บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
9/30 หมู่ที่ 9 ตำบลบำงนำง อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 (“กำรประชุมฯ”) ของ บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดประชุมขึ้น
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมนดาริ น เอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดาริ น กรุ งเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวง
มหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร การประชุมฯ มี “นายชาติชาย พานิชชีวะ” ประธานกรรมการ ทาหน้าที่เป็ นประธานที่
ประชุม (“ประธำนฯ”) และนางสาวแพรววรรณ อ่อนประไพ ทาหน้าที่เป็ นผูด้ าเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินกำรประชุม”)
ผูด้ าเนิ นการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั กาหนดมาตรการป้องกันและรองรับความเสี่ ยงเพื่อให้สอดคล้องกับแนว
ปฏิบตั ิในการจัดประชุมของศูนย์บริ หารสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 รวมทั้งคาแนะนาหรื อข้อปฏิบตั ิอื่นๆ ของ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
เพื่อปฏิบตั ิตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม บริ ษทั จัดที่นงั่ ประชุมจากัดจานวนไม่เกิน 30 ที่นงั่ และขอความร่ วมมือ
ท่านผูถ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั แทนการเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
บริ ษทั ขอความร่ วมมือในการปฏิบตั ิตามกระบวนการและขั้นตอนการคัดกรองโรค รวมถึงการให้ขอ้ มูลในแบบแสดงข้อมูล
เพื่อการคัดกรองโรคโควิด-19 โดยไม่ปิดบังข้อเท็จจริ ง
สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยูใ่ นสถานที่ประชุม
กรุ ณางดรับประทานอาหารในบริ เวณสถานที่จดั ประชุม
การเสนอแนะ, แสดงความคิดเห็นและการสอบถาม กรุ ณาการเขียนลงในกระดาษคาถามและส่งให้พิธีกรเป็ นผูอ้ ่าน
จากนั้น ผูด้ าเนิ นการประชุมได้กล่าวแนะนากรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ผูส้ อบบัญชี และที่ปรึ กษา
กฎหมาย ที่เข้าร่ วมการประชุมดังนี้
กรรมกำร
1.
นายชาติชาย
พานิชชีวะ
ประธานกรรมการ
2.
นายวิวฒั น์
กรมดิษฐ์
รองประธานกรรมการ
3.
นายปิ ยะ
เตชากูล
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
4.
นางสมหะทัย
พานิชชีวะ
กรรมการ
5.
นางสุ วรรณี
คามัน่
กรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
6.
นายกาชัย
บุญจิรโชติ
กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7.
นายประเสริ ฐ
อัครประถมพงศ์
กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ผู้บริหำรระดับสู งด้ ำนกำรเงินและบัญชี
1.
นางสาวพรรณี คูหาวัลย์
ผู้ตรวจสอบภำยในบริษัท
1.
นางสาวอรอินทุ์
อินทร์เจริ ญสุ ข
ผู้สอบบัญชี
1.
นายศุภชัย
ปัญญาวัฒโน
ผูส้ อบบัญชี บริ ษทั สานักงานอีวาย จากัด
2.
นางสาวกรองแก้ว ลิมป์ กิตติกุล
ผูส้ อบบัญชี บริ ษทั สานักงานอีวาย จากัด
3.
นางสาววิลาสิ นี
ศิริบูรณ์
ผูส้ อบบัญชี บริ ษทั สานักงานอีวาย จากัด
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ที่ปรึกษำกฎหมำย
1.
นายภัสนันท์

สุ วรรณน้อย
ที่ปรึ กษากฎหมาย
บริ ษทั ติลลิกี แอนด์ กิบบินส์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
บริ ษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด ทาหน้าที่นบั คะแนนเสี ยงจากการลงมติของผูถ้ ือหุ้นในการประชุมฯ
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมฯ มีผถู ้ ือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 61 ราย
จานวนหุน้ รวม 448,619,033หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 65.75 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็ นองค์ประชุม โดยมีผูถ้ ือหุ้นและ
ผูร้ ับมอบฉันทะเพิ่มเติมจานวน 28 ราย ถือหุ้นรวม 450,976,786 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 66.10 ทยอยเข้าร่ วมประชุมตั้งแต่วาระที่ 2
ต่อมา ผูด้ าเนินการประชุมได้ช้ ีแจงระเบียบหลักเกณฑ์การออกเสี ยงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระให้ที่ประชุม
รับทราบ โดยในการประชุมฯ ครั้งนี้ มีวาระทั้งสิ้น 10 วาระในการพิจารณาแต่ละวาระการประชุมฯ นั้น พิจารณาเรี ยงลาดับวาระ
ที่ระบุไว้ในหนังสื อเชิญประชุม โดยไม่มีการสลับวาระ
กำรลงคะแนน
1.
สาหรับในการลงคะแนนแต่ละวาระ ผูถ้ ือหุ้นทุกท่านสามารถออกเสี ยงคะแนนได้ตามจานวนหุ้นที่มี หรื อตามจานวนหุ้นที่
ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้นมีค่าเท่ากับ 1 คะแนน โดยในการลงคะแนนจะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการลงคะแนน
ได้ ยกเว้นแต่เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์ มการมอบฉันทะแบบ ค. คือ คัสโตเดียน (Custodian) ที่ทาหน้าที่ดูแล
หลักทรัพย์ให้แก่นกั ลงทุนต่างชาติ สาหรับผูท้ ี่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่ งผูม้ อบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนมาแล้ว ผูร้ ับ
มอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผมู ้ อบฉันทะระบุไว้
2.
ในการลงคะแนนกรุ ณาลงชื่อด้วยปากกาและสามารถเลือกได้ดงั นี้ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง
3.
เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะทาการพิมพ์บตั รลงคะแนนให้สาหรับกรณี ต่างๆดังนี้
ผูถ้ ือหุ้นมาด้วยตนเอง
ผูร้ ับมอบฉันทะได้รับการมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. ในกรณี ที่ผมู ้ อบฉันทะให้สิทธิ ผรู ้ ับมอบฉันทะลงคะแนนได้ในวาระที่
ระบุ
4.
เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บตั รคะแนนในกรณี ที่ผมู ้ อบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนในวาระต่างๆ แล้ว โดยมอบให้
ผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและออกเสี ยงให้ตรงตามที่ผมู ้ อบฉันทะประสงค์
5.
ก่อนที่จะทาการเรี ยกเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อทาการอนุมตั ิในแต่ละวาระ ท่านผูเ้ ข้าร่ วมประชุมสามารถสอบถามคาถาม
ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้ กรณีที่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมต้องการจะสอบถาม กรุ ณาการเขียนลงในกระดาษคาถาม และ
ส่งให้พิธีกรเป็ นผูอ้ ่าน ทั้งนี้ขอให้แจ้งชื่อนามสกุลพร้อมทั้งชี้แจงว่าเป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรื อเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
วิธีกำรนับคะแนน
1.
บริ ษทั จะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วของผู ้ถือหุ้น โดยเป็ นการเทคะแนนไปทางเห็น
ด้วย และสาหรับการลงมติในแต่ละวาระ บริ ษทั ขออนุ ญาตเรี ยกเก็บบัตรลงคะแนนกรณี ที่ท่านผูเ้ ข้าร่ วมประชุมต้องการ
ลงคะแนนเป็ นไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยงเท่านั้น
2.
ในวาระการแต่งตั้งกรรมการที่จะทาการเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยการเรี ยกเก็บบัตรลงคะแนนสาหรั บผูท้ ี่ประสงค์
ลงคะแนนเป็ นเห็นด้วย จะดาเนินการเก็บบัตรหลังจากที่ผปู ้ ระสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง
3.
ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ท่านประธานฯ ขอให้ท่านผูถ้ ือหุ้นอนุมตั ิแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะ
เป็ นผลการนับคะแนนรวมจากผูถ้ ือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผูร้ ับมอบฉันทะที่ได้รับสิ ทธิ ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณี ที่ผรู ้ ับ
มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผูร้ ับมอบฉันทะ
4.
กรณี ที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานฯ จะทาการลงคะแนนเพิ่มอีกหนึ่งเสี ยงเพื่อเป็ นการชี้ขาด
5.
หากผูถ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะประสงค์จะออกจากที่ประชุมก่อนปิ ดประชุม และประสงค์ที่จะลงคะแนนในวาระที่เหลือ
กรุ ณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อให้กบั เจ้าหน้าที่ก่อนออกจากที่ประชุม ทางบริ ษทั จะบันทึกคะแนนของท่าน
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เงื่อนไขกำรลงมติในแต่ ละวำระ: ใช้การลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับตอนลงทะเบียน
วาระที่ 1:
วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 2:
วาระรับทราบผลการดาเนินงาน ไม่มีการลงมติ
วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมาก ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 6:
วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
วาระที่ 7 ถึงวาระที่ 8: วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 9:
วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
วาระที่ 10:
วาระนี้ไม่มีการลงมติ แต่ท่านผูถ้ ือหุ้นอาจสอบถามหรื อเสนอความเห็นต่างๆที่เป็ นประโยชน์
แก่คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการของบริ ษทั ได้ทราบและนาไปปฏิบตั ิ
เพื่อให้เกิดความโปร่ งใสในการนับคะแนนเสี ยงการประชุมฯ บริ ษทั ได้ขออาสาสมัครจากผูถ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะจาก
ผูเ้ ข้าร่ วมการประชุมฯ อย่างน้อย 1 ท่าน ร่ วมเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน คือ นายสถาพร เพชรานนท์ ผูถ้ ือหุ้น
จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ื อหุ้นที่ เข้าร่ วมการประชุ ม ฯ และกล่าวเปิ ดประชุ ม ตลอดจนได้ขอให้ที่ประชุม
พิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อเชิญประชุมดังนี้
วำระที่ 1

รับรองรำยงำนกำรกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าบริ ษทั ได้จดั การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ซึ่ งบริ ษทั ได้จดั ทารายงานการประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 แล้วเสร็ จภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น โดย
ได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและกระทรวงพาณิ ชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ ทางเว็บไซต์
ของบริ ษทั แล้ว
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งได้มีการบันทึกรายงานไว้
อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 รับรอง
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดมีคาถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการ
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติ:
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ตามที่ได้เสนอ
ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
รับรอง
450,973,862 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่รับรอง
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
บัตรเสี ย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
รวม
450,973,862 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง
(ไม่นามาคานวณ)
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วำระที่ 2

รับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริษัท สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปิ ยะ เตชากูล กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูแ้ ถลงรายงานของคณะกรรมการซึ่ ง
แสดงถึงผลการดาเนินงานของบริ ษทั สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ
นายปิ ยะฯ รายงานว่า เป็ นที่ทราบกันโดยทัว่ ไปว่าสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ส่ งผลต่อทุกภาคส่ วน ซึ่ งธุรกิจของ
บริ ษทั ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน โดยสามารถแยกผลกระทบตามลักษณะการให้บริ การของบริ ษทั ดังนี้
ลักษณะกำรให้ บริกำร
ผลกระทบ
กลุ่มที่ 1 “การท่องเที่ยว”
ไม่มีนกั ท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศเมื่อปลายเดือน ม.ค. 2563
กลุ่มที่ 2 “การขนส่งมวลชน”โดยบริ ษทั ให้บริ การ มาตรการการควบคุม-จากัดการเดินทางและการยกเลิกกิจกรรม
ร่ วมกับศูนย์การค้า” (Shuttle Bus)
ในพื้นที่สาธารณะ (Lock Down) ส่งผลให้ศูนย์การค้าต้องหยุด
ให้บริ การในช่วงเวลาดังกล่าว
กลุ่มที่ 3 “การขนส่งพนักงานภาคอุตสาหกรรม” เศรษฐกิจชะลอตัว ทาให้ภาคอุตสาหกรรมลดกาลังการผลิตลง
จากผลกระทบดังกล่าวส่ งผลให้รายได้ของบริ ษทั ลดลงในไตรมาส 1 และไตรมาส 2/2563 เมื่ อเที ยบกับ ช่ วงเวลา
เดียวกันของปี ก่อน จากนั้น รายได้ของบริ ษทั ปรับตัวขึ้นหลังสถานการณ์คลี่คลายในไตรมาส 3 และ 4/2563
เนื่องจากสถานการณ์ไม่ปกติส่งผลให้ การเพิ่มรายได้โดยการขยายฐานลูกค้าเป็ นสิ่ งที่ทาได้ยาก โดยเฉพาะลูกค้าราย
ใหม่ ฝ่ ายบริ หารจึงพิจารณาแก้ไขสถานการณ์ โดยกาหนดมาตรการ “การควบคุมกระแสเงินสดและการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่าง
เคร่ งครัด” ส่งผลดีต่อผลการกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1)
กิจกรรมดาเนินงาน (Operating Activities) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานปรับลดลง
2)
กิจกรรมลงทุน (Investing Activities) มีค่าใช้จ่ายตามแผนการลงทุนในไตรมาส 4/2563 เท่านั้น คือ การสร้างสานักงาน
แห่ งใหม่ ซึ่ งประกอบด้วยสานักงาน, ศูนย์ซ่อมบารุ ง และศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานขับรถ ตั้งอยู่ที่อาเภอพาน
ทอง จังหวัดชลบุรี
3)
กิจกรรมการจัดหาเงิน (Financing Activities) ฝ่ ายบริ หารดาเนิ นการขอสิ นเชื่ อดอกเบี้ยต่า (Soft Loan) จากธนาคาร
จานวน 15,000,000 บาท และเจรจาขอลดการผ่อนชาระค่างวดรถกับสถาบันการเงิน และบริ ษทั ผ่อนชาระตามปกติเมื่อ
สถานะทางการเงินของบริ ษทั ปรับตัวดีข้ นึ ในไตรมาส 4/2563
4)
กระแสเงิ นสด (Crash Flow) สถานการณ์ เงิ นสดติ ดลบในไตรมาส 1 และไตรมาส 2/2563 จากการดาเนิ นการตาม
มาตรการอย่างเคร่ งครัด ส่งผลให้ไตรมาส 3 และ 4/2563 กระแสเงินสดกลับมาเป็ นบวก
สาหรับภาพรวมการดาเนินงานในด้านผลประกอบการในปี 2563 บริ ษทั มีรายได้รวม 391,691,012 บาท ลดลงคิดเป็ น
ร้อยละ 14.61 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2562 และ มีกาไรสุ ทธิ เท่ากับ 28,750,081 บาท ลดลงคิดเป็ นร้อยละ 38.60 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี
2562 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มีสินทรัพย์จานวน 821,178,504 บาท เพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 8.70 หนี้สินจานวน 400,682,133
บาท เพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 14.55 และส่ วนของผูถ้ ือหุ้นจานวน 420,496,371 บาท เพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 3.66 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี
ก่อนหน้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มีทรัพย์สินประเภทยานพาหนะ จานวน 347 คัน และเพิ่มขึ้นในไตรมาส 1/2564 เป็ น
จานวน 375 คัน ซึ่งสามารถจาแนกเป็ นรถที่หมดภาระผ่อนชาระ (Owner) และติดภาระผ่อนชาระ(Leasing) ดังนี้
ประเภทรถ
2562
2563
2564*
Owner Leasing
Owner
Leasing
Owner
Leasing
รถบัส
108
84
120
91
144
78
รถมินิบสั
3
27
6
32
6
36
รถตู้
7
72
21
70
33
71
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ประเภทรถ
รถตู้ VIP

