แนวปฏิบัติในการเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษทั เอทีพ3ี 0 จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) มีควำมตระหนักและห่วงใยต่อสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) ตลอดจนสุ ขภำพและควำมปลอดภัยของผูเ้ ข้ำร่ วมประชุม บริ ษทั จึงขอควำมร่ วมมือ
ผูเ้ ข้ำร่ วมประชุมทุกท่ำนกรุ ณำศึกษำ ทำควำมเข้ำใจ และปฏิบตั ิตำมแนวปฏิบตั ิในกำรเข้ำร่ วมประชุมซึ่งแสดงในเอกสำรนี้
อย่ำงเคร่ งครัด
1.

เพื่อลดควำมเสี่ ยงต่อกำรแพร่ ระบำดของโรคโควิด-19 และปฏิบตั ิตำมกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม บริ ษทั จัดที่นงั่
ประชุมจำกัดประมำณ 30 ที่นงั่ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิในกำรจัดประชุมของศูนย์บริ หำรสถำนกำรณ์กำร
แพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 รวมทั้งคำแนะนำหรื อข้อปฏิบตั ิอื่นๆ ของหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้อง
จึงขอควำมร่ วมมือท่ำนผูถ้ ือหุ้นกรุ ณำมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริ ษทั แทนกำรเข้ำร่ วมประชุมด้วยตนเอง

2.

หำกประสงค์เข้ำร่ วมประชุมด้วยตนเอง
2.1. กรุ ณำให้ควำมร่ วมมือในกำรปฏิบตั ิตำมกระบวนกำรและขั้นตอนกำรคัดกรองโรค รวมถึงกำรให้ขอ้ มูลใน
แบบ แสดงข้อมูลเพื่อกำรคัดกรองโรคโควิด-19 โดยไม่ปิดบังข้อเท็จจริ ง
2.2. สวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำที่อยูใ่ นสถำนที่ประชุม
2.3. กรุ ณำงดรับประทำนอำหำรและเครื่ องดื่มในบริ เวณสถำนที่จดั ประชุม
2.4. เสนอแนะให้สอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นด้วยกำรเขียนในกระดำษคำถำม

ที่ ATP30 7/2564

วันที่ 8 มีนำคม 2564
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2564

เรี ยน

ท่ำนผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)

สิ่ งที่ส่งมำด้วย 1.

สำเนำรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

2.

ประวัติของกรรมกำรที่ได้รับกำรเสนอชื่อกลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง

3.

ข้อมูลผูส้ อบบัญชี

4.

ข้อมูลเกี่ยวกับผูท้ ี่ได้รับกำรเสนอชื่อแต่งตั้งกรรมกำร

5.

พระรำชกำหนดว่ำด้วยกำรประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

6.

ข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 27, 28, 36, 37, 38, 39, 40

7.

คำชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรลงทะเบียนกำรแต่งตั้งผูร้ ับมอบฉันทะและกำรลงคะแนน

8.

ข้อกำหนดและข้อบังคับบริ ษทั ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมผูถ้ ือหุ้น

9.

หนังสื อมอบฉันทะตำมที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์กำหนด แบบ ก แบบ ข และแบบ ค

10. นิยำมและคุณสมบัติกรรมกำรอิสระ
11. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมกำรอิสระที่เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะในกำรประชุมผูถ้ ือหุ้น
12. คำบอกกล่ำวกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกำรประชุม
13. แบบแสดงข้อมูลเพื่อกำรคัดกรองโรคโควิด-19 ก่อนเข้ำร่ วมประชุม
14. มำตรกำรและแนวปฏิบตั ิในกำรประชุมภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19)
15. แผนที่โรงแรมแมนดำริ น กรุ งเทพฯ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) ได้มีมติ
ให้เรี ยกประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษำยน 2564 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องแมนดำริ นเอ ชั้น 1,
โรงแรมแมนดำริ น กรุ งเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระรำม 4 แขวงมหำพฤฒำรำม เขตบำงรัก กรุ งเทพมหำนคร 10500 เพื่อ
พิจำรณำเรื่ องต่ำงๆ ตำมระเบียบวำระพร้อมด้วยควำมเห็นของคณะกรรมกำรดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

รับรองรายงานการการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

บริ ษทั ได้จดั ทำรำยงำนกำรประชุ ม วิสำมัญผูถ้ ื อหุ้น ครั้ งที่ 1/2564 เมื่ อวัน พุธที่ 24 กุมภำพันธ์
2564 แล้วเสร็ จภำยใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุม วิสำมัญผูถ้ ือหุ้น โดยได้ส่งให้ตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและกระทรวงพำณิ ชย์ภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ ทำง
เว็บไซต์ของบริ ษทั (www.atp30.com) แล้ว
>> 3

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งคณะกรรมกำรเห็นว่ำได้มี
กำรบัน ทึ กรำยงำนไว้อ ย่ำงถู กต้อ งให้ ที่ ป ระชุ ม สำมัญ ผูถ้ ื อ หุ้ น ประจ ำปี 2564 รั บ รอง โดยมี
รำยละเอียดตำมสำเนำรำยงำนกำรประชุม ปรำกฏตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ

วำระนี้ตอ้ งได้รับกำรรับรองด้วยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุ้นซึ่ งมำประชุมและมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน โดยไม่นบั ผูท้ ี่งดออกเสี ยงเป็ นฐำนในกำรนับคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัท สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ได้สรุ ปผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำและกำรเปลี่ยนแปลงที่
สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2563 ซึ่งปรำกฏใน “แบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจำปี 2563”

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอรำยงำนของคณะกรรมกำรประจำปี 2563 ซึ่งสรุ ปผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั
และกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2563 เพื่อให้ผถู ้ ือหุ้นรับทรำบ

การลงมติ

เนื่องจำกเป็ นวำระเพื่อทรำบ จึงไม่มีกำรลงคะแนนเสี ยง

วาระที่ 3

อนุมัติงบการเงินประจําปี 2563 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบ
บัญชี

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็ นไปตำมกฎหมำยที่กำหนดให้บริ ษทั ต้องจัดทำงบกำรเงินประจำปี 2563 สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2563 ณ รอบปี บัญชีของบริ ษทั ซึ่ งได้ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชี จำกบริ ษทั
สำนักงำนอีวำย จำกัด และผ่ำนกำรพิจำรณำสอบทำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและผ่ำนกำร
รับรองจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั เรี ยบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็ นสมควรเสนอที่ ประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ้นประจำปี 2564 เพื่ออนุ มัติงบกำรเงิ นประจำปี 2563
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 โดยสรุ ปสำระสำคัญได้ดงั นี้
งบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุน (หน่วย : บำท)
สิ นทรัพย์

821,178,504

หนี้สิน

400,682,133

ส่วนของผูถ้ ือหุ้น

420,496,371

รำยได้จำกกำรขำย

391,093,952

รำยได้รวม

391,691,012

กำไรสำหรับปี

28,750,081

กำไรต่อหุ้น (บำท/หุ้น)

0.047

โดยมีรำยละเอียดตำมที่ปรำกฏอยูใ่ นงบกำรเงินใน “แบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจำปี 2563”
การลงมติ

วำระนี้ ตอ้ งได้รับกำรอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุ้นซึ่ งมำประชุมและมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน โดยไม่นบั ผูท้ ี่งดออกเสี ยงเป็ นฐำนในกำรนับคะแนน
>> 4

วาระที่ 4

อนุมัติการจัดสรรกําไรเป็ นทุนสํ ารอง และอนุมัติการจ่ ายเงินปันผลสํ าหรั บผลการดําเนินงาน
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

บริ ษทั มีกำรจัดสรรกำไรสะสมเป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย ร้อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิประจำปี และ
กำรจ่ำยเงินปันผลสำหรับผลกำรดำเนินงำน สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ตำมนโยบำยบริ ษทั
กำรจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุ ทธิ หลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคลและ
สำรองตำมกฎหมำยแล้ว หำกไม่มีเหตุจำเป็ นอื่นใดและกำรจ่ำยเงินปั นผลไม่มีผลกระทบต่อกำร
ดำเนินงำนของบริ ษทั ทั้งนี้กำรจ่ำยเงินปันผลให้นำปัจจัยต่ำงๆ มำประกอบกำรพิจำรณำ เช่น ผล
กำรดำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่อง แผนขยำยงำน เป็ นต้น

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นอนุมตั ิกำรจัดสรรเงินกำไรสุ ทธิประจำปี 2563
จำนวน 1,440,000 บำท เพื่อเป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย คิดเป็ นอัตรำร้อยละ 5.01 ของทุนจด
ทะเบียน และ อนุมตั ิจ่ำยเงินปันผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2563 ในอัตรำหุ้นละ 0.03
บำท รวมเป็ นเงินไม่เกิน 20,500,000, บำท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 74.95 ของกำไรสุ ทธิหลังหักภำษี
หักสำรองตำมกฎหมำย
กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวคณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัย
ต่ำงๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผถู ้ ือหุ้นโดยกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุ้น (Record Date) เพื่อ
สิ ทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 9 เมษำยน 2564 และกำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 30
เมษำยน 2564
ทั้งนี้กำรให้สิทธิดงั กล่ำวของบริ ษทั ยังไม่มีควำมแน่นอน เนื่องจำกต้องรออนุมตั ิจำกที่ประชุม
สำมัญผูถ้ ือหุ้น

การลงมติ

วำระนี้ ต้องได้รับกำรอนุ มัติด้วยเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ื อหุ้นซึ่ งมำประชุ มและมี สิทธิ ออกเสี ย ง
ลงคะแนน โดยไม่นบั ผูท้ ี่งดออกเสี ยงเป็ นฐำนในกำรนับคะแนน

วาระที่ 5

อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

ตำมมำตรำ 71 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ
20 กำหนดไว้ว่ำ “ในกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นสำมัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง
จำนวนหนึ่ งในสำมของจำนวนกรรมกำรขณะนั้น ถ้ำจำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงสำม
ส่ วนไม่ ไ ด้ ก็ใ ห้ อ อกโดยจำนวนที่ ใกล้เคียงที่ สุดกับจำนวนหนึ่ งในสำม กรรมกำรที่ พน้ จำก
ตำแหน่ ง อำจได้รับเลือกให้ก ลับเข้ำมำดำรงตำแหน่ งอีกได้” โดยในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น
ประจำปี 2564 นี้ มีกรรมกำรที่ออกจำกตำแหน่งตำมวำระ จำนวน 3 ท่ำน คือ
1) นำยวิวฒั น์

กรมดิษฐ์

กรรมกำร, กรรมกำรบริ หำร

2) นำยกำชัย

บุญจิรโชติ

กรรมกำร, กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ

3) นำยประเสริ ฐ อัครประถมพงศ์ กรรมกำร, กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
>> 5

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมกำรบริ ษทั ซึ่ งไม่รวมกรรมกำรผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เห็นสมควรที่จะเสนอชื่อกรรมกำร
ซึ่ งพ้นจำกตำแหน่ งทั้ง 3 ท่ำนกลับเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำรอีก วำระหนึ่ ง เนื่ องจำกเป็ นผูม้ ี
ควำมรู ้ ควำมสำมำรถ มี คุณสมบัติครบถ้วนต่อกำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริ ษทั โดยข้อมูล
เบื้องต้นของกรรมกำรที่ได้รับกำรเสนอชื่ อกลับเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำรของบริ ษทั ปรำกฏ
ตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 2
เพื่อให้เป็ นไปตำมนโยบำยกำรส่งเสริ มกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และแสดงถึงกำรปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือ
หุ้นทุกรำยอย่ำงเป็ นธรรมและเท่ำเทียมกัน บริ ษทั ถือเป็ นแนวปฏิบตั ิที่จะเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ้น
เสนอชื่อบุคคลที่ พิจำรณำแล้วเห็นว่ำมีคุณสมบัติ, ควำมรู ้, ควำมสำมำรถเหมำะสมที่จะเป็ น
ตัวแทนในกำรทำหน้ำที่กรรมกำรบริ ษทั เป็ นกำรล่วงหน้ำตั้งแต่ วันที่ 26 มกรำคม 2564 ถึงวันที่
24 กุมภำพันธ์ 2564 นั้น ปรำกฏว่ำไม่ มีผถู ้ ือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำรับเลือกตั้ง
เป็ นกรรมกำรของบริ ษทั แต่อย่ำงใด

