SG&A ท่ีลดลงในปี 2563 ส่วนท่ีลดลงอย่างมีนยัส าคญั คือ การลดโบนสัพนกังานและลดพ้ืนท่ีเช่าส านักงาน ซ่ึงยงัมี

ค่าใชจ้่ายส่วนอื่นท่ีบริษทัสามารถลดลงได ้และจะด าเนินการลดค่าใชจ้่ายอยา่งต่อเน่ือง หากสถานการณ์ดีขึ้นบริษทัจะ
พิจารณาตามความเหมาะสม 

(2) บญัชีเงินเดือน (Payroll) เพ่ิมขึ้นทุกปี ผูบ้ริหารมีวิธีบริหารอยา่งไร (ผูถื้อหุ้น) 
ตอบ: การบริหารตอ้งพิจารณาจากแหล่งท่ีมาของตวัเลขการเพ่ิมขึ้น หากเพ่ิมในส่วนของจ านวนรวม ฝ่ายบริหารจะใชร้ะบบ 

Economics of Scale คือ พนักงานไดรั้บเงินเดือนเพ่ิมขึ้น ตอ้งท างานและมีผลงานมากขึ้น เพ่ือคงสัดส่วน (Ratio) ให้
คงท่ีหรือท าให้ลดลง 

(3) นอกจากคุณภาพแลว้ มีปัจจยัส าคญัอะไรท่ีใชใ้นการแข่งขนั (ผูถื้อหุ้น) 
ตอบ: มี 3 ปัจจยั ท่ีจะสร้างธุรกิจให้เหนือคูแ่ข่งขนั, สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ และท าก าไรไดใ้นระยะยาว (Key Success 

Factor) ท่ีบริษทัใชใ้นการแข่งขนั คือ  
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1)  ความสัมพนัธ์ (Connection) การด าเนินธุรกิจตอ้งมีความสัมพนัธ์ท่ีดี 
2)  คุณภาพ (Quality) บริษทัยงัคงด าเนินการดา้นการพฒันาและสร้างความพึงพอใจลูกคา้ 
3)    การบริหารตน้ทุน (Cost Management)  การท่ีบริษทัไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพยถื์อเป็นขอ้ไดเ้ปรียบ 
     คู่แข่งดา้นตน้ทุนทางการเงิน สามารถบริหารตน้ทุนไดดี้หากเปรียบเทียบ 
      กบับริษทัทัว่ไป 

(4) มีความเป็นไปไดใ้นการน า EV มาใชห้รือไม่ (ผูถื้อหุ้น) 
ตอบ: ขอเรียนแจง้ขอ้จ ากดัของ EV คือ สถานีอดัไฟฟ้า (Charge) และตน้ทุนสูงหากใช้แบตเตอร่ีขนาดใหญ่ จากการศึกษา

และวิเคราะห์ความเหมาะสมในการน า EV มาใชใ้นการด าเนินธุรกิจ บริษทัพบว่ามีความเหมาะสม เน่ืองจากใชเ้ส้นทาง
และก าหนดเวลาประจ าในการบริการลูกคา้ ท าให้สามารถก าหนดสถานี Charge และมีเวลา Charge มาก จึงไม่จ าเป็น 

 ตอ้งใชแ้บตเตอร่ีขนาดใหญ่ ดา้นการลงทุนตวัรถ EV มีตน้ทุนสูงกว่ารถท่ีใชน้ ้ ามนั เม่ือเปรียบเทียบกบัราคาน ้ ามนัใน
ปัจจุบนั ราคาไฟฟ้าในปัจจุบนั กบัการใชง้าน (Consumption) พบว่าประเภทรถท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทั คือ  

 รถมินิบสั และรถตู ้ในการใชง้านบางลูกคา้และบางลกัษณะงาน 
(5) หลงัสถานการณ์โรคโควิด 19 คล่ีคลาย จะมีการปรับสัดส่วนรถร่วมบริการหรือไม่ และมีแผนการขยายช่องทางธุรกิจ

อื่นนอกจากรถรับ-ส่งพนกังานหรือไม่ (ผูถื้อหุ้น) 
ตอบ: การปรับสัดส่วนรถร่วมบริการอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา รถร่วมบริการมีข้อดี คือ บริษัทไม่ต้องแบกรับภาระ

ทรัพยสิ์นและกระจายความเส่ียง ในส่วนของขอ้เสียรถร่วมบริการ คือ ยากต่อการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานบริษทั 
จึงมีนโยบาย “สร้างผูป้ระกอบการรถร่วมบริการ” เพ่ือผลกัดนัให้การใชร้ถร่วมบริการมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น ในส่วนของ
แผนการขยายช่องทางธุรกิจอื่นอยูใ่นขั้นตอนการศึกษาขอ้มูล เน่ืองจากบริษทัยงัขาดความช านาญ ซ่ึงในปี 2564 อาจมี
โครงการทดลองบา้ง อยา่งไรก็ตามบริษทัยงัคงมุ่งเนน้ช่องทางธุรกิจหลกัเช่นเดิม 