2562
2563
Owner Leasing
Owner
Leasing
2
6
2
5
รวม 120
188
149
198
* หมายเหตุ: กรณี ที่บริ ษทั ไม่ซ้ือรถเพิ่ม

2564*
Owner
Leasing
7
0
190
185

แผนกำรดำเนินธุรกิจสำหรับปี 2564 ดังนี้
1.
นาเทคโนโลยีมาพัฒนาเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน
ในสถานการณ์ปัจจุบนั มีการแข่งขันสู งมาก บริ ษทั เห็นว่า มี 2 ทางเลือกในการแข่งขัน คือ แข่งขันด้านราคา และการ
เพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน ซึ่งบริ ษทั เลือกการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี
2.
พัฒนาทีมงานให้มีความสามารถในการแข่งขันและสร้างมาตรฐานในธุรกิจ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทาให้เกิดการสร้างมาตรฐานใหม่ ซึ่งธุรกิจบริ การของบริ ษทั ต้องอาศัยบุคลากรเป็ นตัว
ขับเคลื่อน ดังนั้น บริ ษทั จึงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรเป็ นสาคัญ
3.
ควบคุมค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม
จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ส่ งผลให้บริ ษทั ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีข้ ึน จึงดาเนินนโยบายการควบคุมค่าใช้จ่าย
อย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป
แผนพัฒนำธุรกิจ
จากอดีตจนถึงปัจจุบนั บริ ษทั ดาเนินธุรกิจโดยใช้นโยบายคุณภาพในการขับเคลื่อน ปัจจุบนั ยังคงนโยบายคุณภาพและ
เพิ่มการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอล (Digital Technology) และเพื่อเป็ นการพัฒนาศักยภาพ บริ ษทั ได้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและเป็ น
พันธมิตรทางธุ รกิจ กับบริ ษทั โตโยต้า ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จากัด (TTTH) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ในเครื อของ บริ ษทั โตโยต้า ทูโช (ไทย
แลนด์) จากัด (TTTC) เมื่อต้นปี ที่ผ่านมา โดยร่ วมกันการพัฒนาเทคโนโลยี อาทิ เทคโนโลยี “Smart Mobility” ต้นแบบจาก TTTC
สาหรั บ การเชื่ อมโยง (Connected) ระหว่างผูโ้ ดยสาร พนักงานขับรถ และศูนย์ควบคุมรถ รวมทั้ง การใช้ร่วมกัน (Shared), รถ
พลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle (EV)) และยานยนต์ไร้คนขับ (Autonomous) เพื่อรองรับการปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในอนาคต
ที่กล่าวมาทั้งหมด แสดงให้เห็นว่า สถานะของบริ ษทั ในปั จจุบนั มีความพร้อมในการดาเนินธุ รกิ จตามนโยบายและ
สามารถพัฒนาธุรกิจของบริ ษทั ได้ต่อไป
นายปิ ยะฯ สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดมีคาถาม ข้อสงสัยหรื อคาแนะนาเพิ่มเติมหรื อไม่
(1)
SG&A ที่ลดลงในช่วงครึ่ งปี หลัง จะลดลงอย่างต่อเนื่องหรื อไม่ (ผูถ้ ือหุ้น)
ตอบ:
SG&A ที่ลดลงในปี 2563 ส่ วนที่ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ คือ การลดโบนัสพนักงานและลดพื้นที่เช่าสานักงาน ซึ่ งยังมี
ค่าใช้จ่ายส่วนอื่นที่บริ ษทั สามารถลดลงได้ และจะดาเนินการลดค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง หากสถานการณ์ดีข้ นึ บริ ษทั จะ
พิจารณาตามความเหมาะสม
(2)
บัญชีเงินเดือน (Payroll) เพิ่มขึ้นทุกปี ผูบ้ ริ หารมีวิธีบริ หารอย่างไร (ผูถ้ ือหุ้น)
ตอบ:
การบริ หารต้องพิจารณาจากแหล่งที่มาของตัวเลขการเพิ่มขึ้น หากเพิ่มในส่ วนของจานวนรวม ฝ่ ายบริ หารจะใช้ระบบ
Economics of Scale คือ พนักงานได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น ต้องทางานและมีผลงานมากขึ้น เพื่อคงสัดส่ วน (Ratio) ให้
คงที่หรื อทาให้ลดลง
(3)
นอกจากคุณภาพแล้ว มีปัจจัยสาคัญอะไรที่ใช้ในการแข่งขัน (ผูถ้ ือหุ้น)
ตอบ:
มี 3 ปัจจัย ที่จะสร้างธุรกิจให้เหนือคูแ่ ข่งขัน, สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า และทากาไรได้ในระยะยาว (Key Success
Factor) ที่บริ ษทั ใช้ในการแข่งขัน คือ
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(4)
ตอบ:

(5)
ตอบ:

(6)
ตอบ:

(7)
ตอบ:

(8)
ตอบ:

1) ความสัมพันธ์ (Connection) การดาเนินธุรกิจต้องมีความสัมพันธ์ที่ดี
2) คุณภาพ (Quality) บริ ษทั ยังคงดาเนินการด้านการพัฒนาและสร้างความพึงพอใจลูกค้า
3) การบริ หารต้นทุน (Cost Management) การที่บริ ษทั ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรพย์ถือเป็ นข้อได้เปรี ยบ
คู่แข่งด้านต้นทุนทางการเงิน สามารถบริ หารต้นทุนได้ดีหากเปรี ยบเทียบ
กับบริ ษทั ทัว่ ไป
มีความเป็ นไปได้ในการนา EV มาใช้หรื อไม่ (ผูถ้ ือหุ้น)
ขอเรี ยนแจ้งข้อจากัดของ EV คือ สถานี อดั ไฟฟ้ า (Charge) และต้นทุนสู งหากใช้แบตเตอรี่ ขนาดใหญ่ จากการศึกษา
และวิเคราะห์ความเหมาะสมในการนา EV มาใช้ในการดาเนินธุรกิจ บริ ษทั พบว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากใช้เส้นทาง
และกาหนดเวลาประจาในการบริ การลูกค้า ทาให้สามารถกาหนดสถานี Charge และมีเวลา Charge มาก จึงไม่จาเป็ น
ต้องใช้แบตเตอรี่ ขนาดใหญ่ ด้านการลงทุนตัวรถ EV มีตน้ ทุนสู งกว่ารถที่ใช้น้ ามัน เมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาน้ ามันใน
ปัจจุบนั ราคาไฟฟ้าในปัจจุบนั กับการใช้งาน (Consumption) พบว่าประเภทรถที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริ ษทั คือ
รถมินิบสั และรถตู้ ในการใช้งานบางลูกค้าและบางลักษณะงาน
หลังสถานการณ์โรคโควิด 19 คลี่คลาย จะมีการปรับสัดส่ วนรถร่ วมบริ การหรื อไม่ และมีแผนการขยายช่องทางธุรกิ จ
อื่นนอกจากรถรับ-ส่งพนักงานหรื อไม่ (ผูถ้ ือหุ้น)
การปรั บ สั ด ส่ ว นรถร่ ว มบริ ก ารอยู่ในขั้นตอนการพิ จารณา รถร่ ว มบริ ก ารมี ข้อ ดี คื อ บริ ษ ัท ไม่ต้อ งแบกรั บภาระ
ทรัพย์สินและกระจายความเสี่ ยง ในส่วนของข้อเสี ยรถร่ วมบริ การ คือ ยากต่อการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานบริ ษทั
จึงมีนโยบาย “สร้างผูป้ ระกอบการรถร่ วมบริ การ” เพื่อผลักดันให้การใช้รถร่ วมบริ การมีสัดส่ วนเพิ่มขึ้น ในส่ วนของ
แผนการขยายช่องทางธุรกิจอื่นอยูใ่ นขั้นตอนการศึกษาข้อมูล เนื่องจากบริ ษทั ยังขาดความชานาญ ซึ่ งในปี 2564 อาจมี
โครงการทดลองบ้าง อย่างไรก็ตามบริ ษทั ยังคงมุ่งเน้นช่องทางธุรกิจหลักเช่นเดิม
กรุ ณาอธิบายเหตุผลการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงในวงจากัด (Private Placement (PP)) ให้กบั TTTH (ผูถ้ ือหุ้น)
เนื่องจากการขยายกิจการจาเป็ นต้องมีการเพิ่มทุน ซึ่งการเพิ่มทุนมีหลายช่องทาง บริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่า การเพิ่มทุน
แบบเฉพาะเจาะจงในวงจากัดให้กบั TTTH ทาให้บริ ษทั มีพนั ธมิตรทางธุ รกิจ เป็ น TTTC โดยบริ ษทั คาดหวังในการ
ขยายฐานลู กค้า และการพัฒ นาเทคโนโลยี เนื่ อ งจาก TTTC มี บ ริ ษ ัท เครื อ ข่ายในกลุ่ มลู กค้าอุ ต สาหกรรม และมี
เทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านการขนส่ งสิ นค้า (Logistics) ซึ่ งสามารถนามาประยุกต์ใช้กบั ธุ รกิจของบริ ษทั ได้ การร่ วม
เป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกับ TTTC บริ ษทั จะได้ประโยชน์ท้งั การขยายฐานลูกค้า และการพัฒนาเทคโนโลยี
Smart Mobility คืออะไร (ผูถ้ ือหุ้น)
การนาเทคโนโลยีมาใช้กบั ธุ รกิจของบริ ษทั เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กบั ผูโ้ ดยสารและลูกค้าสามารถลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายหากนามาประยุตใ์ ช้ท้งั 3 ส่วน ประกอบด้วย
- Connected ช่วยให้การบริ หารจัดการการเดินรถมีความยืดหยุน่ มากขึ้น
- Shared
ช่วยให้การบริ หารจัดการต้นทุนได้ดีข้ นึ หากรถมีที่นงั่ ว่างสามารถใช้ร่วมกันได้ ทาให้ได้
ประโยชน์ท้งั ผูร้ ับบริ การและผูใ้ ห้บริ การ
- EV
ช่วยลดมลภาวะ
ปั จจุบนั บริ ษทั ให้บริ การลูกค้ากี่จงั หวัด มีโครงการขยายธุรกิจไปยังจังหวัดอื่นหรื อไม่ มีแผนการขยายงานอย่างไร (ผู ้
ถือหุ้น)
ปั จจุบนั ให้บริ การลูกค้าในจังหวัดชลบุรี, ระยอง, ฉะเชิ งเทรา, ปราจีนบุรี และได้ขยายไปยังจังหวัดสระบุรี บริ ษทั
มุ่งเน้นให้บริ การในเขตพื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรม เช่น พื้นที่ EEC ซึ่งโอกาสในด้านส่วนแบ่งทางการตลาดยังมีอีก
มาก และมีโครงการขยายไปยังพื้นที่อื่นหากโอกาสอานวย เช่น จังหวัดอยุธยา, จังหวัดสมุทรปราการ เป็ นต้น
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(9)
ตอบ:

สัดส่วนรายได้ในปี 2561 – 2563 เป็ นอย่างไร (ผูถ้ ือหุ้น)
รายได้ของบริ ษทั ร้อยละ 95 มาจากการให้บริ การรถขนส่งพนักงานภาคอุตสาหกรรม

เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านอื่นมีคาถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ ไม่มี
การลงมติเนื่องจากเป็ นวาระการแจ้งเพื่อทราบ
มติ:
ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ
วำระที่ 3

อนุมัติงบกำรเงินประจำปี 2563 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าบริ ษทั ได้จดั ทางบการเงินประจาปี 2563 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ณ รอบปี บัญชี
ของบริ ษ ัท ซึ่ ง ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู ้สอบบัญ ชี จากบริ ษ ัท สานักงานอี ว าย จ ากัด และผ่านการพิ จ ารณาสอบทานของ
คณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการอนุมตั ิของคณะกรรมการบริ ษทั เรี ยบร้อยแล้ว
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ เพื่ออนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี 2563 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 ที่ผา่ นการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี โดยสามารถสรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
งบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุน (หน่วย : บาท)
สิ นทรัพย์
821,178,504
หนี้สิน
400,682,133
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
420,496,371
รายได้จากการขาย
391,093,952
รายได้รวม
391,691,012
กาไรสาหรับปี
28,750,081
กาไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
0.047
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ้นท่านใดมีคาถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิม่ เติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดมีคาถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมตั ิ
งบการเงินสาหรับปี 2563 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผา่ นการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตั ิ
ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติ:
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2563 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผา่ นการตรวจสอบ
โดยผูส้ อบบัญชี ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
450,976,786
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
บัตรเสี ย
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
รวม
450,976,786
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
งดออกเสี ยง
0
เสี ยง
(ไม่นามาคานวณ)
วำระที่ 4