การลงมติ

วำระนี้ ตอ้ งได้รับกำรอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุ้นซึ่ งมำประชุมและมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน โดยไม่นบั ผูท้ ี่งดออกเสี ยงเป็ นฐำนในกำรนับคะแนน

วาระที่ 6

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

ตำมข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 25 กำหนดให้กรรมกำรมีสิทธิ ได้รับค่ำตอบแทนกรรมกำรจำกบริ ษทั
ตำมที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นจะพิจำรณำและลงมติอนุมตั ิ โดยอำจกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็ น
จำนวนแน่นอนหรื อวำงเป็ นหลักเกณฑ์เฉพำะ และจะกำหนดไว้เป็ นครำวๆ หรื อให้มีผลตลอดไป
จนกว่ำที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่ำงอื่นได้ นอกจำกนี้ กรรมกำรบริ ษทั มีสิทธิ
ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิกำรต่ำงๆ ตำมระเบียบของบริ ษทั

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็ นสมควรให้ที่ประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ้นประจำปี 2564 พิจำรณำอนุ มัติค่ำตอบแทนกรรมกำร
ประจำปี 2564 โดยกำหนดผลตอบแทนกรรมกำรเป็ นเบี้ยประชุมต่อครั้งตำมอัตรำที่ปรำกฏใน
ตำรำงและค่ำตอบแทนกรรมกำรรำยปี ซึ่ งเท่ำกับค่ำตอบแทนเดิมในปี 2563 โดยพิจำรณำถึง
แผนงำนทำงธุรกิจของบริ ษทั และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรแต่ละท่ำนโดยมีรำยละเอียดดังนี้
-

เบีย้ ประชุม
ค่าเบีย้ ประชุมต่ อครั้ง (บาท)
ตําแหน่ ง

ปี 2563

ปี 2564

ประธำนกรรมกำรบริ ษทั

15,000

15,000

รองประธำนกรรมกำรบริ ษทั

12,000

12,000

กรรมกำรบริ ษทั

10,000

10,000

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

15,000

15,000

กรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรอิสระ

10,000

10,000

ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง

15,000

15,000
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กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง

10,000

10,000

ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน

15,000

15,000

กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน

10,000

10,000

ค่าตอบแทนกรรมการรายปี : คิดจำกผลประกอบกำรประจำปี ของบริ ษทั ในอัตรำไม่เกิน

-

ร้อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิประจำปี หลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคล โดยให้คณะกรรมกำรบริ ษทั มี
อำนำจจัดสรรเงินจำนวนนี้ให้แก่กรรมกำรแต่ละท่ำน
การลงมติ

วำระนี้ ตอ้ งได้รับกำรอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของผูถ้ ือหุ้นซึ่ งมำประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 7

อนุมัติการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2564

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

ตำมมำตรำ 120 แห่งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชีของบริ ษทั ทุกปี
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิ จำรณำคุณสมบัติแ ละกำรปฏิ บัติ หน้ำที่ ของผูส้ อบบัญชี ควำม
ต่อเนื่องและประสิ ทธิภำพในกำรตรวจสอบ รวมถึงควำมเหมำะสมของอัตรำค่ำสอบบัญชีปี 2564
1) คุณศุภชัย

ปัญญำวัฒโน

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 3930 หรื อ

2) คุณณัฐวุฒิ

สันติเพ็ชร

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 5730 หรื อ

3) คุณกรองแก้ว1) ลิมป์ กิตติกุล

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 5874

แห่ งบริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจำปี 2564 และในกรณี ที่ผสู ้ อบ
บัญชีดงั กล่ำวไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ ให้บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด จัดหำผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญำตอื่นของสำนักงำนทำหน้ำที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริ ษทั
แทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่ำวได้
ผูส้ อบบัญชีตำมรำยชื่อที่เสนอมำนั้นไม่มีควำมสัมพันธ์และ/หรื อส่ วนได้เสี ยระหว่ำงผูส้ อบบัญชี
กับ บริ ษทั / ผูบ้ ริ หำร/ ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่หรื อ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด จึงมี ควำม
เป็ นอิสระในกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริ ษทั และกำหนดค่ำสอบ
บัญชีประจำปี 2564 สำหรับบริ ษทั เป็ นจำนวนไม่เกิน 1,260,000 บำท ปรำกฏตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วย
ลำดับที่ 3
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำเลือกผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั และได้พิจำรณำค่ำตอบแทน

ตรวจสอบ

ผูส้ อบบัญชี รวมทั้งได้ให้ควำมเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั แล้วเพื่อขออนุมตั ิแต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชี จำนวน 3 รำย ตำมรำยละเอียดที่เสนอข้ำงต้นแห่งบริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจำปี 2564 และอนุมตั ิค่ำตอบแทนผูส้ อบบัญชีจำนวนไม่เกิน 1,260,000
บำท

>> 7

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมกำรเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นอนุ มตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จำนวน 3
รำย ตำมรำยละเอียดที่เสนอข้ำงต้น แห่งบริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
ประจำปี 2564 และอนุ มตั ิให้กำหนดค่ำสอบบัญชี ประจำปี 2564 สำหรับบริ ษทั เป็ นเป็ นจำนวน
เงินไม่เกิน 1,260,000 และในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีดงั กล่ำวไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้
ให้ บ ริ ษ ัท สำนักงำน อี วำย จ ำกัด จัด หำผูส้ อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ ำตอื่ น ของส ำนักงำนท ำหน้ ำ ที่
ตรวจสอบบัญชี และแสดง ควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริ ษทั แทนผูส้ อบบัญชี ดงั กล่ำวได้และ
คณะกรรมกำรจะดูแลให้ สำมำรถจัดทำงบกำรเงินได้ทนั ตำมกำหนดระยะเวลำ

การลงมติ

วำระนี้ ต้อ งได้รั บ อนุ มัติ ด้ว ยคะแนนเสี ย งข้ำ งมำกของผูถ้ ื อ หุ้ น ซึ่ งมำประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน โดยไม่นบั ผูท้ ี่งดออกเสี ยงเป็ นฐำนในกำรนับคะแนน

วาระที่ 8

อนุมัติแต่ งตั้งกรรมการเข้ าใหม่

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

สื บเนื่องจำกกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่บริ ษทั โตโยต้ำ ทูโช ไทย
โฮลดิ้งส์ จำกัด (ต่อไปนี้เรี ยกว่ำ “TTTH”) ที่ผ่ำนมำ TTTH ได้เสนอชื่อบุคคลเข้ำดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรบริ ษทั จำนวน 1 ท่ำนตำมสัดส่ วนกำรเพิ่มทุนประมำณร้อยละ 9.53 ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ ำยได้แล้วทั้งหมดภำยหลังกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้ว กำรพิจำรณำบุคคลเข้ำดำรง
ตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั ต้องเป็ นบุคคลที่ผมู ้ ีควำมรู ้ควำมสำมำรถ มีจรรยำบรรณธุรกิจ วิสัยทัศน์
และทัศติที่ดีต่อองค์กร มีควำมเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบตั ิหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถ และเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และกฎหมำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันเป็ นประโยชน์ต่อ
กำรดำเนินกิจกำรของบริ ษทั เพื่อสร้ำงควำมมัน่ ใจให้แก่ผถู ้ ือหุ้น คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้นำเสนอ
ชื่อบุคคลที่เหมำะสมเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมกำรเข้ำใหม่ จำนวน
1 ท่ำน คือ “นำยธำนิ นทร์ หิ รัญปั ณฑำพร” ในตำแหน่งกรรมกำร ซึ่ งไม่ได้เข้ำมำมีส่วนร่ วมใน
กำรบริ ห ำรจัดกำรบริ ษทั แต่อ ย่ำงใด และไม่ มี ค วำมเกี่ ย วข้อ งกันตำมมำตรำ 258 ใน พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ฯ ข้อมูลกำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในบริ ษทั จดทะเบียนและบริ ษทั /
กิจกำรอื่นๆ ปรำกฏตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 4

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมกำรได้พิจำรณำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม ในกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรและจำก
กำรพิจำรณำกลัน่ กรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่ออย่ำงละเอียดรอบคอบ
คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน เหมำะสม และไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมข้อกำหนดหรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
เป็ นผูม้ ีควำมรู ้ควำมสำมำรถ มีจรรยำบรรณธุรกิจ วิสัยทัศน์ และทัศติที่ดีต่อองค์กร มีควำมเต็มใจ
และพร้อมที่จะปฏิบตั ิหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ และเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์
และกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริ ษทั ที่ดำเนินธุรกิจ
เดียวกันกับบริ ษทั ที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำรจึงมีมติให้เสนอ
ต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง “นำยธำนินทร์ หิรัญปัณฑำพร” ให้ดำรงตำแหน่ง
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กรรมกำร รวมทั้งอนุมตั ิกำรมอบหมำยให้บุคคลที่กรรมกำรผูม้ ีอำนำจของบริ ษทั มอบหมำยมี
อำนำจในกำรดำเนินกำรจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมกำรต่อหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
และ/หรื อ ดำเนินกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตำมควำมจำเป็ นและเหมำะสมเพื่อให้กำรจดทะเบียนแก้ไข
เปลี่ยนแปลงกรรมกำรของบริ ษทั เสร็ จสมบูรณ์
การลงมติ

วำระนี้ ต้อ งได้รั บ อนุ มัติ ด้ว ยคะแนนเสี ย งข้ำ งมำกของผูถ้ ื อ หุ้ น ซึ่ งมำประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน โดยไม่นบั ผูท้ ี่งดออกเสี ยงเป็ นฐำนในกำรนับคะแนน

วาระที่ 9

อนุมัติการแก้ไขข้ อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 27, 28, 36, 37, 38, 39, 40 ในเรื่ องการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ สอดคล้องกับพระ
ราชกําหนดว่าด้ วยการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

พระรำชกำหนดว่ำด้วยกำรประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (“พระรำชกำหนด”) มีผล
บังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 19 เมษำยน 2563 ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรประชุม
ผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ที่กำหนดไว้ในพระรำชกำหนด โดยมีรำยละเอียดของพระรำชกำหนด
ปรำกฏตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วย 5 บริ ษทั จึงขอเสนอให้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริ ษทั เกี่ยวกับ
กำรประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นในข้อ 27, 28, 36, 37, 38, 39, 40 และ นำเสนอ
กำรมอบอำนำจให้กรรมกำรกำหนดบุคคลที่บริ ษทั มอบหมำยในกำรจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ
ของบริ ษทั ที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์มีอำนำจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้
เป็ นไปตำมคำสั่งของนำยทะเบียน รำยละเอียดกำรแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ปรำกฏตำมสิ่ งที่ส่ง
มำด้วยลำดับที่ 6

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมกำรบริ ษทั เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิแก้ไขข้อบังคับของ
บริ ษทั เกี่ยวกับกำรประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระรำช
กำหนดว่ำด้วยกำรประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ในข้อ 27, 28, 36, 37, 38, 39, 40 และ นำเสนอ
กำรมอบอำนำจให้กรรมกำรกำหนดบุคคลที่บริ ษทั มอบหมำยในกำรจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ
ของบริ ษทั ที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์มีอำนำจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้
เป็ นไปตำมคำสัง่ ของนำยทะเบียน

การลงมติ

วำระนี้ตอ้ งได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ ของผูถ้ ือหุ้นซึ่ งมำประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนน โดยไม่นบั ผูท้ ี่งดออกเสี ยงเป็ นฐำนในกำรนับคะแนน