(6) กรุณาอธิบายเหตุผลการเพ่ิมทุนแบบเฉพาะเจาะจงในวงจ ากดั (Private Placement (PP)) ให้กบั TTTH (ผูถื้อหุ้น) 
ตอบ: เน่ืองจากการขยายกิจการจ าเป็นตอ้งมีการเพ่ิมทุน ซ่ึงการเพ่ิมทุนมีหลายช่องทาง บริษทัพิจารณาแลว้เห็นว่า การเพ่ิมทุน

แบบเฉพาะเจาะจงในวงจ ากดัให้กบั TTTH ท าให้บริษทัมีพนัธมิตรทางธุรกิจเป็น TTTC โดยบริษทัคาดหวงัในการ
ขยายฐานลูกค้า และการพฒันาเทคโนโลยี เน่ืองจาก TTTC มีบริษัทเครือข่ายในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม และมี
เทคโนโลยี โดยเฉพาะดา้นการขนส่งสินคา้ (Logistics) ซ่ึงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กบัธุรกิจของบริษทัได ้การร่วม
เป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบั TTTC บริษทัจะไดป้ระโยชน์ทั้งการขยายฐานลูกคา้ และการพฒันาเทคโนโลยี 

(7) Smart Mobility คืออะไร (ผูถื้อหุ้น) 
ตอบ: การน าเทคโนโลยีมาใชก้บัธุรกิจของบริษทั เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายให้กบัผูโ้ดยสารและลูกคา้สามารถลดตน้ทุน

คา่ใชจ้่ายหากน ามาประยตุใ์ชท้ั้ง 3 ส่วน ประกอบดว้ย 
- Connected  ช่วยให้การบริหารจดัการการเดินรถมีความยืดหยุน่มากขึ้น 
- Shared ช่วยให้การบริหารจดัการตน้ทุนไดดี้ขึ้น หากรถมีท่ีนัง่ว่างสามารถใชร่้วมกนัได ้ท าให้ได ้
  ประโยชน์ทั้งผูรั้บบริการและผูใ้ห้บริการ 
- EV  ช่วยลดมลภาวะ 

(8) ปัจจุบนับริษทัให้บริการลูกคา้ก่ีจงัหวดั มีโครงการขยายธุรกิจไปยงัจงัหวดัอื่นหรือไม่ มีแผนการขยายงานอย่างไร (ผู ้
ถือหุ้น) 

ตอบ: ปัจจุบนัให้บริการลูกคา้ในจงัหวดัชลบุรี, ระยอง, ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี และไดข้ยายไปยงัจงัหวดัสระบุรี บริษทั
มุ่งเนน้ให้บริการในเขตพ้ืนท่ีท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม เช่น พ้ืนท่ี EEC ซ่ึงโอกาสในดา้นส่วนแบ่งทางการตลาดยงัมีอีก
มาก และมีโครงการขยายไปยงัพ้ืนท่ีอ่ืนหากโอกาสอ านวย เช่น จงัหวดัอยธุยา, จงัหวดัสมุทรปราการ เป็นตน้ 
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(9) สัดส่วนรายไดใ้นปี 2561 – 2563 เป็นอยา่งไร (ผูถื้อหุ้น) 
ตอบ: รายไดข้องบริษทัร้อยละ 95 มาจากการให้บริการรถขนส่งพนกังานภาคอุตสาหกรรม 
 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านอื่นมีค าถามหรือขอ้สงสัยหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงแจง้ต่อท่ีประชุมว่าวาระน้ีไม่มี
การลงมติเน่ืองจากเป็นวาระการแจง้เพื่อทราบ 
มติ:  ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตามท่ีเสนอ 
 
วำระท่ี 3 อนุมัติงบกำรเงินประจ ำปี 2563 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 ท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี  
  ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่าบริษทัไดจ้ดัท างบการเงินประจ าปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ณ รอบปีบญัชี
ของบริษัทซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู ้สอบบัญชี จากบริษัท ส านักงานอีวาย จ ากัด และผ่านการพิจารณาสอบทานของ
คณะกรรมการตรวจสอบและผา่นการอนุมติัของคณะกรรมการบริษทัเรียบร้อยแลว้  
  คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมฯ เพื่ออนุมติังบการเงินส าหรับปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  
2563 ท่ีผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี โดยสามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี  
งบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุน (หน่วย : บาท) 

สินทรัพย ์ 821,178,504 
หน้ีสิน 400,682,133 
ส่วนของผูถื้อหุ้น 420,496,371 
รายไดจ้ากการขาย 391,093,952 
รายไดร้วม 391,691,012 
ก าไรส าหรับปี 28,750,081 
ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.047 

 

  ประธานฯ ไดส้อบถามว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสัยหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติมหรือไม่  
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสัยหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมอนุมติั 
งบการเงินส าหรับปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ท่ีผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี โดยวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติั
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
มติ:  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติังบการเงินประจ าปี 2563 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ท่ีผา่นการตรวจสอบ 
  โดยผูส้อบบญัชี ตามท่ีไดเ้สนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