อนุมัติกำรจัดสรรกำไรเป็ นทุนสำรองและอนุมัติกำรจ่ ำยเงินปันผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2563
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 116 พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ระบุว่า “บริ ษทั ต้อง
จัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้า (5) ของกาไรสุ ทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม
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ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ (10) ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริ ษทั จะมีขอ้ บังคับหรื อกฎหมาย
อื่นกาหนดให้ตอ้ งมีทุนสารองมากกว่านั้น”
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรสุ ทธิประจาปี
2563 จานวน 1,440,000 บาท เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย คิดเป็ นอัตราร้อยละ 5.01 ของทุนจดทะเบียน และ อนุมตั ิจ่ายเงินปัน
ผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็ นเงินไม่เกิน 20,500,000, บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 74.95
ของกาไรสุ ทธิหลังหักสารองตามกฎหมาย
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคานึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ดแก่ผถู ้ ือหุ้นโดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record Date) เพื่อสิ ทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 และ
กาหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดมีคาถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมตั ิ
การจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองและอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยวาระนี้
จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
มติ:
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองและอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลสาหรับ
ผลการดาเนินงานสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
450,976,786
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
บัตรเสี ย
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
รวม
450,976,786
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
งดออกเสี ยง
0
เสี ยง
(ไม่นามาคานวณ)
วำระที่ 5

อนุมัติกำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกจำกตำแหน่ งตำมวำระ
ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ
ของบริ ษทั ข้อ 20 กาหนดไว้ว่า “ในการประชุมผูถ้ ือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม
(1/3) ของจานวนกรรมการขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับ
จานวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่พน้ จากตาแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่งอีกได้” โดยในการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 นี้ มีกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 3 ท่าน คือ
1)
นายวิวฒั น์
กรมดิษฐ์
ตาแหน่ง กรรมการ, กรรมการบริ หาร
2)
นายกาชัย
บุญจิรโชติ
ตาแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3)
นายประเสริ ฐ อัครประถมพงศ์ ตาแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษทั ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เห็นสมควรที่จะเสนอชื่อกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ง
ทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถ มีคุณสมบัติครบถ้วนต่อการดารง
ตาแหน่งกรรมการ โดยข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ปรากฏตาม
หนังสื อเชิญประชุมที่ส่งให้ล่วงหน้าแล้ว
เพื่อให้ที่ประชุมลงมติได้อย่างอิสระ จึงเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากที่ประชุมเป็ นการชัว่ คราว
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ผูด้ าเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ได้ให้สิทธิผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ น
กรรมการบริ ษทั ระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น ปรากฏว่าไม่ มผี ถู ้ ือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับ
การพิจารณารับเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั แต่อย่างใด
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดมีคาถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมตั ิการเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน และจะทาการลงคะแนนเลือกตั้งเป็ นรายบุคคล
1.
นำยวิวัฒน์ กรมดิษฐ์
มติ:
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการเลือกตั้ง นายวิวฒั น์ กรมดิษฐ์ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั
อีกวาระหนึ่งตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
450,976,786 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
บัตรเสี ย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
รวม
450,976,786 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง
(ไม่นามาคานวณ)
2.
นำยกำชัย บุญจิรโชติ
มติ:
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการเลือกตั้ง นายกาชัย บุญจิรโชติ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั
อีกวาระหนึ่งตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
450,976,674 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
112 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
บัตรเสี ย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
รวม
450,976,786 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง
(ไม่นามาคานวณ)
3.
นำยประเสริฐ อัครประถมพงศ์
มติ:
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการเลือกตั้ง นายประเสริ ฐ อัครประถมพงศ์ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของ
บริ ษทั อีกวาระหนึ่งตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
450,976,786
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
บัตรเสี ย
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
รวม
450,976,786
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
งดออกเสี ยง
0
เสี ยง
(ไม่นามาคานวณ)
วำระที่ 6

อนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2564
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 25 กาหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจาก
บริ ษทั ตามที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นลงมติอนุมตั ิ โดยอาจกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจานวนแน่นอน หรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์เฉพาะ
และจะกาหนดไว้เป็ นคราวๆ หรื อให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่นได้ นอกจากนี้
กรรมการของบริ ษทั มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริ ษทั
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คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 โดยกาหนดผลตอบ
แทนกรรมการเป็ นเบี้ยประชุมต่อครั้งตามอัตราที่ปรากฏในตาราง และค่าตอบแทนกรรมการรายปี โดยพิจารณาถึงแผนงานทางธุรกิจ
ของบริ ษทั และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านโดยมีรายละเอียดดังนี้;
ค่ำเบีย้ ประชุม
ประธานกรรมการ
15,000 บาทต่อครั้ง
รองประธานกรรมการ
12,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการ
10,000 บาทต่อครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
15,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ
10,000 บาทต่อครั้ง
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
15,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
10,000 บาทต่อครั้ง
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 15,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
10,000 บาทต่อครั้ง
ค่ำตอบแทนกรรมกำรรำยปี
คิดจากผลประกอบการประจาปี ของบริ ษทั ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิประจาปี หลังหักภาษีเงินได้นิติ
บุคคล โดยให้คณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจจัดสรรเงินจานวนนี้ให้แก่กรรมการ
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ้นท่านใดมีคาถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดมีคาถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมตั ิค่าตอบแทน
กรรมการประจาปี 2564 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุม
มติ:
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
450,976,786
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
บัตรเสี ย
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
รวม
450,976,786
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
งดออกเสี ยง
0
เสี ยง
(ไม่นามาคานวณ)
วำระที่ 7

อนุมัติกำรแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2564
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 กาหนดให้ที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ้นแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ทุกปี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูส้ อบบัญชีความต่อเนื่องและประสิ ทธิ ภาพ
ในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2564 มีความเห็นว่า ผูส้ อบบัญชีท้ งั 3 ท่านเป็ นผูส้ อบบัญชีที่เป็ น
อิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจใดๆ กับบริ ษ ัทหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการตรวจสอบและแสดง
ความคิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ประจาปี 2563 รวมถึงมีความเห็นว่า การกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564 มีความเหมาะสมดี
แล้ว ดังนั้น จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 อนุ มตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี
ประจาปี 2564
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คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ อนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีแห่งบริ ษทั สานักงานอีวาย จากัด ดังนี้
1) นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั สาหรั บปี 2559-2563
หรื อ 2) นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั สาหรับปี 25622563 หรื อ 3) นางสาวกรองแก้ว ลิมป์ กิตติกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
สาหรับปี 2559-2563 โดยกาหนดให้ผสู ้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็ นผูส้ อบบัญชี เป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น
ต่องบการเงินของบริ ษทั ซึ่งทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ ไม่มีผใู ้ ดปฏิบตั ิหน้าที่สอบทานหรื อตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อ
งบการเงินของบริ ษทั เป็ นเวลา 7 รอบปี บัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564 สาหรับบริ ษทั เป็ นจานวนไม่เกิน 1,260,000
บาท
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ้นท่านใดมีคาถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดมีคาถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมตั ิการแต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติ:
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564 ตามที่ได้เสนอ
ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
450,976,786
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
บัตรเสี ย
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
รวม
450,976,786
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
งดออกเสี ยง
0
เสี ยง
(ไม่นามาคานวณ)
วำระที่ 8

อนุมัติแต่ งตั้งกรรมกำรเข้ ำใหม่
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่บริ ษทั โตโยต้า ทูโช ไทย