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
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ตำมที่บริ ษทั ได้เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อให้คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำบรรจุเป็ นวำระกำรประชุ ม
สำมัญผู ้ ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่ อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเพื่อให้คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำแต่งตั้งเป็ น
กรรมกำร และเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สำมัญ ผู ้ถื อ หุ้ น เพื่ อ พิ จ ำรณำอนุ มัติ น้ ั น บริ ษัท ได้ป ระกำศในเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษัท
(www.atp30.com) รวมทั้ง แจ้ง ผ่ำ นทำงระบบอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ข องตลำดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ในระหว่ ำงวัน ที่ 26
มกรำคม จนถึง 24 กุมภำพันธ์ 2564 นั้น บริ ษทั ขอเรี ยนว่ำไม่มีผถู ้ ือหุ้นเสนอวำระกำรประชุม ส่งคำถำมล่วงหน้ำ และ เสนอชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเพื่อรับกำร พิจำรณำแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กำหนด
บริ ษทั กำหนดให้วนั ที่ 12 มีนำคม 2564 เป็ นวันกำหนดรำยชื่ อผูถ้ ือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิ เข้ำร่ วมประชุมและ
ออกเสี ยงสำหรับกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2564 และกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุ้น (Record Date) เพื่อสิ ทธิรับเงินปันผลใน
วันศุกร์ที่ 9 เมษำยน 2564 และกำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันศุกร์ที่30 เมษำยน 2564
เพื่อให้กำรลงทะเบียนผูเ้ ข้ำร่ วมประชุมเป็ นไปได้ดว้ ยควำมรวดเร็ วและเรี ยบร้อย บริ ษทั จะเปิ ดให้ผถู ้ ือหุ้นลงทะเบียน
ตั้งแต่เวลำ 09.00 น. ของวันประชุม และเพื่อเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกให้กบั ผูถ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะในกำรลงทะเบียน
ให้รวดเร็ วยิ่งขึ้น โปรดศึกษำวิธีกำรลงทะเบียน และจัดเตรี ยมเอกสำรที่ตอ้ งนำมำแสดงในวันประชุม ปรำกฏตำมสิ่ งที่ส่งมำ
ด้วยลำดับที่ 7 โดยบริ ษทั จะดำเนินกำรประชุมตำมข้อบังคับ บริ ษทั ตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 8 เพื่อส่ งเสริ มกำรกำกับดูแล
กิจกำร
ที่ดี หำกผูถ้ ือหุ้นท่ำนใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเพื่อเข้ำร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนตนในกำรประชุมครั้งนี้
โปรดกรอกข้อควำมและลงลำยมือชื่อในหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก หรื อ แบบ ข หรื อ แบบ ค (ใช้เฉพำะกรณี ผถู ้ ือหุ้นเป็ นผู ้
ลงทุนต่ำงประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝำกและดูแลหุ้น) ตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 9 โดยเลือก
แบบใดแบบหนึ่งเท่ำนั้น และนำไปแสดงต่อประธำนในที่ประชุม (ประธำนฯ) หรื อบุคคลที่ประธำนฯ มอบหมำยก่อนเริ่ มกำร
ประชุม จักเป็ นพระคุณยิ่ง
อนึ่ง ผูถ้ ือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริ ษทั ดังมีรำยชื่อและรำยละเอียดตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วยลำดับ
ที่ 11 เพื่อเข้ำร่ วมประชุมและออกเสี ยงในนำมผูถ้ ือหุ้นได้
จึงขอเรี ยนเชิญท่ำนผูถ้ ือหุ้นทุกท่ำนเข้ำร่ วมประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2564 วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษำยน 2564
ณ ห้องแมนดำริ น เอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดำริ น กรุ งเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระรำม 4 แขวงมหำพฤฒำรำม เขตบำงรั ก
กรุ งเทพมหำนคร 10500 โดยพร้อมเพรี ยงกัน โดยมีแผนที่ดงั รำยละเอียดตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 15

ขอแสดงควำมนับถือ
บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)

นำยชำติชำย พำนิชชีวะ
ประธำนกรรมกำรบริ ษทั
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สิ่ งที่ส่งมำด้วย 1
สำเนำรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
บริษัท เอทีพี 30 จํากัด (มหาชน)
700/199 หมู่ที่ 1 ตําบลบ้ านเก่า อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
กำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ของบริ ษทั เอทีพี30 จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) ได้จดั กำรประชุมเมื่อวันที่ 24
กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 13.00 น.โดยจัดประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีคุณสุ กำนดำ พุทธรักษำ รับหน้ำที่เป็ นผูด้ ำเนินกำร
ประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
และได้กล่ำวแนะนำคณะกรรมกำรบริ ษทั และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้
กรรมการบริษัทที่เข้ าร่ วมประชุม
1.

นำยชำติชำย พำนิชชีวะ

ประธำนกรรมกำร

2.

ดร.วิวฒั น์ กรมดิษฐ์

รองประธำนกรรมกำร

3.

นำยปิ ยะ เตชำกูล

กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำร

4.

นำงสมหะทัย พำนิชชีวะ

กรรมกำร

5.

นำงสุ วรรณี คำมัน่

กรรมกำร กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

6.

นำยกำชัย บุญจิรโชติ

กรรมกำร กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ

7.

นำยประเสริ ฐ อัครประถมพงศ์

กรรมกำร กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ

บุคคลที่เกี่ยวข้ องที่เข้ าร่ วมประชุม
ที่ปรึ กษำกฎหมำย บริ ษทั ติลลิกี แอนด์ กิบบินส์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด
1.

นำยภัสนันท์ สุ วรรณน้อย
นำยชำติชำย พำนิชชีวะ ทำหน้ำที่ประธำนที่ประชุม (“ประธานฯ”) และได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่ำ มีผถู ้ ือหุ้นมำเข้ำร่ วม

กำรประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ด้วยตนเองและผูม้ อบฉันทะรวม 38 รำย จำนวนหุ้นรวม 388,542,981 หุ้น คิดเป็ น
ร้อยละ 62.94 ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยแล้วทั้งหมดของบริ ษทั ถือว่ำครบเป็ นองค์ประชุม จึงได้กล่ำวเปิ ดประชุม โดย
มอบหมำยให้ผดู ้ ำเนินกำรประชุมชี้แจงวิธีกำรกำรเข้ำร่ วมประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ และขั้นตอนกำรลงคะแนนเสี ยงของผู ้
ถือหุ้น
ผูด้ ำเนินกำรประชุมชี้แจงวิธีกำรกำรเข้ำร่ วมประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ และขั้นตอนกำรลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้
ดังนี้
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การเข้ าร่ วมประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
1)

เมื่อผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ ได้แจ้งควำมประสงค์ และยืนยันตัวตนกลับมำยังบริ ษทั ภำยในวันที่กำหนดแล้ว
บริ ษทั ได้ส่งชื่อผูใ้ ช้ (Username) รหัสผ่ำน (Password) และคู่มือกำรเข้ำใช้งำนในระบบไปยังอีเมลที่ได้ส่งมำแจ้งบริ ษทั
สำหรับใช้ในโปรแกรมกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยระบบของบริ ษทั โอเจ
อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด

2)

กำรใช้โปรแกรมลงทะเบียน และกำรนับคะแนนของบริ ษทั สำมำรถใช้ได้กบั คอมพิวเตอร์ /โน้ตบุ๊ค (Notebook) /แท็บ
เล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ ผ่ำน Web Browser: Internet Explorer, Chrome อินเตอร์เน็ตควำมเร็ ว 4G หรื อ
Internet บ้ำนพื้นฐำน โดยระบบรองรับกำรเข้ำร่ วมกำรประชุมทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting

วิธีการลงคะแนน
1.

กำรออกเสี ยงลงคะแนนแต่ละวำระจะกระทำโดยเปิ ดเผย โดยให้นับหนึ่งเสี ยงต่อหนึ่ งหุ้น ซึ่ งผูถ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบ
ฉันทะ ต้องออกเสี ยงลงคะแนนเพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ไม่สำมำรถแบ่งกำร
ออกเสี ยงลงคะแนนเป็ นบำงส่วน (เว้นแต่เป็ นกำรออกเสี ยงของ Custodian)

2.

ในกรณี มอบฉันทะ
2.1 ผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องออกเสี ยงลงคะแนนตำมที่ผรู ้ ับมอบฉันทะระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะเท่ำนั้น กำร
ลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะวำระใดไม่เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะให้ถือว่ำกำรลงคะแนน
เสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็ นกำรลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้
2.2 หำกผูร้ ับมอบฉันทะไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสี ยงลงคะแนนในวำระใดไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ
หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อกรณี ที่ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจำกที่ระบุไว้ในหนังสื อ
มอบฉันทะ รวมถึงกรณี ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประกำรใด ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำ
และลงคะแนนแทนได้ตำมที่เห็นสมควร

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์
1)

กำรลงคะแนนเสี ยงขอให้ท่ำนผูถ้ ือหุ้นไปที่แถบหน้ำต่ำง E-Voting เพื่อทำกำรลงคะแนนในแต่ละวำระภำยในเวลำที่
กำหนด โดยบริ ษทั กำหนดเวลำลงคะแนนที่ 1 นำที เมื่อกดเลือกลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถำม เพื่อยืนยัน
ควำมถูกต้องในกำรลงคะแนน หำกตรวจสอบว่ำถูกต้องแล้วให้กดตกลง เพื่อยืนยันกำรลงคะแนน
กรณี ที่ผถู ้ ือหุ้นต้องกำรเปลี่ยนกำรลงคะแนนสำมำรถทำได้โดยกำรกดเลือกข้อที่ตอ้ งกำรใหม่ได้ ในเวลำที่กำหนด หำก
วำระใดที่ลงคะแนนเรี ยบร้อยและถูกปิ ดไปแล้วท่ำนผูถ้ ือหุ้นไม่สำมำรถลงคะแนนหรื อเปลี่ยนกำรลงคะแนนได้

2)

เมื่อท่ำนลงคะแนนเรี ยบร้อยแล้ว ขอให้ท่ำนกลับมำที่หน้ำต่ำง E-Meeting เพื่อรับชมภำพและเสี ยงของกำรประชุมใน
วำระต่อไป โดยเจ้ำหน้ำที่จะทำกำรรวบรวมคะแนนทั้งหมดจำกระบบลงคะแนน
ในทุกวำระของกำรประชุมหำกกำรนับคะแนนเสร็ จสิ้นแล้วระบบจะปิ ดระบบกำรลงคะแนนทันที
- ผลกำรนับคะแนนจะถูกประกำศหลังจำกที่ท่ำนประธำนขอให้ผถู ้ ือหุ้นอนุมตั ิแต่ละวำระ โดยผลกำรนับคะแนนจะเป็ น
ผลกำรนับคะแนนรวมจำกผูถ้ ือหุ้นที่เข้ำร่ วมกำรประชุมด้วยตนเอง ผูร้ ับมอบฉันทะ ที่ได้รับสิ ทธิ ลงคะแนนแทน และ
รวมถึงกรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้ำ ผ่ำนทำงผูร้ ับมอบฉันทะ
- กรณี ที่ผลกำรลงคะแนนเท่ำกัน ท่ำนประธำนจะทำกำรลงคะแนนเพิ่มอีกหนึ่งเสี ยง เพื่อเป็ นกำรชี้ขำด
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วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563
ประธำนฯ ได้กล่ำวต่อที่ประชุมว่ำ ตำมที่บริ ษทั ได้จดั ทำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้จดั

ขึ้นเมื่อวันพุธที่ 1 เมษำยน 2563 โดยคณะกรรมกำรบริ ษทั ได้พจิ ำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมแล้วและเห็นว่ำถูกต้องตำมมติ
ของที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2563 และได้นำส่งตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยใน 14 วัน นับตั้งแต่วนั ประชุม
ตำมที่กฎหมำยกำหนด และเผยแพร่ รำยงำนดังกล่ำวบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.atp30.com) เพือ่ ให้ผถู ้ ือหุ้นได้รับทรำบ
และสำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องได้ภำยในเวลำที่เหมำะสม ซึ่งไม่ปรำกฏว่ำมีผใู ้ ดคัดค้ำนหรื อขอแก้ไข ดังสำเนำปรำกฏตำม
สิ่ งที่ส่งมำด้วย 1
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้พิจำรณำเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 รับรองรำยงำนกำร
ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น ประจำปี 2563 เนื่องจำกเห็นว่ำมีกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมไว้อย่ำงถูกต้องและตรงตำมมติของที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้
ประธำนฯ ได้สอบถำมว่ำมีผถู ้ ือหุน้ ท่ำนใดมีคำถำมหรื อข้อสงสัยหรื อมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่ำนใดมีคำถำมหรื อข้อสงสัยหรื อมีคำแนะนำเพิม่ เติม ประธำนฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรำยงำน
กำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2563 โดยวำระนี้จะต้องได้รับกำรรับรองด้วยคะแนนเสี ยงข้ำงมำก ไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมได้พจิ ำรณำแล้วและมีมติอนุมตั ิรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันพุธที่ 1 เมษำยน 2563 ด้วยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของจำนวนเสี ยงของผูถ้ ือหุ้นที่มำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

จำนวน (เสี ยง)