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

 
วำระท่ี 4 อนุมัติกำรจัดสรรก ำไรเป็นทุนส ำรองและอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม  
 2563   
 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่าตามมาตรา 116 พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ระบุว่า “บริษทัตอ้ง
จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสม
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ยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน เวน้แต่บริษทัจะมีขอ้บงัคบัหรือกฎหมาย
อ่ืนก าหนดให้ตอ้งมีทุนส ารองมากกว่านั้น” 
 คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัการจดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 
2563 จ านวน 1,440,000 บาท เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย คดิเป็นอตัราร้อยละ 5.01 ของทนุจดทะเบียน และ อนุมติัจ่ายเงินปัน
ผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 20,500,000, บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 74.95 
ของก าไรสุทธิหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย  
  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวคณะกรรมการบริษทัพจิารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจยัต่างๆ เพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้นโดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวนัศกุร์ท่ี 9 เมษายน 2564 และ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศุกร์ท่ี 30 เมษายน 2564  
  ประธานฯ ไดส้อบถามว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสัยหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติมหรือไม่ 
  เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสัยหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมอนุมติั 
การจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองและอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  โดยวาระน้ี
จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  
มติ: ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมติัการจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองและอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับ 
 ผลการด าเนินงานส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตามท่ีไดเ้สนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

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

 
วำระท่ี 5 อนุมัติกำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
  ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบั
ของบริษทั ขอ้ 20 ก าหนดไวว่้า “ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม 
(1/3) ของจ านวนกรรมการขณะนั้น ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดกบั
จ านวนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่ง อาจไดรั้บเลือกให้กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกได”้ โดยในการประชุมสามญั 
ผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 น้ี มีกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน คือ 

1) นายวิวฒัน์ กรมดิษฐ ์ ต าแหน่ง กรรมการ, กรรมการบริหาร 
2) นายก าชยั บุญจิรโชติ ต าแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
3) นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ ์ ต าแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

  คณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เห็นสมควรท่ีจะเสนอช่ือกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่ง 
ทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ มีคุณสมบติัครบถว้นต่อการด ารง
ต าแหน่งกรรมการ โดยขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัปรากฏตาม 
หนงัสือเชิญประชุมท่ีส่งให้ล่วงหนา้แลว้ 
  เพื่อใหท่ี้ประชุมลงมติไดอ้ยา่งอิสระ จึงเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากท่ีประชุมเป็นการชัว่คราว  
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  ผูด้  าเนินการประชุม แจง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษทัไดใ้ห้สิทธิผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษทั ระหว่างวนัท่ี 26 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ ์2564 นั้น ปรากฏว่าไม่มผีูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคล เพื่อเขา้รับ
การพิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัแต่อยา่งใด 
  ประธานฯ ไดส้อบถามว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสัยหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติมหรือไม่  
  เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสัยหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมอนุมติัการเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และจะท าการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล 
1. นำยวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ 
มติ:  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการเลือกตั้ง นายวิวฒัน์ กรมดิษฐ์ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั  
 อีกวาระหน่ึงตามท่ีไดเ้สนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

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

2. นำยก ำชัย บุญจิรโชติ 
มติ:  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการเลือกตั้ง นายก าชยั บุญจิรโชติ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั  
 อีกวาระหน่ึงตามท่ีไดเ้สนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 450,976,674 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                   112 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
บตัรเสีย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
รวม 450,976,786 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง                   0 เสียง (ไม่น ามาค านวณ)  

3. นำยประเสริฐ อัครประถมพงศ์ 
มติ:  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมติัการเลือกตั้ง นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ์ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของ

บริษทัอีกวาระหน่ึงตามท่ีไดเ้สนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
เห็นดว้ย 450,976,786 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
บตัรเสีย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
รวม 450,976,786 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง                   0 เสียง (ไม่น ามาค านวณ)  

 
วำระท่ี 6 อนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564  
  ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่าตามขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 25 ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการจาก
บริษทัตามท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติอนุมติั โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ 
และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืนได ้นอกจากน้ี 
กรรมการของบริษทัมีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั 
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  คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมฯ อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 โดยก าหนดผลตอบ
แทนกรรมการเป็นเบ้ียประชุมต่อคร้ังตามอตัราท่ีปรากฏในตาราง และค่าตอบแทนกรรมการรายปี โดยพิจารณาถึงแผนงานทางธุรกิจ
ของบริษทัและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านโดยมีรายละเอียดดงัน้ี;  
ค่ำเบีย้ประชุม 
- ประธานกรรมการ 15,000 บาทต่อคร้ัง 
- รองประธานกรรมการ 12,000 บาทต่อคร้ัง 
- กรรมการ 10,000 บาทต่อคร้ัง 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาทต่อคร้ัง 
- กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาทต่อคร้ัง 
- ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 15,000 บาทต่อคร้ัง 
- กรรมการบริหารความเส่ียง 10,000 บาทต่อคร้ัง 
- ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 15,000 บาทต่อคร้ัง 
- กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 10,000 บาทต่อคร้ัง 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรรำยปี 
 คิดจากผลประกอบการประจ าปีของบริษทัในอตัราไม่เกินร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคล โดยให้คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจจดัสรรเงินจ านวนน้ีใหแ้ก่กรรมการ 
 ประธานฯ ไดส้อบถามว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสัยหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสัยหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมอนุมติัค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2564 โดยวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม  
มติ:   ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ตามท่ีไดเ้สนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี   