โฮลดิ้งส์ จากัด (ต่อไปนี้เรี ยกว่า “TTTH”) ที่ผ่านมา TTTH ได้เสนอชื่อบุคคลเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั จานวน 1 ท่านตาม
สัดส่ วนการเพิ่มทุนประมาณร้อยละ 9.53 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนชาระแล้ว การ
พิจารณาบุคคลเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ต้องเป็ นบุคคลที่ผมู ้ ีความรู ้ความสามารถ มีจรรยาบรรณธุรกิจ วิสัยทัศน์ และทัศติที่
ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อ มที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นกิจการของบริ ษทั เพื่อ สร้างความมัน่ ใจให้แก่ผูถ้ ือหุ้น คณะกรรมการ
บริ ษทั ได้นาเสนอชื่ อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อนาเสนอให้ที่ประชุมผู ้ถือหุ้นอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จานวน 1 ท่าน คือ “นาย
ธานิ นทร์ หิ รัญปั ณฑาพร” ในตาแหน่งกรรมการ ซึ่ งไม่ได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการบริ ษทั แต่อย่ างใด และไม่มีความ
เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดารงตาแหน่งกรรมการและจากการพิจารณา
กลัน่ กรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการมีความเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการมีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อกาหนดหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
เป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถ มีจรรยาบรรณธุรกิจ วิสัยทัศน์ และทัศติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รั บ
มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งไม่ได้ดารงตาแหน่งกรรมการใน
บริ ษทั ที่ดาเนินธุ รกิจเดียวกันกับบริ ษทั ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุม
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สามัญผูถ้ ื อหุ้นเพื่อแต่งตั้ง “นายธานิ นทร์ หิ รัญปั ณฑาพร” ให้ดารงตาแหน่ ง กรรมการ รวมทั้งอนุ มตั ิ การมอบหมายให้บุคคลที่
กรรมการผูม้ ีอานาจของบริ ษทั มอบหมายมีอานาจในการดาเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง และ/หรื อ ดาเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจาเป็ นและเหมาะสมเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ
ของบริ ษทั เสร็ จสมบูรณ์
ประธานฯได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดมีคาถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมตั ิแต่งตั้ง
กรรมการเข้าใหม่ ได้แก่ “นายธานินทร์ หิรัญปัณฑาพร” โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากไม่นอ้ ยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ:
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ได้แก่ “นายธานินทร์ หิรัญปัณฑาพร” ตามที่ได้เสนอ
ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
450,976,786
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
บัตรเสี ย
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
รวม
450,976,786
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
งดออกเสี ยง
0
เสี ยง
(ไม่นามาคานวณ)
วำระที่ 9

อนุมัติกำรแก้ไขข้ อบังคับของบริษทั ที่เกี่ยวกับกำรประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผู้ถือหุ้น ข้ อ 27, 28, 36, 37, 38,
39, 40 ในเรื่ อ งกำรประชุ ม ผ่ ำนสื่ ออิเ ล็ กทรอนิก ส์ เ พื่ อให้ ส อดคล้ องกั บพระรำชกำหนดว่ ำด้ ว ยกำรประชุ มผ่ ำนสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
ประธานฯ แถลงต่อที่ ประชุ มว่า พระราชกาหนดว่าด้วยการประชุ มผ่านสื่ อ อิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. 2563 (“พระราช

กาหนด”) มีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 19 เมษายน 2563 ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ที่กาหนดไว้ในพระราชกาหนด บริ ษทั จึง ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริ ษทั เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและ
การประชุมผูถ้ ือหุ้นในข้อ 27, 28, 36, 37, 38, 39, 40 และ นาเสนอการมอบอานาจให้กรรมการกาหนดบุคคลที่บริ ษทั มอบหมายใน
การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไป
ตามคาสั่งของนายทะเบียน
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั เกี่ยวกับการ
ประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ในข้อ
27, 28, 36, 37, 38, 39, 40 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) และ นาเสนอการมอบอานาจให้กรรมการกาหนดบุคคลที่บริ ษทั
มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคา
เพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน
ประธานฯได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดมีคาถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาแนะนาเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมตั ิการแก้ไข
ข้อบังคับของบริ ษทั ที่เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้ ือหุ้น ข้อ 27, 28, 36, 37, 38, 39, 40 ในเรื่ องการประชุม
ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยวาระนี้จะต้อง
ได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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มติ:

ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ที่เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุม
ผูถ้ ือหุ้น ข้อ 27, 28, 36, 37, 38, 39, 40 ในเรื่ องการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกาหนด
ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
450,976,786
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
บัตรเสี ย
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
รวม
450,976,786
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
งดออกเสี ยง
0
เสี ยง
(ไม่นามาคานวณ)

วำระที่ 10 พิจำรณำเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ำมี)
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 ได้กาหนดว่า “เมื่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุ้นได้พิจารณาวาระการประชุมฯ ตามที่แจ้งในหนังสื อเชิญประชุมเรี ยบร้อยแล้ว ผูถ้ ือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ย
กว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสื อเชิญประชุม
ก็ได้”
นอกจากนี้ บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่ องอื่นๆ เกี่ยวกับบริ ษทั
(1)
บริ ษทั มีรถที่มีอายุมากกว่า 20 ปี กี่คนั มีการกาหนดระยะเวลาใช้รถกี่ปี และการตัดค่าเสื่ อมราคาใช้แบบใด (ผูถ้ ือหุ้น)
ตอบ:
เนื่องจากบริ ษทั ก่อตั้งมาเป็ นเวลา 15 ปี จึงยังไม่มีรถที่มีอายุมากกว่า 20 ปี และบริ ษทั ไม่ได้กานดการใช้รถเป็ นจานวนปี
พิจารณาตามสภาพและความพร้อมใช้งาน และมีนโยบายจาหน่ายรถที่มีอายุเกิน 10 ปี สาหรับการตัดค่าเสื่ อมราคา
ใช้แบบเส้นตรง
(2)
เปรี ยบเทียบสถานะของบริ ษทั ปี 2564 กับปี 2563 ดีข้ นึ หรื อไม่ (ผูถ้ ือหุ้น)
ตอบ:
สถานะของบริ ษทั ดีข้ นึ ตั้งแต่ไตรมาส 4/2563
(3)
Smart Mobility มีค่าใช้จ่ายหรื อไม่ และนาเรื่ อง “ความคุม้ ทุน” มาพิจารณาหรื อไม่ (ผูถ้ ือหุ้น)
ตอบ:
ในการลงทุนต้องพิจารณาถึงเรื่ อง “ความคุม้ ทุน” ซึ่งเป็ นสิ่ งจาเป็ น ในส่วนของค่าใช้จ่าย Smart Mobility แบ่งออกเป็ น
2 ส่ วน 1) ส่ วนเดิมที่ TTTC พัฒนาไว้แล้ว หากบริ ษทั นามาใช้จะมีค่าใช้จ่าย 2) ส่ วนที่พฒั นาร่ วมกัน บริ ษทั จะลงทุน
เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี
(4)
ในปี 2563 และไตรมาส 1/2564 ลูกค้าต่อสัญญาครบทุกรายหรื อไม่ (ผูถ้ ือหุ้น)
ตอบ:
จากการดาเนินธุรกิจที่ผา่ นมา ลูกค้าต่อสัญญากับครบทุกราย ยกเว้นปี 2562 ลูกค้าไม่ต่อสัญญาจานวน 2 ราย
(5)
การคาดการณ์รายได้ปี 2564 และแผนการลงทุนรถใหม่จานวนเท่าไรและลงทุนรถประเภทใดบ้าง (ผูถ้ ือหุ้น)
ตอบ:
การวางแผนปี 2564 ค่อนข้างรัดกุมและระมัดระวัง เนื่องจากสถานการณ์โดยทัว่ ไปยังไม่ปกติ คาดการณ์รายได้เติบโต
จากปี 2563 ร้อยละ 20 และแผนการลงทุนรถใหม่ตามจานวนที่ทาสัญญากับลูกค้า ในไตรมาส 2/ 2564 มีแผนเพิ่มรถ
บัสและรถตู้ จานวน 65 คัน
(6)
บริ ษทั มีความเห็นต่อการจัดเยี่ยมชมกิจการในช่วงครึ่ งปี หลังอย่างไร (ผูถ้ ือหุ้น)
ตอบ:
โดยธุรกิจของบริ ษทั ไม่มีโรงงานหรื อสถานที่ที่เหมาะสมต่อการสื่ อสารกับนักลงทุน แต่ปีนี้สานักงานแห่งใหม่
แล้วเสร็ จ จึงอยูใ่ นขั้นตอนการพิจารณาให้นกั ลงทุนเข้าเยี่ยมชม
(7)
สานักงานแห่งใหม่มีค่าใช้จ่ายเท่าไร และผ่อนชาระกี่ปี (ผูถ้ ือหุ้น)
ตอบ:
บริ ษทั ซื้อที่ดินและจ่ายค่าก่อสร้างโดยใช้เงินกูจ้ านวนประมาณ 40 ล้านบาท วางแผนผ่อนชาระ 60 งวด
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(8)
ตอบ:

งบลงทุนปี 2564 มีจานวนเท่าไร เพิ่มขึ้นหรื อลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2563 และมีวถั ุประสงค์การใช้ในเรื่ องใด (ผูถ้ ือ
หุ้น)
แผนการลงทุนส าหรั บซื้ อรถใหม่จานวน 210 ล้านบาท เพิ่ ม ขึ้ นจากปี 2563 ซึ่ ง ปี ที่ ผ่านมาไม่มี แผนการลงทุนอื่น
นอกจากการก่อสร้างสานักงานแห่งใหม่
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่ องอื่นๆ เพื่อพิจารณา

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ้น ผูร้ ับมอบฉันทะ และผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่ วมประชุม และปิ ด
ประชุมเวลา 11.45 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
นายชาติชาย พานิชชีวะ
ประธานกรรมการบริ ษทั

ลงชื่อ

ผูบ้ นั ทึกการประชุม
นางสุ กานดา พุทธรักษา
เลขานุการบริ ษทั
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เอกสำรแนบ 1 “ข้ อบังคับบริษัท”
ข้ อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน

ข้ อบังคับที่ขอเสนอให้ มีกำรแก้ไขเพิม่ เติม

ข้อ 27.
ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการ
ทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณี
ที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ในกรณี ที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้
รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม แต่ถา้ ไม่มี
รองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่อยูใ่ นที่ประชุมนั้น
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสี ยง
ข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสี ยงหนึ่ง (1) เสี ยงในการ
ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดเรื่ อง
หนึ่งไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น และถ้า
คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยง
เพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเพื่อเป็ นเสี ยงชี้ขาด