388,542,981

0

0

0

คิดเป็ นร้อยละ

100

0

0

0

ในวำระนี้มีจำนวนเสี ยงของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนจำนวนทั้งสิ้น 388,542,981 เสี ยง
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการเพิม่ ทุนจดทะเบียนบริษัท และการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อ 4.
(เรื่ องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้ สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธำนฯ ได้ช้ ีแจงรำยละเอียดในวำระนี้ให้ที่ประชุมทรำบว่ำ เพือ่ เป็ นแหล่งเงินทุนในกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ใน
ปัจจุบนั และเพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจในอนำคตจำกกำรเพิ่มฐำนลูกค้ำ ดังนั้นบริ ษทั จะต้องเตรี ยมวงเงินสำรองเพื่อใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในกิจกำรตำมปริ มำณรถโดยสำรที่ลงทุนเพิ่ม โดยมีค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง อำทิ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรี ยมนักขับ
และพนักงำนฝ่ ำยปฏิบตั ิกำรในกำรควบคุมกระบวนกำรเดินรถ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับรถโดยสำร และค่ำบริ กำรเกี่ยวกับเทคโนโยลี
ที่นำมำใช้ร่วมกับกระบวนกำรเดินรถของบริ ษทั เป็ นต้น
กำรเพิ่มทุนในครั้งนี้ ส่งผลดีต่อบริ ษทั จำกกำรได้มีพนั ธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partner ) ในกำรสนับสนุนกำร
ดำเนินงำนของบริ ษทั ทำให้บริ ษทั สำมำรถขยำยฐำนลูกค้ำได้จริ ง สำมำรถสร้ำงรำยได้จำกกำรให้บริ กำรและกำไรสุ ทธิตลอด
อำยุตำมสัญญำลูกค้ำใหม่ และเพิ่มผลตอบแทนกำรลงทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ้นในอนำคต โดยกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนบริ ษทั จำนวน
16,250,000.00 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 154,327,514.50 บำท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 170,577,514.50 บำท
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โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่ำตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท เพื่อเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด
(Private Placement) ให้แก่ บริ ษทั โตโยต้ำ ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรี ยกว่ำ “TTTH”)
ทั้งนี้ รำยละเอียดกำรออกและเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนข้ำงต้นจะปรำกฏไว้ในวำระที่ 3 เพื่อนำเสนอต่อไป และ
รำยละเอียดปรำกฏตำมแบบรำยงำนกำรเพิ่มทุน (F53-4) สิ่ งที่ส่งมำด้วย 2
นอกจำกนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ข้ำงต้น บริ ษทั จะต้องแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิของ
บริ ษทั ข้อ 4. (เรื่ องทุนจดทะเบียน) โดยให้ยกเลิกข้อควำมเดิมและให้ใช้ขอ้ ควำมดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน :

170,577,514.50

(หนึ่งร้อยเจ็ดสิ บล้ำนห้ำแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้ำร้อยสิ บสี่
ล้ำนบำทห้ำสิ บสตำงค์)

มูลค่ำหุ้นละ

:

0.25 บำท

:

682,310,058 หุ้น

(ยี่สิบห้ำสตำงค์)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสำมัญ

(หกร้อยแปดสิ บสองล้ำนสำมแสนหนึ่งหมื่นห้ำสิ บแปด
หุ้น)

หุ้นบุริมสิ ทธิ

:

-

หุ้น

(- หุ้น)

คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำแล้ว มีควำมเห็นเป็ นเอกฉันท์ว่ำควรเสนอที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อ
พิจำรณำอนุมตั ิกำรกำรเพิ่มทุนหุน้ สำมัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขำยให้แก่บคุ คลในวงจำกัด ให้แก่ TTTH โดยเฉพำะเจำะจงและ
เป็ นบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกับบริ ษทั จำนวน 65,000,000 หุ้น รำยละเอียดปรำกฏตำมสนเทศเกี่ยวกับกำรออกและเสนอขำยหุน้
สำมัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ( Private Placement ) สิ่ งที่ส่งมำด้วย 3 และแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 4.
(เรื่ องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ตำมรำยละเอียดข้ำงต้นทุกประกำร
ทั้งนี้ มอบอำนำจให้บคุ คลซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งและมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั และ/หรื อกรรมกำรผูจ้ ดั กำร มี
อำนำจในกำรจดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์ และมีอำนำจ
ดำเนินกำรต่ำงๆ ที่จำเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตำมคำสั่งของนำยทะเบียน และเพื่อให้กำรจดทะเบียนเสร็ จสมบูรณ์
ประธำนฯ ได้สอบถำมว่ำมีผถู ้ ือหุน้ ท่ำนใดมีคำถำมหรื อข้อสงสัยหรื อมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรื อไม่
(1)

การลงทุนซื ้อรถจานวน 68 คัน มีลูกค้ ารองรั บแล้ วหรื อเป็ นการคาดการณ์ จากฝ่ ายบริ หาร (ผูถ้ ือหุ้น)
ประธำนฯ มอบหมำยให้คุณปิ ยะ เตชำกูล กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำรเป็ นผูช้ ้ ีแจง ดังนี้

ตอบ:

ทำงบริ ษทั ได้มีกำรทำสัญญำบริ กำรกับลูกค้ำรำยใหญ่ไว้ลว้ งหน้ำแล้ว และได้แจ้งข่ำวต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ เรี ยบร้อยแล้ว
โดยจะเริ่ มให้บริ กำรลูกค้ำวันที่ 1 กรกฎำคม 2564 ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่ำงกำรจัดหำรถบริ กำร

(2)

โตโยต้ า ทูโช เห็นประโยชน์ อะไรในการลงทุนกับ ATP30 (ผูถ้ ือหุน้ )
ประธำนฯ มอบหมำยให้คุณปิ ยะ เตชำกูล กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำรเป็ นผูช้ ้ ีแจง ดังนี้

ตอบ:

บริ ษทั โตโยต้ำ ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็ นบริ ษทั ลงทุนในธุรกิจที่ผำ่ นกำรพิจำรณำว่ำมีโอกำสเติบโตในอนำคต และ
เล็งเห็นผลกำไรที่ได้รับในรู ปแบบของเงินปันผลจำกบริ ษทั และในส่วนของATP30 เห็นว่ำ เครื อบริ ษทั โตโยต้ำ ทูโช มี
ฐำนลูกค้ำกว้ำงและอยูใ่ นกลุ่มที่บริ ษทั ต้องกำรขยำยธุรกิจ จึงเกิดกำรร่ วมมือทำงธุรกิจ

>> 14

เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่ำนใดมีคำถำมหรื อข้อสงสัยหรื อมีคำแนะนำเพิม่ เติม ประธำนฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมตั ิ
กำรเพิ่มทุนจดทะเบียนบริ ษทั และกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 4. (เรื่ องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้
สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั โดยวำระนี้จะต้องได้รับกำรอนุมตั ิสำมในสี่ ของจำนวนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ที่มำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ำรณำและมีมติอนุมตั ิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จำกทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 154,327,514.50
บำท เป็ นทุนจดทะเบียนจำนวน 170,577,514.50 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 16,250,000 บำท มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 0.25 บำท เพื่อเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของ
บริ ษทั ข้อ 4. (เรื่ องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำสำมใน
สี่ ของจำนวนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

จำนวน (เสี ยง)

388,542,981

0

0

0

คิดเป็ นร้อยละ

100

0

0

0

ในวำระนี้มีจำนวนเสี ยงของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนจำนวนทั้งสิ้น 388,542,981 เสี ยง
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัท เพื่ออนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของ
บริษัทให้ แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
ประธำนฯ ได้ช้ ีแจงรำยละเอียดในวำระนี้ให้ที่ประชุมทรำบว่ำ สื บเนื่องจำกกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนบริ ษทั

ซึ่ งได้พิจำรณำในวำระที่ 2 ข้ำงต้น เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จำนวน 65,000,000
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท เพื่อจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั แบบเฉพำะเจำะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private
Placement) ให้แก่ บริ ษทั โตโยต้ำ ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรี ยกว่ำ “TTTH”) โดยกำรจัดสรรจำนวน 65,000,000
หุ้น ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 0.99 บำท คิดเป็ นมูลค่ำ 64,350,000 บำท
คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำแล้วเห็นว่ำที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2564 สมควรอนุมตั ิกำรออกและเสนอขำย
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่ TTTH จำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่ำตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท ในครั้งนี้ ส่งผลดีต่อบริ ษทั จำก
กำรได้มีพนั ธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partner ) เป็ นผูส้ นับสนุนในกำรดำเนินงำนของบริ ษทั เป็ นผูเ้ ชี่ยวชำญในกำรดำเนินกำร
บริ หำรที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ และมีควำมพร้อมทำงด้ำนเงินทุน ซึ่งจะทำให้บริ ษทั ได้รับเงินตำมแผนขยำยฐำนลูกค้ำของบริ ษทั
ทันเวลำ และมีสภำพคล่องทำงกำรเงินที่เพียงพอในปัจจุบนั และกำรขยำยธุรกิจในอนำคต อีกทั้งจะช่วยให้บริ ษทั มีภำพลักษณ์ที่
ดีและสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่งได้ ซึ่งกำรเพิ่มทุนนี้ถือเป็ นกำรระดมทุนในระยะสั้นสำมำรถได้รับเงินตำมที่ตอ้ งกำร ลด
ภำระผูถ้ ือหุ้นรำยเดิมในกำรเพิ่มทุน และสร้ำงผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผถู ้ ือหุ้นในระยะยำว
รำยละเอียดปรำกฏตำมแบบรำยงำนกำรเพิ่มทุน (F53-4) สิ่ งที่ส่งมำด้วย 2 และสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรออกและเสนอ
ขำยหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) สิ่ งที่ส่งมำด้วย 3

>> 15

นอกจำกนี้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ยังได้มีมติอนุ มตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นครั้ งที่ 1/2564 เพื่อ
พิ จ ำรณำอนุ มัติ ก ำรมอบอ ำนำจให้ ค ณะกรรมกำรบริ ษ ัท และ/หรื อ กรรมกำรผู ้จัด กำร และ/หรื อ ผู ้รั บ มอบอ ำนำจจำก
คณะกรรมกำรบริ ษทั และ/หรื อผูร้ ับมอบอำนำจจำกกรรมกำรผูจ้ ดั กำรเป็ นผูม้ ีอำนำจในกำรดำเนินกำร ดังนี้
ก.

พิจำรณำกำหนดรำยละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่
จำกัดเพียงกำรกำหนดระยะเวลำกำรเสนอขำย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไข และรำยละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็ นไปตำม
กฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์

ข.

กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อ และวันเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุน กำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเป็ นครั้งเดียว
หรื อเป็ นครำวๆ กำรชำระค่ำหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรำยละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกำรจองซื้อและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่ม
ทุนดังกล่ำว

ค.

เข้ำเจรจำ ทำควำมตกลง และลงนำมในเอกสำรและสัญญำต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนำจในกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกำรออก เสนอขำย และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนข้ำงต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกำรจัดเตรี ยม กำรลงนำม กำร
ยื่นคำขออนุ ญำตและเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรขออนุ ญำตออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อสำนักงำน ก.ล.ต.
และ ตลำดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงต่อหน่วยงำนใดๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี)

ง.

จดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ที่กรมพัฒนำธุ รกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์ และมีอำนำจดำเนินกำรต่ำงๆ ที่
จำเป็ น เพื่อให้เป็ นไปตำมคำสัง่ ของนำยทะเบียน และเพื่อให้กำรดำเนินกำรจดทะเบียนเสร็ จสมบูรณ์
ทั้งนี้ ตำมประกำศ ทจ. 72/2558 กำหนดให้บริ ษทั ต้องเสนอขำยหุ้นให้แล้วเสร็ จภำยในระยะเวลำที่ได้รับอนุมตั ิจำกที่

ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้น แต่ตอ้ งไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นมีมติอนุมตั ิให้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ หรื อ
บริ ษทั ต้องเสนอขำยหุ้นให้แล้วเสร็ จภำยใน 12 เดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นมีมติอนุ มตั ิให้เสนอขำยหุ้น ในกรณี
ที่ ผูถ้ ื อหุ้นมี มติ ไว้อย่ำงชัดเจนว่ำเมื่ อพ้นระยะเวลำ 3 เดื อนดังกล่ำว ให้คณะกรรมกำรบริ ษทั หรื อผูท้ ี่ ได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริ ษทั กำหนดรำคำเสนอขำยตำมรำคำตลำดในช่วงที่เสนอขำย
คํารับรองของกรรมการบริษัท
กรรมกำรบริ ษทั มีจำนวน 7 ท่ำน ประกอบด้วยกรรมกำร 4 ท่ำน และกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 3 ท่ำน
หำกไม่ปฏิบตั ิหน้ำที่ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริ ต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริ ษทั ในเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยกระทำกำรหรื อละเว้น
กำรกระทำกำรใดอันเป็ นกำรไม่ปฏิบตั ิหน้ำที่ดงั กล่ำว และก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยแก่บริ ษทั ผูถ้ ือหุ้นสำมำรถฟ้องร้องเรี ยกค่ำ
สิ นไหมทดแทนจำกกรรมกำรคนดังกล่ำวแทนบริ ษทั ได้ตำมมำตรำ 85 แห่งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจำกนี้หำกกำรกระทำกำรหรื อละเว้นกระทำกำรใดของกรรมกำร อันเป็ นกำรไม่ปฏิบตั ิ
หน้ำที่ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริ ต
และระมัดระวังในกำรรักษำผลประโยชน์ของบริ ษทั ที่เกี่ยวกับกำรเพิ่มทุนในครั้งนี้ จนเป็ นเหตุให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำรหรื อ
บุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องได้ประโยชน์โดยมิชอบ ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งหรื อหลำยคนซึ่งถือหุ้นในบริ ษทั และมีสิทธิออกเสี ยงรวมกัน
ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 5 ของจำนวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั สำมำรถใช้สิทธิเรี ยกคืนประโยชน์จำกกรรมกำรนั้นแทน
บริ ษทั ได้ตำมมำตรำ 89/18 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
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ในกำรนี้ คณะกรรมกำรบริ ษทั ขอรับรองว่ำคณะกรรมกำรบริ ษทั ได้ใช้ควำมระมัดระวังในกำรดำเนินกำรพิจำรณำและ
ตรวจสอบข้อมูลของผูล้ งทุนอย่ำงครบถ้วนแล้ว มีควำมเห็นว่ำกำรออกและกำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ TTTH ดังกล่ำว ส่งผล
ดีต่อบริ ษทั จำกกำรได้มีพนั ธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partner) ในกำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนของบริ ษทั และมีฐำนะทำง
กำรเงินที่มงั่ คง ทำให้บริ ษทั สำมำรถขยำยฐำนลูกค้ำได้จริ ง สร้ำงรำยได้จำกกำรให้บริ กำรและกำไรสุ ทธิเพิ่มขึ้น และเพิ่ม
ผลตอบแทนกำรลงทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ้นในระยะยำว
ประธำนฯ ได้สอบถำมว่ำมีผถู ้ ือหุน้ ท่ำนใดมีคำถำมหรื อข้อสงสัยหรื อมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่ำนใดมีคำถำมหรื อข้อสงสัยหรื อมีคำแนะนำเพิม่ เติม ประธำนฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมตั ิ
กำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนของบริ ษทั เพื่ออนุมตั ิจดั สรรหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนของบริ ษทั ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
(Private Placement) โดยวำระนี้จะต้องได้รับกำรอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ ของจำนวนเสี ยงของผูถ้ ือหุ้นที่มำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ำรณำแล้ว และมีมีติอนุมตั ิกำรออกและเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จำนวน 65,000,000 หุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท เพื่อจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั แบบเฉพำะเจำะจงให้แก่บคุ คลในวงจำกัด (Private
Placement) ให้แก่ บริ ษทั โตโยต้ำ ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด โดยกำรจัดสรรจำนวน 65,000,000 หุ้น ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ
0.99 บำท คิดเป็ นมูลค่ำ 64,350,000.00 บำทด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ ของจำนวนเสี ยงของผูถ้ ือหุ้นที่มำประชุมและ
มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

จำนวน (เสี ยง)

388,542,981

0

0

0

คิดเป็ นร้อยละ

100

0

0

0

ในวำระนี้มีจำนวนเสี ยงของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนจำนวนทั้งสิ้น 388,542,981 เสี ยง
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการเพิม่ จํานวนกรรมการ 1 ท่ าน จากจํานวนเดิม 7 ท่ าน เป็ นจํานวน 8 ท่ าน โดยมอบอํานาจ
อนุมัติการแต่ งตั้งกรรมการเข้ ามาใหม่ ให้ แก่คณะกรรมการบริษัท
ประธำนฯ ได้ช้ ีแจงรำยละเอียดในวำระนี้ให้ที่ประชุมทรำบว่ำ กำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2564

ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 20 มกรำคม 2564 ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจำรณำและอนุมตั ิกำรเพิ่มจำนวนกรรมกำร 1
ท่ำน จำกจำนวนเดิม 7 ท่ำน เป็ นจำนวน 8 ท่ำน สื บเนื่องจำกกำรออกและเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่ TTTH
ซึ่งได้พิจำรณำในวำระที่ 3 ข้ำงต้น โดย TTTH ได้เสนอชื่อบุคคลเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั จำนวน 1 ท่ำนตำมสัดส่วน
กำรเพิ่มทุนประมำณร้อยละ 9.53 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดภำยหลังกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ซึ่งบุคคล
เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั ดังกล่ำว ไม่ได้เข้ำมำมีส่วนร่ วมในกำรบริ หำรจัดกำรบริ ษทั แต่อย่ำงใด และไม่มีควำม
เกี่ยวข้องกันตำมมำตรำ 258 ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ขอให้ที่ประชุมมอบอำนำจกำรนำเสนอกำรแต่งตั้งกรรมกำรใหม่
ให้แก่คณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นอนุมตั ิต่อไป
คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2564 อนุมตั ิเพิ่มจำนวนกรรมกำร 1
ท่ำนจำกจำนวนเดิม 7 ท่ำน รวมเป็ นจำนวน 8 ท่ำน ตำมสัดส่วนกำรเพิ่มทุนกับทำง TTTH เพื่อช่วยสนับสนุน ให้คำปรึ กษำและ
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แนะนำเกี่ยวกับกำรบริ หำรจัดกำรบริ ษทั อย่ำงมีประสิ ทธิภำพเพิ่มขึ้น โดยมอบอำนำจกำรนำเสนอกำรแต่งตั้งกรรมกำรใหม่
ให้แก่คณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นอนุมตั ิต่อไป
ประธำนฯ ได้สอบถำมว่ำมีผถู ้ ือหุน้ ท่ำนใดมีคำถำมหรื อข้อสงสัยหรื อมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่ำนใดมีคำถำมหรื อข้อสงสัยหรื อมีคำแนะนำเพิม่ เติม ประธำนฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจำรณำ
พิจำรณำอนุมตั ิกำรเพิ่มจำนวนกรรมกำร 1 ท่ำน จำกจำนวนเดิม 7 ท่ำน เป็ นจำนวน 8 ท่ำน โดยมอบอำนำจกำรนำเสนอกำร
แต่งตั้งกรรมกำรใหม่ให้แก่คณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นอนุมตั ิต่อไป โดยวำระนี้จะต้องได้รับ
กำรอนุมตั ิดว้ ยด้วยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของจำนวนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ำรณำแล้ว และมีมีติอนุมตั ิกำรเพิ่มจำนวนกรรมกำร 1 ท่ำน จำกจำนวนเดิม 7 ท่ำน เป็ นจำนวน 8 ท่ำน
โดยมอบอำนำจกำรนำเสนอกำรแต่งตั้งกรรมกำรใหม่ให้แก่คณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น
อนุมตั ิต่อไป ด้วยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของจำนวนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

จำนวน (เสี ยง)

388,542,981

0

0

0

คิดเป็ นร้อยละ

100

0

0

0

ในวำระนี้มีจำนวนเสี ยงของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนจำนวนทั้งสิ้น 388,542,981 เสี ยง
วาระที่ 5

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ประธำนฯ ได้สอบถำมที่ประชุมว่ำมีผถู ้ ือหุ้นท่ำนใดเสนอเรื่ องอืน่ ๆ หรื อซักถำมเพิ่มเติมหรื อไม่
(1)

บริ ษทั มีนโยบายการจัดการประชุม AGM หรื อ EGM ในรู ปแบบ Hybrid หรื อไม่ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ถู ือหุ้นที่ประสงค์ จะ
เดินทางเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง ณ สถานที่จัดการประชุม (ผูร้ ับมอบฉันทะ)
ประธำนฯ มอบหมำยให้คุณสุ กำนดำ พุทธรักษำ เลขำนุกำรบริ ษทั เป็ นผูช้ ้ ีแจง ดังนี้

ตอบ:

ทำงบริ ษทั กำหนดรู ปแบบจัดกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ เนื่องจำกช่วงที่
กำหนดกำรประชุมฯ หน่วยงำนรัฐประกำศใช้มำตรกำรควบคุมขั้นสู งเพื่อป้องกันกำรแพร่ ระบำดของโรคโควิด-19
สำหรับกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นครั้งต่อไป ทำงเลขำนุกำรบริ ษทั จะนำเสนอรู ปแบบกำรจัดประชุมที่เหมำะสมให้ที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำต่อไป

(2)

จากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา ทางบริ ษัทได้ รับผลกระทบด้ านรายได้ และค่ าใช้ จ่ายอย่ างไร
(ผูถ้ ือหุน้ )
ประธำนฯ มอบหมำยให้คุณปิ ยะ เตชำกูล กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำรเป็ นผูช้ ้ ีแจง ดังนี้

ตอบ:

กำรแพร่ ระบำดของโรคโควิด-19 ในรอบแรก บริ ษทั ได้รับผลกระทบมำก โดยเฉพำะกลุ่มท่องเที่ยว หยุดให้บริ กำร
นักท่องเที่ยวชำวจีน หยุดให้บริ กำรนักท่องเที่ยวที่ร่วมบริ กำรกับบริ ษทั อำร์พี ทรำนสปอร์ตเทชัน่ จำกัด (“อำร์พี”) และ
กลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรมลดกำลังกำรผลิตลงมำก ส่วนกำรระบำดของโรคโควิด-19 ในรอบที่สอง ยังคงหยุดให้บริ กำร
กลุ่มท่องเที่ยว ส่วนกลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรมซึ่งเป็ นลูกค้ำหลักของบริ ษทั ได้รับผลกระทบเล็กน้อยจำกมำตรกำร work
from home ในส่วนของพนักงำนสำนักงำน แต่ในส่วนของพนักงำนฝ่ ำยผลิตยังคงทำงำนปกติ และลูกค้ำต้องตอบสนอง
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มำตรกำรเว้นระยะห่ำง (Social Distancing) ทำให้มีควำมต้องกำรใช้รถรับ-ส่งพนักงำนเพิ่มขึ้น จึงไม่ส่งผลกระทบต่อ
รำยได้บริ ษทั มำกนัก ในส่วนของค่ำใช้จ่ำย ทำงบริ ษทั ต้องจัดเตรี ยมอุปกรณ์ป้องกันเพิ่มเติมสำหรับพนักงำนขับรถ ในกำร
ปฏิบตั ิงำนประจำวัน เนื่องจำกที่ต้งั ของบริ ษทั และลูกค้ำอยูใ่ นเขตพื้นที่จงั หวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ซึ่งถือเป็ นเขต
ควบคุมสู งสุ ด จึงมีกำรส่งพนักงำนขับรถที่มีโอกำสสัมผัสกับผูโ้ ดยสำรที่ตอ้ งสงสัยว่ำจะติดเชื้อโรคโควิด-19 เข้ำตรวจ
ด้วย ซึ่งมีค่ำใช้จ่ำยเล็กน้อย ไม่ส่งผลกระทบต่อค่ำใช้จ่ำยแต่อย่ำงใด
(3)

จากราคานา้ มันที่เพิ่มสูงขึน้ อย่ างรวดเร็ ว มีผลกระทบต่ อต้ นทุนการดาเนินงานของบริ ษัทหรื อไม่ บริ ษัทสามารถปรั บราคา
ค่ าบริ การกับลูกค้ าได้ หรื อไม่ (ผูถ้ ือหุ้น)
ประธำนฯ มอบหมำยให้คุณปิ ยะ เตชำกูล กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำรเป็ นผูช้ ้ ีแจง ดังนี้
หำกเปรี ยบเทียบรำคำน้ ำมันในปัจจุบนั กับค่ำเฉลี่ยในอดีต พบว่ำอยูใ่ นอัตรำใกล้เคียงกัน และประกอบกับนโยบำย
ส่งเสริ มกำรใช้น้ ำมันไบโอดีเซล B10 จำกรัฐบำล ซึ่งบริ ษทั เลือกใช้น้ ำมันชนิดนี้สำหรับรถที่สำมำรถใช้ได้
สำหรับกำรทำสัญญำบริ กำรกับลูกค้ำนั้น ทำงบริ ษทั มีสัญญำ 2 แบบ คือ สัญญำแบบค่ำบริ กำรแปรผันตำมรำคำน้ ำมัน ซึ่ง
ไม่ได้รับผลกระทบด้ำนต้นทุน และสัญญำแบบค่ำบริ กำรคงที่ ได้รับผลกระทบด้ำนต้นทุนจำกกำรปรับตัวของรำคำน้ ำมัน