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

 
วำระท่ี 7 อนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2564 
 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ก าหนดให้ท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบติัและการปฏิบติัหน้าท่ีของผูส้อบบญัชีความต่อเน่ืองและประสิทธิภาพ
ในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอตัราค่าสอบบญัชีปี 2564 มีความเห็นว่า ผูส้อบบญัชีทั้ง 3 ท่านเป็นผูส้อบบญัชีท่ีเป็น
อิสระ ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจใดๆ กบับริษัทหรือผูบ้ริหารของบริษทั และมีคุณสมบติัครบถว้นในการตรวจสอบและแสดง
ความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัประจ าปี 2563 รวมถึงมีความเห็นว่า การก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 มีความเหมาะสมดี
แลว้ ดงันั้น จึงเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 อนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี
ประจ าปี 2564  
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 คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมฯ อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั ส านกังานอีวาย จ ากดั ดงัน้ี 
1) นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3930 ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ส าหรับปี 2559-2563 
หรือ 2) นายณัฐวุฒิ สันติเพช็ร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5730 ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัส าหรับปี 2562-
2563  หรือ 3) นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5874 ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
ส าหรับปี 2559-2563 โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขา้งตน้เป็นผูส้อบบญัชี เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น
ต่องบการเงินของบริษทั ซ่ึงทั้ง 3 ท่านท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ไม่มีผูใ้ดปฏิบติัหนา้ท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อ
งบการเงินของบริษทัเป็นเวลา 7 รอบปีบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 ส าหรับบริษทัเป็นจ านวนไม่เกิน 1,260,000 
บาท 
 ประธานฯ ไดส้อบถามว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสัยหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสัยหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมอนุมติัการแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564โดยวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
มติ: ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 ตามท่ีไดเ้สนอ 
 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

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

 
วำระท่ี 8 อนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรเข้ำใหม่ 
 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า จากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่บริษทั โตโยตา้ ทูโช ไทย 

โฮลดิ้งส์ จ ากดั (ต่อไปน้ีเรียกว่า “TTTH”) ท่ีผ่านมา TTTH ไดเ้สนอช่ือบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัจ านวน 1 ท่านตาม

สัดส่วนการเพ่ิมทุนประมาณร้อยละ 9.53 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดภายหลงัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนช าระแลว้ การ

พิจารณาบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัตอ้งเป็นบุคคลท่ีผูมี้ความรู้ความสามารถ มีจรรยาบรรณธุรกิจ วิสัยทศัน์ และทศัติท่ี

ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ

กฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษทั เพื่อสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูถื้อหุ้น คณะกรรมการ

บริษทัไดน้ าเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเพื่อน าเสนอให้ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นอนุมติัแต่งตั้งกรรมการเขา้ใหม่ จ านวน 1 ท่าน คือ “นาย

ธานินทร์ หิรัญปัณฑาพร” ในต าแหน่งกรรมการ ซ่ึงไม่ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการบริษทัแต่อย่ างใด และไม่มีความ

เก่ียวขอ้งกนัตามมาตรา 258 ใน พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์  

 คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการและจากการพิจารณา

กลัน่กรองคุณสมบติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ืออย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการมีความเห็นว่าบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ

เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการมีคุณสมบติัครบถว้น เหมาะสม และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้ก าหนดหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง

เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ มีจรรยาบรรณธุรกิจ วิสัยทศัน์ และทศัติท่ีดีต่อองคก์ร มีความเตม็ใจและพร้อมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ

มอบหมายอยา่งเตม็ความสามารถ และเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งไม่ไดด้ ารงต าแหน่งกรรมการใน

บริษทัท่ีด าเนินธุรกิจเดียวกนักบับริษทัท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอต่อท่ีประชุม
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สามัญผูถื้อหุ้นเพ่ือแต่งตั้ง “นายธานินทร์ หิรัญปัณฑาพร” ให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการ รวมทั้งอนุมติัการมอบหมายให้บุคคลท่ี

กรรมการผูมี้อ านาจของบริษทัมอบหมายมีอ านาจในการด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเปล่ียนแปลงกรรมการต่อหน่วยงานราชการท่ี

เก่ียวขอ้ง และ/หรือ ด าเนินการอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามความจ าเป็นและเหมาะสมเพื่อให้การจดทะเบียนแกไ้ขเปล่ียนแปลงกรรมการ

ของบริษทัเสร็จสมบูรณ์ 

 ประธานฯไดส้อบถามว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสัยหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสัยหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมอนุมติัแต่งตั้ง
กรรมการเขา้ใหม่ ไดแ้ก่  “นายธานินทร์ หิรัญปัณฑาพร” โดยวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากไม่นอ้ยกว่าก่ึง
หน่ึงของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
มติ: ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมติัแต่งตั้งกรรมการเขา้ใหม่ ไดแ้ก่  “นายธานินทร์ หิรัญปัณฑาพร” ตามท่ีไดเ้สนอ 
 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