ข้อ 27.
ในการประชุมคณะกรรมการไม่วา่ จะเป็ นการประชุมในที่
ประชุมแห่งเดียวกันหรื อเป็ นการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวน
กรรมการ
ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทา
หน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณี ที่ประธาน
กรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ใน
กรณี ที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็ น
ประธานที่ประชุม แต่ถา้ ไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่
อยูใ่ นที่ประชุมนั้นหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการ
ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานที่ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมอาจ
กาหนดให้กรรมการของบริ ษทั เข้าร่ วมประชุมและดาเนินการ
ใดๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการ
จัดการประชุมด้วยวิธีดงั กล่าวต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อ
กฎเกณฑ์ที่ใช้บงั คับในขณะนั้น และให้ถือว่าการประชุม
คณะกรรมการผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าวมีผล เช่นเดียวกับ
การประชุมคณะกรรมการที่เข้าร่ วมประชุมในที่ประชุมแห่ง
เดียวกันตามวิธีการที่บญั ญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสี ยงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งมีเสี ยงหนึ่ง (1) เสี ยงในการลงคะแนน เว้นแต่
กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสี ยง
ลงคะแนนในเรื่ องนั้น และถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานใน
ที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเพื่อเป็ นเสี ยงชี้ขาด
ข้อ 28.
ข้อ 28.
ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ
ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรื อผูซ้ ่ ึง
หรื อผูซ้ ่ ึงได้รับมอบหมายส่งหนังสื อนัดประชุมไปยัง
ได้รับมอบหมายส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า
กรรมการไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ใน เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นรี บด่วนเพื่อ
กรณี จาเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิ ทธิและประโยชน์ของบริ ษทั รักษาสิ ทธิและประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธี
จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกาหนดวันประชุมให้ อื่น และกาหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั้นก็ได้
เร็ วกว่านั้นก็ได้
กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรี ยกประชุม
กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรี ยก
คณะกรรมการก็ได้ ในกรณี น้ ีให้ประธานกรรมการกาหนดวัน
ประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณี น้ ีให้ประธานกรรมการ และนัดประชุมภายในสิ บสี่ (14) วัน นับแต่วนั ได้รับคาร้องขอ
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เอกสำรแนบ 1 “ข้ อบังคับบริษัท”
กาหนดวันและนัดประชุมภายในสิ บสี่ (14) วัน นับแต่วนั
ทั้งนี้ ในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการคราวใดเป็ นการ
ได้รับคาร้องขอ
ประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสื อนัดประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมสามารถดาเนินการโดยจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้
ในวรรคแรกและจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสาเนาหนังสื อเชิญ
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็ นหลักฐานด้วย
โดยอาจจัดเก็บในรู ปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ข้อ 36.
ข้อ 36.
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นการ
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นการประชุม
ประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่
สามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่
วันสิ้นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
วันสิ้นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรี ยกว่า การประชุมผูถ้ ือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรี ยกว่าการ
การประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือ ประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ น
หุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
ผูถ้ ือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า
น้อยกว่าร้อยละสิ บ (10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
ร้อยละสิ บ (10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ท้งั หมด จะเข้าชื่อกัน
ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยก ทาหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ ง ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่
ระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้
ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี
ชัดเจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี้
เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ้นภายในสี่ สิบ
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ้นภายในสี่ สิบ ห้า (45) วันนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุ้น
ห้า (45) วันนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุ้น
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกาหนด
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายใน
ระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้ ือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรื อผูถ้ ือ
กาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้ ือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อ หุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามที่บงั คับไว้น้ นั จะเรี ยก
กันหรื อผูถ้ ือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามที่บงั คับ ประชุมเองก็ได้ภายในสี่ สิบห้า (45) วัน นับแต่วนั ครบกาหนด
ไว้น้ นั จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ภายในสี่ สิบห้า (45) วัน นับ ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณี เช่นนี้ให้ถือว่าเป็ นการประชุมผู ้
แต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณี เช่นนี้ ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษทั ต้องรับผิดชอบ
ให้ถือว่าเป็ นการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่คณะกรรมการเรี ยก
ค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอานวย
ประชุม โดยบริ ษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิด ความสะดวกตามสมควร
จากการจัดให้มีการประชุมและอานวยความสะดวกตาม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุม
สมควร
เพราะผูถ้ ือหุ้นตามวรรคสี่ ครั้งใดจานวนผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาร่ วม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นการเรี ยก
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อ 38 ผูถ้ ือ
ประชุมเพราะผูถ้ ือหุ้นตามวรรคสี่ ครั้งใดจานวนผูถ้ ือหุ้นซึ่ง หุ้นตามวรรคสี่ ตอ้ งร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
มาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ใน การจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริ ษทั
ข้อ 38 ผูถ้ ือหุ้นตามวรรคสี่ ตอ้ งร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้
ทั้งนี้ การจัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามารถจัดการประชุมผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดงั กล่าวต้อง
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ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่ ปฏิบตั ิตามวิธีการที่บญั ญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้และให้
บริ ษทั
ถือว่าการประชุมผูถ้ ือหุ้นผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าวมีผล
เช่นเดียวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่ เข้าร่ วมประชุมในที่ประชุม
แห่งเดียวกันตามวิธีการที่บญั ญัติไว้ ในกฎหมายและข้อบังคับนี้
ข้อ 37.
ข้อ 37.
ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทาเป็ น
ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสื อ
หนังสื อ นัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ นัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม
การประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วย
และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตาม
รายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะ สมควรโดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี อนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ
รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าวและ
คณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าวและจัดส่งให้ผถู ้ ือหุ้นและนาย
จัดส่งให้ผถู ้ ือหุน้ และนาย ทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) ทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลง
วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคาบอกกล่าวนัด
โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ก่อนวันประชุม
ประชุมในหนังสื อพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) ไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าสาม (3)
วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วัน
วัน โดยหากการประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวใดเป็ นการประชุมผ่านสื่ อ
ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็ นที่ประชุมจะอยูใ่ นจังหวัดอันเป็ น อิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสื อนัดประชุมและเอกสาร
ที่ต้งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อที่อื่นใดตามที่
ประกอบการประชุมสามารถดาเนินการโดยใช้จดหมาย
คณะกรรมการจะกาหนดก็ได้
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งตามระยะเวลาและลง
โฆษณาในหนังสื อพิมพ์ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในวรรค
หนึ่ง และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสาเนาหนังสื อเชิญประชุม
และ เอกสารประกอบการประชุมไว้เป็ นหลักฐานด้วยโดยอาจ
จัดเก็บในรู ปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็ นที่ประชุมจะอยูใ่ นจังหวัดอันเป็ นที่ต้งั
สานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะ
กาหนดก็ได้
ข้อ 38.
ข้อ 38.
ในการประชุมผูถ้ ือหุ้นต้องมีผถู ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะ ในการประชุมผูถ้ ือหุ้น ไม่ว่าจะเป็ นการประชุมในที่ประชุมแห่ง
จากผูถ้ ือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า (25) คน เดียวกัน หรื อการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผถู ้ ือหุ้น
หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุ้นทั้งหมด และ
และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า
ต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ ยี่สิบห้า (25) คน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุ้น
จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็ นองค์
ทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม
ประชุม
(1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็ นองค์
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลา ประชุม
นัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาเข้าร่ วม ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไป
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในวรรค
แล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จานวนผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาเข้าร่ วมประชุมไม่
หนึ่ง หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้
ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการ
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ร้องขอให้การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือ ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุ้นร้องขอให้การประชุม
หุ้นนั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ้นร้องขอ ให้ เป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ้นนั้นมิใช่เป็ นการเรี ยก
นัดประชุมใหม่ และในกรณี น้ ีให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไป ประชุมเพราะผูถ้ ือหุ้นร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และในกรณี น้ ี
ยังผูถ้ ือหุ้นไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการ
ให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ้นไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วัน
ประชุมครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้อง ครบองค์ประชุม
ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้อง ครบ
องค์ประชุม
ข้อ 39.
ข้อ 39.
ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ใน
ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ไม่ว่าจะเป็ น
กรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่สามารถ การประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรื อการประชุมผ่านสื่ อ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานใน อิเล็กทรอนิกส์ ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม
ที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่อยูใ่ น หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็ น
ที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุม
ประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่
เลือกผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็ นประธานใน อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุม
ที่ประชุมดังกล่าว
เลือกผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็ นประธานในที่
ประชุมดังกล่าว
ข้อ 40.
ข้อ 40.
ในการออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ให้ถือว่า
ในการออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ไม่ว่าจะเป็ นการ
หุ้นหนึ่งมีเสี ยงหนึ่ง และผูถ้ ือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสี ยเป็ น
ประชุมในที่ประชุมแห่ งเดียวกัน หรื อการประชุมผ่านสื่ อ
พิเศษในเรื่ องใดผูถ้ ือหุน้ คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสี ยง
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง มีเสี ยงหนึ่ง และผูถ้ ือหุ้นคนใดมี
ลงคะแนนในเรื่ องนั้น นอกจากการออกเสี ยงเลือกตั้ง
ส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออก
กรรมการ และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นจะต้อง
เสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น นอกจาก การออกเสี ยงเลือกตั้ง
ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
กรรมการ และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น จะต้องประกอบด้วย
(1) ในกรณี ปกติให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือ
คะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามี
(1) ในกรณี ปกติให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออก
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน
เสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ น
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
เสี ยงชี้ขาด
สามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือ (2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุม
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อ
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
บางส่วนที่สาคัญให้แก่บคุ คลอื่น
(ก) การขายหรื ออนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วน ที่
(ข) การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั เอกชนหรื อ
สาคัญให้แก่บคุ คลอืน่
บริ ษทั มหาชนอื่นมาเป็ นของบริ ษทั
(ข) การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั เอกชนหรื อบริ ษทั
(ค) การทาแก้ไขหรื อยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า
มหาชนอื่นมาเป็ นของบริ ษทั
กิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญ
(ค) การทาแก้ไขหรื อยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า กิจการ
การ มอบหมายให้บคุ คลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของ
ของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญ การ มอบหมาย
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(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)
(ฌ)

เอกสำรแนบ 1 “ข้ อบังคับบริษัท”
บริ ษทั หรื อการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
ให้บคุ คลอืน่ ใดเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการควบ
วัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
รวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี วัตถุประสงค์เพื่อการแบ่ง
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อ
ผลกาไรขาดทุนกัน
ข้อบังคับของบริ ษทั
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับของ
การเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
บริ ษทั
การเลิกบริ ษทั
(จ) การเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
การออกหุ้นกูข้ องบริ ษทั
(ฉ) การเลิกบริ ษทั
การควบรวมกิจการบริ ษทั กับบริ ษทั อืน่
(ช) การออกหุ้นกูข้ องบริ ษทั
การดาเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่า
(ซ) การควบรวมกิจการบริ ษทั กับบริ ษทั อืน่
ต้อง ได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4)
(ฌ) การดาเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่า
ของ จานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุม
ต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4)
และมี สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
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