(4)

บริ ษทั ได้ รับทุนจากการแปลง warrant เมื่อปี 2562 เมื่อรวมเข้ ากับการเพิ่มทุนจากโตโยต้ า ทูโชในครั้ งนี ้ จะสามารถ
รองรั บการเติบโตของบริ ษทั ได้ อกี กี่ปี (ผูถ้ ือหุ้น)
ประธำนฯ มอบหมำยให้คุณปิ ยะ เตชำกูล กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำรเป็ นผูช้ ้ ีแจง ดังนี้

ตอบ:

เนื่องจำกลักษณะธุรกิจของบริ ษทั เมื่อมีกำรขยำยกิจกำรจะต้องมีกำรลงทุนเพิ่ม ส่วนมำกนำมำใช้ในกำรดำเนินงำน จำก
กำรเพิ่มทุนครั้งนี้ สำมำรถรองรับกำรเติบโตได้ 2 ปี หำกบริ ษทั มีกำรเติบโตตำมที่คำกำรณ์คือ ประมำณร้อยละ 20
เมื่อไม่มีกำรเสนอเรื่ องอืน่ ใดให้ที่ประชุมพิจำรณำ ประธำนฯ จึงกล่ำวขอบคุณผูถ้ ือหุ้นและผูเ้ ข้ำร่ วมประชุมทุกท่ำน

และขอปิ ดกำรประชุมฯ
ปิ ดประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เวลำ 14.30 น.

ลงชื่อ

ประธำนที่ประชุม
นำยชำติชำย พำนิชชีวะ
ประธำนกรรมกำรบริ ษทั

ลงชื่อ

ผูบ้ นั ทึกกำรประชุม
นำงสุ กำนดำ พุทธรักษำ
เลขำนุกำรบริ ษทั
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สิ่ งที่ส่งมำด้วย 2
ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่ อกลับเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ดร.วิวัฒน์ กรมดิษฐ์
รองประธานกรรมการบริษัท/ที่ปรึกษา/กรรมการบริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรครั้งแรก : 31 ตุลำคม 2548
อำยุ 58 ปี
วุฒิการศึกษา
- ปริ ญญำเอก คณะรัฐประศำสนศำสตร์วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสิ นทร์
- ปริ ญญำโท คณะบริ หำรธุรกิจ สถำบันบัณฑิต บริ หำรธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยและ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
- ปริ ญญำตรี คณะอุตสำหกรรมศำสตร์ สำขำเครื่ องกลขนถ่ำย มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
ประวัติการฝึ กอบรม
- 2557 : วิทยำกำรประกันภัยระดับสู ง สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและดูแลส่งเสริ มกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
- ผูบ้ ริ หำรระดับสู ง ด้ำนวิทยำกำรตลำดทุน รุ่ นที่ 25/2560 สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน
- ผูบ้ ริ หำรระดับสู งด้ำนวิทยำกำรพลังงำน รุ่ น 9/2560 สถำบันวิทยำกำรพลังงำน
- หลักสู ตรกำรบริ หำรจัดกำรด้ำนควำมมัน่ คงขั้นสู ง รุ่ น 11/2562 มูลนิธิกำรจัดกำรเพื่อควำมมัน่ คง (Security
Management Foundation
การฝึ กอบรมปี 2563
- หลักสู ตรผูบ้ ริ หำรระดับสู งด้ำนกำรค้ำและกำรพำณิ ชย์ TEPCoT 13
หลักสู ตรอบรมของสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- ประกำศนียบัตร สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น
110/2557
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 2 แห่ ง
2548 - ปัจจุบนั
รองประธำนกรรมกำรบริ ษทั /ที่ปรึ กษำ/กรรมกำรบริ หำร บมจ. เอทีพี 30
2562 - ปัจจุบนั
ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโสและรักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำที่วศิ วกรรม บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน่
การดํารงตําแหน่ งในบริษัท/กิจการอื่น : 2 แห่ ง
2559 - ปัจจุบนั
กรรมกำร บจ. อมตะ เน็ทเวอร์ค
2547 - ปัจจุบนั
กรรมกำร บจ.อมตะ ปิ โตรเลียม
>> 20

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 :
ตนเอง : 6.93% (42,750,000 หุ้น)
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : พี่ชำยนำงสมหะทัย พำนิชชีวะ ซึ่งเป็ นคู่สมรส นำยชำติชำย
พำนิชชีวะ
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นายกําชัย บุญจิรโชติ
กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรครั้งแรก : 30 เมษำยน 2557
อำยุ 59 ปี
วุฒิการศึกษา
- ปริ ญญำโท คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
- ปริ ญญำตรี คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ประวัติการฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมปี 2563
-ไม่มีหลักสู ตรอบรมของสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- ประกำศนียบัตร สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น
110/2557
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ ง
2561 - ปัจจุบนั
ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน บมจ. เอทีพี 30
2556 - ปัจจุบนั
กรรมกำรบริ ษทั /กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ บมจ. เอทีพี 30
การดํารงตําแหน่ งในบริษัท/กิจการอื่น : 1 แห่ ง
2559 - ปัจจุบนั
หัวหน้ำสำนักงำน สำนักงำนกฎหมำยนิติพล
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 :
ตนเอง : ไม่มี
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

>> 22

นายประเสริฐ อัครประถมพงศ์
กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรครั้งแรก : 25 กุมภำพันธ์ 2563
อำยุ 54 ปี
มีผลตำมมติที่ประชุมกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563
วุฒิการศึกษา
- ปริ ญญำโท วิศวกรรมบริ หำร มหำวิทยำลัยเคโอ, ประเทศญี่ปุ่น
- ปริ ญญำตรี วิศวกรรมอุตสำหกำร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ประวัติการฝึ กอบรม :
การฝึ กอบรมปี 2563
-ไม่มีหลักสู ตรอบรมของสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- ประกำศนียบัตร สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP)
รุ่ น 171/2563
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 2 แห่ ง
2563 - ปัจจุบนั
กรรมกำรบริ ษทั /ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ บมจ.
เอทีพี 30
2563 - ปัจจุบนั
กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง บมจ. อสมท.
การดํารงตําแหน่ งในบริษัท/กิจการอื่น : 4 แห่ ง
2563 - ปัจจุบนั
อนุกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริ มวิทยำศำสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
(สกสว.)
2562 - ปัจจุบนั
อนุกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง สำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทลั (องค์กำรมหำชน)
2559 - ปัจจุบนั
กรรมกำรบริ หำรโรงพิมพ์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
2558 - ปัจจุบนั
อนุกรรมกำรยุทธศำสตร์และบริ หำรควำมเสี่ ยง สถำบันวิจยั ดำรำศำสตร์แห่งชำติ
(องค์กำรมหำชน)
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 :
ตนเอง : ไม่มี
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
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สิ่ งที่ส่งมำด้วย 3
ข้ อมูลผู้สอบบัญชี
1)

แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
นำยศุภชัย ปัญญำวัฒโน
ชื่ อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930
ปริ ญญำโท สำขำกำรจัดกำร
วุฒิการศึกษา
สถำบันบัณทิตบริ หำรธุรกิจศศินทร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
มี ประสบกำรณ์ กำรทำงำนเป็ นผูส้ อบบัญชี โดยเป็ นผูค้ วบคุมงำนสอบบัญชี
ประสบการณ์ ทํางาน
ของบริ ษทั ขนำดใหญ่จำนวนมำก ซึ่ งครอบคลุมกิจกำรหลำยประเภททั้งที่เป็ น
บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และธุรกิจต่ำงประเทศ
ที่มีสำขำอยู่ทวั่ โลก มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนธุรกิจกำรผลิต ธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์
ธุรกิจก่อสร้ำง ธุรกิจโทรคมนำคม และธุรกิจบันเทิง
ชื่ อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
วุฒิการศึกษา
ประสบการณ์ ทํางาน

นำยณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร
5730
ปริ ญญำโท สำขำกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
มีประสบกำรณ์กำรทำงำนเป็ นผูส้ อบบัญชีในธุรกิจกำรผลิต ธุรกิจจัดจำหน่ำย
ธุรกิจบริ กำร ธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์และธุรกิจก่อสร้ำง โดยมีประสบกำรณ์ใน
กำรควบคุม งำนสอบบัญชีของบริ ษทั ขนำดใหญ่ รวมถึงบริ ษทั ที่มีธุรกิจอยูใ่ น
ต่ ำงประเทศ และเป็ นผูส้ อบบัญชี รั บอนุ ญำตของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (กลต.)

ชื่ อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
วุฒิการศึกษา
ประสบการณ์ ทํางาน

นำงสำวกรองแก้ว ลิมป์ กิตติกุล
5874
ปริ ญญำโท สำขำบริ หำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
มีประสบกำรณ์กำรทำงำนเป็ นผูส้ อบบัญชีในธุรกิจกำรผลิต ธุรกิจจัดจำหน่ำย
ธุ ร กิ จ บริ ก ำรทั้ง ในและต่ ำ งประเทศ และเป็ นผูส้ อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ ำตแห่ ง
ประเทศไทยและเป็ นผูส้ อบบัญ ชี รับอนุ ญ ำตของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (กลต.)

แห่ งบริ ษทั สำนักงำน อี วำย จำกัด โดยผูส้ อบบัญชีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทั้งนี้
บริ ษทั เป็ นสำนักงำนสอบบัญชี และผูส้ อบบัญชี ตำมรำยชื่ อที่เสนอข้ำงต้นไม่มีควำมสัมพันธ์หรื อส่ วนได้ส่วนเสี ยกับบริ ษทั
ผูบ้ ริ หำร ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว

ในกรณี ที่ผูส้ อบบัญชี รับอนุญำตดังกล่ำวข้ำงต้นไม่สำมำรถปฏิบตั ิงำนได้ ให้บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด จัดหำ
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญำตอื่นของสำนักงำนที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต. ทำหน้ำที่ตรวจสอบบัญชี และแสดง
ควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริ ษทั แทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่ำวได้
2)

อนุมตั ิค่ำสอบบัญชีงบกำรเงินประจำปี 2564 เป็ นเงินจำนวนไม่เกิน 1,260,000 บำท โดยมีรำยละเอียดดังนี้
รายการตรวจสอบ
- ค่ำสอบบัญชีและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน
ประจำปี ของบริ ษทั
- ค่ำสอบบัญชีงบกำรเงินรวมประจำปี และ
ค่ำสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสของบริ ษทั
รวม

2561
750,000

ค่าตรวจสอบ (บาท)
2562
2563
750,000
750,000

2564
750,000

510,000

510,000

510,000

510,000

1,260,000

1,260,000

1,260,000

1,260,000
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สิ่ งที่ส่งมำด้วย 4
ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่ อแต่ งตั้งกรรมการ

นายธานินทร์ หิรัญปัณฑาพร
อายุ

:

46 ปี

การศึกษา

:

ปริ ญญำตรี คณะรัฐศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ประสบการณ์ ทํางาน

:

รองประธำนกรรมกำร บริ ษทั โตโยต้ำ ทูโช (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมกำร

หลักสู ตรฝึ กอบรม

:

บริ ษทั ออโต้ พำร์ท ออนไลน์ จำกัด

2564 Certificate of Training Leadership Development Program-Toyota
Tsusho Human Resource Development Department

:

2562 Certificate of Completion Business Strategy & People
Management วิทยำลัยกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยมหิดล

:

2561 Certificate of Completion Business Strategic Model Program
วิทยำลัยกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยมหิดล

:

2560 Certificate of Training Regional Advance Management ProgramToyota Tsusho Human Resource Development Department

:

2560 Certificate of Completion Performance Coaching & FeedbackIntelligence Strategies Management Training Consultancy

การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหาร

:

กิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี-

ในบริษัทอื่น

:

กิจการอื่นที่มิใช่ บริษัทจดทะเบียน:
รองประธำนกรรมกำร บริ ษทั โตโยต้ำ ทูโช (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมกำร

บริ ษทั ออโต้ พำร์ท ออนไลน์ จำกัด
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กิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ง