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

 
วำระท่ี 9 อนุมัติกำรแก้ไขข้อบังคับของบริษทัท่ีเกี่ยวกับกำรประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 27, 28, 36, 37, 38, 

39, 40 ในเร่ืองกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้สอดคล้องกับพระรำชก ำหนดว่ำด้วยกำรประชุมผ่ำนส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 

 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (“พระราช

ก าหนด”) มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 19 เมษายน 2563 ทั้งน้ี เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์

ท่ีก าหนดไวใ้นพระราชก าหนด บริษทัจึงขอเสนอให้มีการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัเก่ียวกบัการประชุมคณะกรรมการและ

การประชุมผูถื้อหุ้นในขอ้ 27, 28, 36, 37, 38, 39, 40 และ น าเสนอการมอบอ านาจให้กรรมการก าหนดบุคคลท่ีบริษทัมอบหมายใน

การจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยมี์อ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือให้เป็นไป

ตามค าส่ังของนายทะเบียน  

 คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั เก่ียวกบัการ
ประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อให้สอดคลอ้งกบัพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ในขอ้ 
27, 28, 36, 37, 38, 39, 40 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) และ น าเสนอการมอบอ านาจให้กรรมการก าหนดบคุคลท่ีบริษทั
มอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยมี์อ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค า
เพื่อให้เป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียน 
 ประธานฯไดส้อบถามว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสัยหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติมหรือไม่ 
  เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสัยหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมอนุมติัการแกไ้ข
ขอ้บงัคบัของบริษทัที่เก่ียวกบัการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุ้น ขอ้ 27, 28, 36, 37, 38, 39, 40 ในเร่ืองการประชุม
ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เพื่อให้สอดคลอ้งกบัพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยวาระน้ีจะตอ้ง
ไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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มติ: ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัที่เก่ียวกบัการประชุมคณะกรรมการและการประชุม 
 ผูถื้อหุ้น ขอ้ 27, 28, 36, 37, 38, 39, 40 ในเร่ืองการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เพื่อให้สอดคลอ้งกบัพระราชก าหนด 
 ว่าดว้ยการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตามท่ีไดเ้สนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

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

 
วำระท่ี 10 พจิำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่าตามมาตรา 105 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ไดก้ าหนดว่า “เม่ือท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นไดพ้ิจารณาวาระการประชุมฯ ตามท่ีแจง้ในหนงัสือเชิญประชุมเรียบร้อยแลว้ ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย
กว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม
ก็ได”้ 
 นอกจากน้ี บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถามในเร่ืองอื่นๆ เก่ียวกบับริษทั 
(1) บริษทัมีรถท่ีมีอายมุากกว่า 20 ปีก่ีคนั มีการก าหนดระยะเวลาใชร้ถก่ีปี และการตดัค่าเส่ือมราคาใชแ้บบใด (ผูถื้อหุ้น) 
ตอบ: เน่ืองจากบริษทัก่อตั้งมาเป็นเวลา 15 ปี จึงยงัไม่มีรถท่ีมีอายมุากกว่า 20 ปี และบริษทัไม่ไดก้ านดการใชร้ถเป็นจ านวนปี 

พิจารณาตามสภาพและความพร้อมใชง้าน และมีนโยบายจ าหน่ายรถท่ีมีอายเุกิน 10 ปี ส าหรับการตดัค่าเส่ือมราคา 
ใชแ้บบเส้นตรง 

(2) เปรียบเทียบสถานะของบริษทัปี 2564 กบัปี 2563 ดีขึ้นหรือไม่ (ผูถื้อหุ้น) 
ตอบ: สถานะของบริษทัดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 4/2563 
(3) Smart Mobility มีค่าใชจ้่ายหรือไม่ และน าเร่ือง “ความคุม้ทุน” มาพิจารณาหรือไม่ (ผูถื้อหุ้น) 
ตอบ: ในการลงทุนตอ้งพิจารณาถึงเร่ือง “ความคุม้ทุน” ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็น ในส่วนของค่าใชจ้่าย Smart Mobility แบ่งออกเป็น 

2 ส่วน 1) ส่วนเดิมท่ี TTTC พฒันาไวแ้ลว้ หากบริษทัน ามาใช้จะมีค่าใช้จ่าย 2) ส่วนท่ีพฒันาร่วมกนั บริษทัจะลงทุน
เพื่อการพฒันาเทคโนโลย ี

(4) ในปี 2563 และไตรมาส 1/2564 ลูกคา้ต่อสัญญาครบทุกรายหรือไม่ (ผูถื้อหุ้น) 
ตอบ: จากการด าเนินธุรกิจท่ีผา่นมา ลูกคา้ต่อสัญญากบัครบทุกราย ยกเวน้ปี 2562 ลูกคา้ไม่ต่อสัญญาจ านวน 2 ราย 
(5) การคาดการณ์รายไดปี้ 2564 และแผนการลงทุนรถใหม่จ านวนเท่าไรและลงทุนรถประเภทใดบา้ง (ผูถื้อหุ้น) 
ตอบ: การวางแผนปี 2564 ค่อนขา้งรัดกุมและระมดัระวงั เน่ืองจากสถานการณ์โดยทัว่ไปยงัไม่ปกติ คาดการณ์รายไดเ้ติบโต

จากปี 2563 ร้อยละ 20 และแผนการลงทุนรถใหม่ตามจ านวนท่ีท าสัญญากบัลูกคา้ ในไตรมาส 2/ 2564 มีแผนเพ่ิมรถ
บสัและรถตู ้จ านวน 65 คนั 

(6) บริษทัมีความเห็นต่อการจดัเยี่ยมชมกิจการในช่วงคร่ึงปีหลงัอยา่งไร (ผูถื้อหุ้น) 
ตอบ: โดยธุรกิจของบริษทัไม่มีโรงงานหรือสถานท่ีท่ีเหมาะสมต่อการส่ือสารกบันกัลงทุน แต่ปีน้ีส านกังานแห่งใหม่ 

แลว้เสร็จ จึงอยูใ่นขั้นตอนการพิจารณาให้นกัลงทุนเขา้เยี่ยมชม 
(7) ส านกังานแห่งใหม่มีค่าใชจ้่ายเท่าไร และผอ่นช าระก่ีปี (ผูถื้อหุ้น) 
ตอบ: บริษทัซ้ือท่ีดินและจ่ายคา่ก่อสร้างโดยใชเ้งินกูจ้  านวนประมาณ 40 ลา้นบาท วางแผนผอ่นช าระ 60 งวด 
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(8) งบลงทุนปี 2564 มีจ านวนเท่าไร เพ่ิมขึ้นหรือลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2563 และมีวถัุประสงคก์ารใชใ้นเร่ืองใด (ผูถื้อ
หุ้น) 

ตอบ: แผนการลงทุนส าหรับซ้ือรถใหม่จ านวน 210 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2563 ซ่ึงปีท่ีผ่านมาไม่มีแผนการลงทุนอื่น
นอกจากการก่อสร้างส านกังานแห่งใหม่ 

  
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะท่านใดเสนอเร่ืองอื่นๆ เพื่อพิจารณา 
  
 ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้น ผูรั้บมอบฉันทะ และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านท่ีสละเวลาเขา้ร่วมประชุม และปิด
ประชุมเวลา 11.45 น. 
 
        
 

ลงช่ือ                                                          ประธานท่ีประชุม 
         นายชาติชาย พานิชชีวะ 

                             ประธานกรรมการบริษทั 
 
 

ลงช่ือ                                                          ผูบ้นัทึกการประชุม 
  นางสุกานดา พุทธรักษา 
      เลขานุการบริษทั 
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ข้อบงัคับบริษัทฉบับปัจจุบัน ข้อบงัคับที่ขอเสนอให้มีกำรแก้ไขเพิม่เติม 

ขอ้ 27.  
ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่
นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนกรรมการ 
ทั้งหมดจึงจะครบองคป์ระชุม และใหป้ระธานกรรมการ
ท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ ในกรณี
ท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ในกรณีท่ีมีรองประธานกรรมการอยู ่ให้
รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม แต่ถา้ไม่มี
รองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยูใ่นท่ีประชุมนั้น
หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้กรรมการซ่ึงมาประชุม
เลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 
  การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียง
ขา้งมาก กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึง (1) เสียงในการ
ลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น และถา้
คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียง
เพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเพ่ือเป็นเสียงช้ีขาด 
 

ขอ้ 27.  
ในการประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมในท่ี 
ประชุมแห่งเดียวกนัหรือเป็นการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์
ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวน
กรรมการ 
ทั้งหมดจึงจะครบองคป์ระชุม และใหป้ระธานกรรมการท า
หนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ ในกรณีท่ีประธาน
กรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ใน
กรณีท่ีมีรองประธานกรรมการอยู ่ให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธานท่ีประชุม แต่ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่
อยูใ่นท่ีประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้กรรมการ
ซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละคร้ัง ประธานในท่ีประชุมอาจ
ก าหนดให้กรรมการของบริษทัเขา้ร่วมประชุมและด าเนินการ
ใดๆ ในการประชุมดงักล่าวผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้โดยการ
จดัการประชุมดว้ยวิธีดงักล่าวตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายหรือ
กฎเกณฑท่ี์ใชบ้งัคบัในขณะนั้น และให้ถือว่าการประชุม
คณะกรรมการผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ดงักล่าวมีผล เช่นเดียวกบั
การประชุมคณะกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมในท่ีประชุมแห่ง
เดียวกนัตามวิธีการท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัน้ี  
การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงขา้งมาก 
กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึง (1) เสียงในการลงคะแนน เวน้แต่
กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนั้น และถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานใน
ท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเพ่ือเป็นเสียงช้ีขาด 