:

-ไม่มี-

ทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท:
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สิ่ งที่ส่งมำด้วย 5
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สิ่ งที่ส่งมำด้วย 6
ข้ อบังคับของบริษัท ข้อ 27, 28, 36, 37, 38, 39, 40
ข้ อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน

ข้ อบังคับที่ขอเสนอให้ มีการแก้ไขเพิม่ เติม

ข้อ 27.
ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่
น้ อ ย ก ว่ ำ กึ่ ง ห นึ่ ง ( 1/2) ข อ ง จ ำ น ว น ก ร ร ม ก ำ ร
ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธำนกรรมกำรทำ
หน้ำที่ เป็ นประธำนในที่ประชุ มคณะกรรมกำร ในกรณี ที่
ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สำมำรถปฏิบตั ิ
หน้ ำ ที่ ไ ด้ ในกรณี ที่ มี ร องประธำนกรรมกำรอยู่ ให้ ร อง
ประธำนกรรมกำรเป็ นประธำนที่ ประชุ ม แต่ถ้ำไม่มีร อง
ประธำนกรรมกำรหรื อมี แต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรื อไม่
สำมำรถปฏิ บัติหน้ำที่ ได้ ให้กรรมกำรซึ่ งมำประชุ มเลื อก
กรรมกำรคนหนึ่งเป็ นประธำนที่ประชุม
กำรวินิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมคณะกรรมกำรให้ถือเสี ยง
ข้ำ งมำก กรรมกำรคนหนึ่ งมี เ สี ย งหนึ่ ง (1) เสี ย งในกำร
ลงคะแนน เว้นแต่กรรมกำรซึ่ งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดเรื่ อง
หนึ่ งไม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนในเรื่ องนั้น และถ้ำ
คะแนนเสี ย งเท่ ำ กัน ให้ ป ระธำนในที่ ป ระชุ ม ออกเสี ย ง
เพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเพื่อเป็ นเสี ยงชี้ขำด

ข้อ 27.
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรไม่วำ่ จะเป็ นกำรประชุมในที่
ประชุมแห่งเดียวกันหรื อเป็ นกำรประชุมผ่ำนสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ตอ้ งมีกรรมกำรมำประชุมไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่ง
(1/2) ของจำนวนกรรมกำร
ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธำนกรรมกำรทำ
หน้ำที่เป็ นประธำนในที่ประชุมคณะกรรมกำร ในกรณี ที่
ประธำนกรรมกำรไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่สำมำรถปฏิบตั ิ
หน้ำที่ได้ ในกรณี ที่มีรองประธำนกรรมกำรอยู่ ให้รอง
ประธำนกรรมกำรเป็ นประธำนที่ประชุม แต่ถำ้ ไม่มีรอง
ประธำนกรรมกำรหรื อมีแต่ไม่อยูใ่ นที่ประชุมนั้นหรื อไม่
สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ ให้กรรมกำรซึ่งมำประชุมเลือก
กรรมกำรคนหนึ่งเป็ นประธำนที่ประชุม
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรแต่ละครั้ง ประธำนในที่
ประชุมอำจกำหนดให้กรรมกำรของบริ ษทั เข้ำร่ วมประชุม
และดำเนินกำรใดๆ ในกำรประชุมดังกล่ำวผ่ำนสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยกำรจัดกำรประชุมด้วยวิธีดงั กล่ำว
ต้องปฏิบตั ิตำมกฎหมำยหรื อกฎเกณฑ์ที่ใช้บงั คับใน
ขณะนั้น และให้ถือว่ำกำรประชุมคณะกรรมกำรผ่ำนสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่ำวมีผล เช่นเดียวกับกำรประชุม
คณะกรรมกำรที่เข้ำร่ วมประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน
ตำมวิธีกำรที่บญั ญัติไว้ในกฎหมำยและข้อบังคับนี้
กำรวินิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมคณะกรรมกำรให้ถือเสี ยงข้ำง
มำก กรรมกำรคนหนึ่งมีเสี ยงหนึ่ง (1) เสี ยงในกำร
ลงคะแนน เว้นแต่กรรมกำรซึ่งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดเรื่ อง
หนึ่งไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น และถ้ำ
คะแนนเสี ยงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสี ยง
เพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเพื่อเป็ นเสี ยงชี้ขำด
ข้อ 28.
ในกำรเรี ยกประชุ มคณะกรรมกำร ให้ประธำนกรรมกำร
หรื อผู ้ซ่ ึ งได้รั บ มอบหมำยส่ ง หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม ไปยัง
กรรมกำรไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ใน
กรณี จำเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษำสิ ทธิ และประโยชน์ของบริ ษทั

ข้อ 28.
ในกำรเรี ยกประชุ มคณะกรรมกำร ให้ประธำนกรรมกำร
หรื อผู ้ซ่ ึ งได้รั บ มอบหมำยส่ ง หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม ไปยัง
กรรมกำรไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ใน
กรณี จำเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษำสิ ทธิ และประโยชน์ของบริ ษทั

>> 32

จะแจ้งกำรนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้
เร็ วกว่ำนั้นก็ได้
กรรมกำรตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอำจร้องขอให้
เรี ย กประชุ ม คณะกรรมกำรก็ ไ ด้ ในกรณี น้ ี ให้ ป ระธำน
กรรมกำรกำหนดวันและนัดประชุ มภำยในสิ บสี่ (14) วัน
นับแต่วนั ได้รับคำร้องขอ

จะแจ้งกำรนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้
เร็ วกว่ำนั้นก็ได้
กรรมกำรตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอำจร้องขอให้เรี ยกประชุม
คณะกรรมกำรก็ได้ ในกรณี น้ ีให้ประธำนกรรมกำรกำหนด
วันและนัดประชุมภำยในสิ บสี่ (14) วัน นับแต่วนั ได้รับคำ
ร้องขอ
ทั้งนี้ ในกรณีที่กำรประชุมคณะกรรมกำรครำวใดเป็ นกำร
ประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ กำรจัดส่งหนังสื อนัดประชุม
และเอกสำรประกอบกำรประชุมสำมำรถดำเนินกำรโดย
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งภำยใน
ระยะเวลำที่กำหนดไว้ในวรรคแรกและจะต้องจัดให้มีกำร
จัดเก็บสำเนำหนังสื อเชิญประชุมและเอกสำรประกอบกำร
ประชุมไว้เป็ นหลักฐำนด้วย โดยอำจจัดเก็บในรู ปแบบ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ข้อ 36.
ข้อ 36.
คณะกรรมกำรต้อ งจัด ให้ มี ก ำรประชุ ม ผู ้ถื อ หุ้ น เป็ นกำร คณะกรรมกำรต้อ งจัด ให้ มี ก ำรประชุ ม ผู ้ถื อ หุ้ น เป็ นกำร
ประชุ มสำมั ญ ประจ ำปี ภำยในสี่ ( 4) เดื อน นั บ แต่ ประชุ มสำมั ญ ประจ ำปี ภำยในสี่ ( 4) เดื อน นั บ แต่
วันสิ้นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
วันสิ้นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
กำรประชุมผูถ้ ือหุ้นครำวอื่นนอกจำกวรรคหนึ่ ง ให้เรี ยกว่ำ
กำรประชุมวิสำมัญ โดยคณะกรรมกำรจะเรี ยกประชุ มผูถ้ ือ
หุ้นเป็ นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลำยคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ย
กว่ำร้อยละสิ บ (10) ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้ท้งั หมด จะ
เข้ำชื่อกันทำหนังสื อขอให้คณะกรรมกำรเรี ยกประชุมผูถ้ ือ
หุ้นเป็ นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่ องและ
เหตุผลในกำรที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อ
ดังกล่ำวด้วย ในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำร
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ภำยในสี่ สิบห้ำ (45) วันนับแต่วนั ที่ได้รับ
หนังสื อจำกผูถ้ ือหุ้น

กำรประชุมผูถ้ ือหุ้นครำวอื่นนอกจำกวรรคหนึ่ ง ให้เรี ยกว่ำ
กำรประชุมวิสำมัญ โดยคณะกรรมกำรจะเรี ยกประชุ มผูถ้ ือ
หุ้นเป็ นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลำยคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ย
กว่ำร้อยละสิ บ (10) ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้ท้งั หมด จะ
เข้ำชื่อกันทำหนังสื อขอให้คณะกรรมกำรเรี ยกประชุมผูถ้ ือ
หุ้นเป็ นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่ องและ
เหตุผลในกำรที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อ
ดังกล่ำวด้วย ในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำร
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ภำยในสี่ สิบห้ำ (45) วันนับแต่วนั ที่ได้รับ
หนังสื อจำกผูถ้ ือหุ้น

ในกรณี ที่คณะกรรมกำรไม่จดั ให้มีกำรประชุมภำยใน
กำหนดระยะเวลำตำมวรรคสำม ผูถ้ ือหุ้นทั้งหลำยซึ่งเข้ำชื่อ
กันหรื อผูถ้ ือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุน้ ตำมที่บงั คับ
ไว้น้ นั จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ภำยในสี่ สิบห้ำ (45) วัน นับแต่
วันครบกำหนดระยะเวลำตำมวรรคสำม ในกรณี เช่นนี้ให้ถือ
ว่ำเป็ นกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นที่คณะกรรมกำรเรี ยกประชุม โดย

ในกรณี ที่คณะกรรมกำรไม่จดั ให้มีกำรประชุมภำยใน
กำหนดระยะเวลำตำมวรรคสำม ผูถ้ ือหุ้นทั้งหลำยซึ่งเข้ำชื่อ
กันหรื อผูถ้ ือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุน้ ตำมที่บงั คับ
ไว้น้ นั จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ภำยในสี่ สิบห้ำ (45) วัน นับแต่
วันครบกำหนดระยะเวลำตำมวรรคสำม ในกรณี เช่นนี้ให้ถือ
ว่ำเป็ นกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นที่คณะกรรมกำรเรี ยกประชุม โดย
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บริ ษทั ต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยอันจำเป็ นที่เกิดจำกกำรจัดให้ บริ ษทั ต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยอันจำเป็ นที่เกิดจำกกำรจัดให้
มีกำรประชุมและอำนวยควำมสะดวกตำมสมควร
มีกำรประชุมและอำนวยควำมสะดวกตำมสมควร
ในกรณี ที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นกำรเรี ยก
ประชุมเพรำะผูถ้ ือหุ้นตำมวรรคสี่ ครั้งใดจำนวนผูถ้ ือหุ้นซึ่ง
มำร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตำมที่กำหนดไว้ใน
ข้อ 38 ผูถ้ ือหุ้นตำมวรรคสี่ ตอ้ งร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรจัดให้มีกำรประชุมในครั้งนั้นให้แก่
บริ ษทั

ข้อ 37.
ในกำรเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้นให้คณะกรรมกำรจัดทำเป็ น
หนังสื อ นัดประชุมโดยระบุสถำนที่ วัน เวลำ ระเบียบวำระ
กำรประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วย
รำยละเอียดตำมสมควรโดยระบุให้ชดั เจนว่ำเป็ นเรื่ องที่จะ
เสนอเพื่อทรำบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจำรณำ แล้วแต่กรณี
รวมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเรื่ องดังกล่ำวและ
จัดส่งให้ผถู ้ ือหุน้ และนำย ทะเบียนทรำบไม่นอ้ ยกว่ำเจ็ด (7)
วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณำคำบอกกล่ำวนัด
ประชุมในหนังสื อพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่ำสำม (3)
วัน เป็ นเวลำติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่ำสำม (3) วัน
ทั้งนี้ สถำนที่ที่จะใช้เป็ นที่ประชุมจะอยูใ่ นจังหวัดอันเป็ น
ที่ต้งั สำนักงำนใหญ่ของบริ ษทั หรื อที่อื่นใดตำมที่
คณะกรรมกำรจะกำหนดก็ได้