ขอ้ 28.  
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ
หรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงั
กรรมการไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม เวน้แตใ่น
กรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชนข์องบริษทั 
จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวนัประชุมให้
เร็วกว่านั้นก็ได ้
กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียก
ประชุมคณะกรรมการก็ได ้ ในกรณีน้ีให้ประธานกรรมการ

ขอ้ 28.  
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผูซ่ึ้ง
ไดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่า
เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพ่ือ
รักษาสิทธิและประโยชนข์องบริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธี
อ่ืน และก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกว่านั้นก็ได ้
กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุม
คณะกรรมการก็ได ้ ในกรณีน้ีใหป้ระธานกรรมการก าหนดวนั
และนดัประชุมภายในสิบส่ี (14) วนั  นบัแต่วนัไดรั้บค าร้องขอ 



 
เอกสำรแนบ 1 “ข้อบงัคับบริษัท” 

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจำปี 2564  2 

 

ก าหนดวนัและนดัประชุมภายในสิบส่ี (14) วนั  นบัแต่วนั
ไดรั้บค าร้องขอ 
 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีการประชุมคณะกรรมการคราวใดเป็นการ 
ประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ การจดัส่งหนงัสือนดัประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมสามารถด าเนินการโดยจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้ซ่ึงจะตอ้งจดัส่งภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
ในวรรคแรกและจะตอ้งจดัให้มีการจดัเก็บส าเนาหนงัสือเชิญ
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย 
โดยอาจจดัเก็บในรูปแบบขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส์ก็ได ้

ขอ้ 36.  
คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการ
ประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแต ่
วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

 การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหน่ึง ใหเ้รียกว่า
การประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อ
หุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 
ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้ง
ระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้
ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี 
คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในส่ีสิบ
ห้า (45) วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุ้น  
ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชุมภายใน
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือ
กนัหรือผูถื้อหุ้นคนอื่น ๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามท่ีบงัคบั
ไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบห้า (45) วนั นบั
แต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นน้ี
ให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียก
ประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิด
จากการจดัให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตาม
สมควร  
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียก
ประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคส่ีคร้ังใดจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้น
ขอ้ 38 ผูถื้อหุ้นตามวรรคส่ีตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้

ขอ้ 36.  
คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุม
สามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแต ่
วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

 การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหน่ึง ใหเ้รียกว่าการ
ประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็น
การประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 
ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า
ร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนั
ท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการ
ประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตผุลในการท่ี
ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณี
เช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในส่ีสิบ
ห้า (45) วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุ้น  
ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชุมภายในก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อ
หุ้นคนอื่น ๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียก
ประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบห้า (45) วนั นบัแต่วนัครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นน้ีให้ถือว่าเป็นการประชุมผู ้
ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบ
ค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอ านวย
ความสะดวกตามสมควร  
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุม
เพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคส่ีคร้ังใดจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 38 ผูถื้อ
หุ้นตามวรรคส่ีตอ้งร่วมกนัรับผดิชอบชดใชค้่าใชจ้่ายท่ีเกิดจาก
การจดัให้มีการประชุมในคร้ังนั้นให้แก่บริษทั 
ทั้งน้ี การจดัการประชุมผูถื้อหุน้สามารถจดัการประชุมผา่นส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้โดยการจดัการประชุมดว้ยวิธีดงักล่าวตอ้ง
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ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมในคร้ังนั้นให้แก่
บริษทั 
 

ปฏิบติัตามวิธีการท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัน้ีและให้
ถือว่าการประชุมผูถื้อหุ้นผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ดงักล่าวมีผล
เช่นเดียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ท่ี เขา้ร่วมประชุมในท่ีประชุม
แห่งเดียวกนัตามวิธีการท่ีบญัญติัไว ้ในกฎหมายและขอ้บงัคบัน้ี 

ขอ้ 37.  
ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็น
หนงัสือ นดัประชุมโดยระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชุมพร้อมดว้ย
รายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี 
รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าวและ
จดัส่งให้ผูถื้อหุน้และนาย ทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) 
วนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนดั
ประชุมในหนงัสือพิมพก่์อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่าสาม (3) 
วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั  
ทั้งน้ี สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมจะอยูใ่นจงัหวดัอนัเป็น
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทัหรือท่ีอ่ืนใดตามท่ี
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้

ขอ้ 37.  
ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือ 
นดัประชุมโดยระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม 
และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตาม
สมควรโดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่อ
อนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าวและจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนาย 
ทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ให้ลง
โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพก่์อนวนัประชุม
ไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) 
วนั โดยหากการประชุมผูถื้อหุน้คราวใดเป็นการประชุมผา่นส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ การจดัส่งหนงัสือนดัประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมสามารถด าเนินการโดยใชจ้ดหมาย 
อิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้ซ่ึงจะตอ้งจดัส่งตามระยะเวลาและลง 
โฆษณาในหนงัสือพิมพภ์ายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นวรรค
หน่ึง และจะตอ้งจดัให้มีการจดัเกบ็ส าเนาหนงัสือเชิญประชุม
และ เอกสารประกอบการประชุมไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ยโดยอาจ
จดัเกบ็ในรูปแบบขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส์ก็ได ้ 
ทั้งน้ี สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมจะอยูใ่นจงัหวดัอนัเป็นท่ีตั้ง
ส านกังานใหญ่ของบริษทัหรือท่ีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการจะ
ก าหนดก็ได ้

ขอ้ 38.  
ในการประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะ
จากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน 
หรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และ
ตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์
ประชุม  
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลา
นดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรค
หน่ึง หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้

ขอ้ 38.  
ในการประชุมผูถื้อหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในท่ีประชุมแห่ง 
เดียวกนั หรือการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ตอ้งมีผูถื้อหุ้น
และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า
ยี่สิบห้า (25) คน หรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้น
ทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม 
(1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์
ประชุม  
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไป
แลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่
ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากว่าการ
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ร้องขอให้การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อ
หุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้
นดัประชุมใหม่ และในกรณีน้ีใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไป
ยงัผูถื้อหุ้นไมน่อ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการ
ประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัว่าจะตอ้ง ครบองคป์ระชุม 

ประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอให้การประชุม
เป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียก
ประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ และในกรณีน้ี
ให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่าเจด็ (7) วนั
ก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัว่าจะตอ้ง ครบ
องคป์ระชุม 

ขอ้ 39.  
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ใน
กรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานใน
ท่ีประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยูใ่น
ท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ท่ีประชุม
เลือกผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมคนใดคนหน่ึงมาเป็นประธานใน
ท่ีประชุมดงักล่าว 

ขอ้ 39.  
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไม่ว่าจะเป็น
การประชุมในท่ีประชุมแห่งเดียวกนั หรือการประชุมผา่นส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธานในท่ีประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่
อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ใหท่ี้ประชุม
เลือกผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมคนใดคนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ี
ประชุมดงักล่าว 

ขอ้ 40.  
ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ให้ถือว่า
หุ้นหน่ึงมีเสียงหน่ึง และผูถื้อหุ้นคนใดมีส่วนไดเ้สียเป็น
พิเศษในเร่ืองใดผูถื้อหุน้คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้ง
กรรมการ และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้ง
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี  
(1)       ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ

หุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มี
คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออก
เสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  

(2)       ในกรณีดงัต่อไปน้ีให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า
สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

(ก)    การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือ
บางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอ่ืน  

(ข)    การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัเอกชนหรือ
บริษทัมหาชนอื่นมาเป็นของบริษทั  

(ค)    การท าแกไ้ขหรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่า 
กิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 
การ มอบหมายให้บคุคลอื่นใดเขา้จดัการธุรกิจของ

ขอ้ 40.  
ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการ 
ประชุมในท่ีประชุมแห่งเดียวกนั หรือการประชุมผา่นส่ือ 
อิเลก็ทรอนิกส์ ให้ถือว่าหุ้นหน่ึง มีเสียงหน่ึง และผูถื้อหุ้นคนใดมี
ส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจาก การออกเสียงเลือกตั้ง
กรรมการ และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น จะตอ้งประกอบดว้ย
คะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี  
(1)       ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั 
ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็น
เสียงช้ีขาด  

(2)       ในกรณีดงัต่อไปน้ีให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี 
(3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

(ก)       การขายหรืออนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วน ท่ี
ส าคญัให้แก่บคุคลอ่ืน  

(ข)      การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัเอกชนหรือบริษทั
มหาชนอื่นมาเป็นของบริษทั  

(ค)      การท าแกไ้ขหรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่า กิจการ
ของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การ มอบหมาย



 
เอกสำรแนบ 1 “ข้อบงัคับบริษัท” 

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจำปี 2564  5 

 

บริษทั หรือการควบรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมี 
วตัถุประสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไรขาดทนุกนั  

(ง)    การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือ
ขอ้บงัคบัของบริษทั  

(จ)    การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั  
(ฉ)    การเลิกบริษทั  
(ช)    การออกหุ้นกูข้องบริษทั  
(ซ)   การควบรวมกิจการบริษทักบับริษทัอืน่  
(ฌ)   การด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีกฎหมายบญัญติัไวว่้า

ตอ้ง ไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) 
ของ จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ให้บคุคลอืน่ใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการควบ
รวมกิจการกบับุคคลอื่นโดยมี วตัถุประสงคเ์พื่อการแบ่ง
ผลก าไรขาดทุนกนั  

(ง)    การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของ
บริษทั  

(จ)    การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั  
(ฉ)    การเลิกบริษทั  
(ช)    การออกหุ้นกูข้องบริษทั  
(ซ)   การควบรวมกิจการบริษทักบับริษทัอืน่  

    (ฌ)   การด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีกฎหมายบญัญติัไวว่้า 
             ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4)  
             ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม 
             และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 