ในกรณี ที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นกำรเรี ยก
ประชุมเพรำะผูถ้ ือหุ้นตำมวรรคสี่ ครั้งใดจำนวนผูถ้ ือหุ้นซึ่ง
มำร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตำมที่กำหนดไว้ใน
ข้อ 38 ผูถ้ ือหุ้นตำมวรรคสี่ ตอ้ งร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรจัดให้มีกำรประชุมในครั้งนั้นให้แก่
บริ ษทั
ทั้งนี้ กำรจัดกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ สำมำรถจัดกำรประชุมผ่ำน
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยกำรจัดกำรประชุมด้วยวิธี
ดังกล่ำวต้องปฏิบตั ิตำมวิธีกำรที่บญั ญัติไว้ในกฎหมำยหรื อ
กฎเกณฑ์ที่ใช้ บังคับในขณะนั้นหรื อกฎหมำยหรื อกฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องนั้นมำใช้บงั คับโดยอนุโลมและให้ถือว่ำกำร
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่ำวมีผล
เช่นเดียวกับกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่ เข้ำร่ วมประชุมในที่
ประชุมแห่งเดียวกันตำมวิธีกำรที่บญั ญัติไว้ ในกฎหมำยและ
ข้อบังคับนี้
ข้อ 37.
ในกำรเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้นให้คณะกรรมกำรจัดทำเป็ น
หนังสื อ นัดประชุมโดยระบุสถำนที่ วัน เวลำ ระเบียบวำระ
กำรประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วย
รำยละเอียดตำมสมควรโดยระบุให้ชดั เจนว่ำเป็ นเรื่ องที่จะ
เสนอเพื่อทรำบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจำรณำ แล้วแต่กรณี
รวมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเรื่ องดังกล่ำวและ
จัดส่งให้ผถู ้ ือหุน้ และนำย ทะเบียนทรำบไม่นอ้ ยกว่ำเจ็ด (7)
วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณำคำบอกกล่ำวนัด
ประชุมในหนังสื อพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่ำสำม (3)
วัน เป็ นเวลำติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่ำสำม (3) วัน โดยหำกกำร
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ครำวใดเป็ นกำรประชุมผ่ำนสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ กำรจัดส่งหนังสื อนัดประชุมและเอกสำร
ประกอบกำรประชุมสำมำรถดำเนินกำรโดยใช้จดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งตำมระยะเวลำและลง
โฆษณำในหนังสื อพิมพ์ภำยในระยะเวลำที่กำหนดไว้ใน
วรรคนี้ และจะต้องจัดให้มีกำรจัดเก็บสำเนำหนังสื อเชิญ
ประชุมและ เอกสำรประกอบกำรประชุมไว้เป็ นหลักฐำน
ด้วยโดยอำจจัดเก็บในรู ปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
>> 34

ข้อ 38.
ในกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นต้องมีผถู ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะ
จำกผูถ้ ือหุ้น (ถ้ำมี) มำประชุมไม่นอ้ ยกว่ำยี่สิบห้ำ (25) คน
หรื อไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนผูถ้ ือหุ้นทั้งหมด และ
ต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่งในสำม (1/3) ของ
จำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็ นองค์
ประชุม
ในกรณี ที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลำ
นัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จำนวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำเข้ำร่ วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตำมที่กำหนดไว้ในวรรค
หนึ่ง หำกว่ำกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรี ยกนัดเพรำะผูถ้ ือหุน้
ร้องขอให้กำรประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ำกำรประชุมผูถ้ ือ
หุ้นนั้นมิใช่เป็ นกำรเรี ยกประชุมเพรำะผูถ้ ือหุ้นร้องขอ ให้
นัดประชุมใหม่ และในกรณี น้ ีให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไป
ยังผูถ้ ือหุ้นไม่นอ้ ยกว่ำเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในกำร
ประชุมครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่ำจะต้อง ครบองค์ประชุม
ข้อ 39.
ให้ประธำนกรรมกำรเป็ นประธำนที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณี
ที่ประธำนกรรมกำรไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่สำมำรถ
ปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ ให้รองประธำนกรรมกำรเป็ นประธำนในที่
ประชุม ถ้ำไม่มีรองประธำนกรรมกำรหรื อมีแต่ไม่อยูใ่ นที่
ประชุม หรื อไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู ้
ถือหุ้นซึ่งมำประชุมคนใดคนหนึ่งมำเป็ นประธำนในที่
ประชุมดังกล่ำว
ข้อ 40.
ในกำรออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ให้ถือว่ำหุ้น
หนึ่งมีเสี ยงหนึ่ง และผูถ้ ือหุน้ คนใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษ
ในเรื่ องใดผูถ้ ือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนใน
เรื่ องนั้น นอกจำกกำรออกเสี ยงเลือกตั้งกรรมกำร และมติ
ของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยง
ดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ สถำนที่ที่จะใช้เป็ นที่ประชุมจะอยูใ่ นจังหวัดอันเป็ น
ที่ต้งั สำนักงำนใหญ่ของบริ ษทั หรื อที่อื่นใดตำมที่
คณะกรรมกำรจะกำหนดก็ได้
ข้อ 38.
ในกำรประชุมผูถ้ ือหุ้น ไม่ว่ำจะเป็ นกำรประชุมในที่ประชุม
แห่ง เดียวกัน หรื อกำรประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมี
ผูถ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจำกผูถ้ ือหุ้น (ถ้ำมี) มำประชุม
ไม่นอ้ ยกว่ำยี่สิบห้ำ (25) คน หรื อไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จำนวนผูถ้ ือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ย
กว่ำหนึ่งในสำม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้ว
ทั้งหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลำ
นัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จำนวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำเข้ำร่ วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตำมที่กำหนดไว้ในวรรค
หนึ่ง หำกว่ำกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรี ยกนัดเพรำะผูถ้ ือหุน้
ร้องขอให้กำรประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ำกำรประชุมผูถ้ ือ
หุ้นนั้นมิใช่เป็ นกำรเรี ยกประชุมเพรำะผูถ้ ือหุ้นร้องขอ ให้
นัดประชุมใหม่ และในกรณี น้ ีให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไป
ยังผูถ้ ือหุ้นไม่นอ้ ยกว่ำเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในกำร
ประชุมครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่ำจะต้อง ครบองค์ประชุม
ข้อ 39.
ให้ประธำนกรรมกำรเป็ นประธำนที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ไม่ว่ำจะ
เป็ นกำรประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรื อกำรประชุม
ผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ในกรณี ที่ประธำนกรรมกำรไม่อยูใ่ น
ที่ประชุมหรื อไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ ให้รองประธำน
กรรมกำรเป็ นประธำนในที่ประชุม ถ้ำไม่มีรองประธำน
กรรมกำรหรื อมีแต่ไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่สำมำรถปฏิบตั ิ
หน้ำที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมคนใดคน
หนึ่งมำเป็ นประธำนในที่ประชุมดังกล่ำว
ข้อ 40.
ในกำรออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ไม่ว่ำจะเป็ น
กำร ประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรื อกำรประชุมผ่ำน
สื่ อ อิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่ำหุ้นหนึ่ง มีเสี ยงหนึ่ง และผูถ้ ือ
หุ้นคนใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุน้ คนนั้น
ไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น นอกจำก กำรออก
เสี ยงเลือกตั้งกรรมกำร และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น จะต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
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(1)

(2)

(ก)
(ข)
(ค)

(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)
(ฌ)

ในกรณี ปกติให้ถือคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุน้
ซึ่งมำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ำมีคะแนน
เสี ยงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้น
อีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขำด
ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำ
สำมในสี่ (3/4) ของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้น
ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
กำรขำยหรื อโอนกิจกำรของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อ
บำงส่วนที่สำคัญให้แก่บคุ คลอื่น
กำรซื้อหรื อรับโอนกิจกำรของบริ ษทั เอกชนหรื อ
บริ ษทั มหำชนอื่นมำเป็ นของบริ ษทั
กำรทำแก้ไขหรื อยกเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้เช่ำ
กิจกำรของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบำงส่วนที่สำคัญ กำร
มอบหมำยให้บคุ คลอืน่ ใดเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริ ษทั
หรื อกำรควบรวมกิจกำรกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อกำรแบ่งผลกำไรขำดทุนกัน
กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับ
ของบริ ษทั
กำรเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
กำรเลิกบริ ษทั
กำรออกหุ้นกูข้ องบริ ษทั
กำรควบรวมกิจกำรบริ ษทั กับบริ ษทั อืน่
กำรดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่กฎหมำยบัญญัติไว้ว่ำต้อง
ได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของ
จำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมและมี
สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนน

(1)

(2)

(ก)
(ข)
(ค)

(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)
(ฌ)

ในกรณี ปกติให้ถือคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุน้
ซึ่งมำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ำมีคะแนน
เสี ยงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้น
อีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขำด
ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำ
สำมในสี่ (3/4) ของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้น
ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
กำรขำยหรื ออนกิจกำรของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อ
บำงส่วน ที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
กำรซื้อหรื อรับโอนกิจกำรของบริ ษทั เอกชนหรื อ
บริ ษทั มหำชนอื่นมำเป็ นของบริ ษทั
กำรทำแก้ไขหรื อยกเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้เช่ำ
กิจกำรของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบำงส่วนที่สำคัญ กำร
มอบหมำยให้บคุ คลอืน่ ใดเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริ ษทั
หรื อกำรควบรวมกิจกำรกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อกำรแบ่งผลกำไรขำดทุนกัน
กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับ
ของบริ ษทั
กำรเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
กำรเลิกบริ ษทั
กำรออกหุ้นกูข้ องบริ ษทั
กำรควบรวมกิจกำรบริ ษทั กับบริ ษทั อืน่
กำรดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่กฎหมำยบัญญัติไว้ว่ำต้อง
ได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของ
จำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุมและ
มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
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สิ่ งที่ส่งมำด้วย 7
คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนํามาแสดงในวันประชุม
กรณี ที่ผถู ้ ือหุ้นเข้ำร่ วมกำรประชุมด้วยตนเอง
1)

ผูถ้ ือหุ้นซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดำที่มีสัญชำติไทยจะต้องแสดงเอกสำรแสดงตนที่รำชกำรออกให้ที่ยงั ไม่หมดอำยุ เช่น
บัตรประจำตัวประชำชน หรื อบัตรประจำตัวข้ำรำชกำร หรื อ ใบอนุญำตขับขี่ หรื อ หนังสื อเดินทำง กรณี มีกำร
เปลี่ยนแปลงชื่อ หรื อชื่อสกุล ขอให้ผถู ้ ือหุ้นยื่นหลักฐำนประกอบด้วย

2)

ผูถ้ ือหุ้นซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดำที่มีสัญชำติต่ำงประเทศต้องแสดงหนังสื อเดินทำงหรื อเอกสำรที่ออกให้เพื่อใช้แทน
หนังสื อเดินทำงเพื่อลงทะเบียน

3)

หำกผูถ้ ือหุ้นเปลี่ยนชื่อหรื อนำมสกุลผูถ้ ือหุ้นต้องแสดงหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อหรื อนำมสกุล

วิธีกำรมอบฉันทะ
บริ ษทั ได้จดั ส่งหนังสื อมอบฉันทะจำนวน 3 แบบตำมที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์ได้กำหนดไว้ตำมประกำศ
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่ อง กำหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 ดังนี้
1.

แบบ ก. เป็ นแบบหนังสื อมอบฉันทะทัว่ ไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ำย ไม่ซบั ซ้อน

2.

แบบ ข. เป็ นแบบหนังสื อมอบฉันทะที่กำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่มอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน ตำยตัว

3.

แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้เฉพำะกรณีผถู ้ ือหุ้นเป็ นผูล้ งทุนต่ำงประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝำกดูแลหุ้น

ผุถ้ ือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ได้ดว้ ยตัวเอง สำมำรถมอบฉันทะได้โดยดำเนินกำรดังนี้
1.

เลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะข้ำงต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่ านั้น ดังนี้
1.1

ผูถ้ ือหุ้นทัว่ ไปสำมำรถเลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะได้เฉพำะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่ำนั้น

1.2

ผูถ้ ือหุ้นปรำกฏชื่อตำมสมุดทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ น
ผูร้ ับฝำกและดูแลหุ้น สำมำรถเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่ำนั้นใน 3 แบบ (แบบ ก. ข. หรื อ ค.)

2.

มอบฉันทะให้บคุ คลใดบุคคลหนึ่งตำมวัตถุประสงค์ของผูถ้ ือหุ้น หรื อเลือกมอบฉันทะให้กรรมกำรของบริ ษทั คือ
นำยกำชัย บุญจิรโชติ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ ตำมที่บริ ษทั ได้เสนอชื่อไว้ให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะใน
กำรเข้ำร่ วมประชุมดังกล่ำว
ในกรณี มอบฉันทะให้กรรมกำรของบริ ษทั ลงมติแทน โปรดส่งหนังสื อมอบฉันทะและหลักฐำนมำยังหน่วยงำน
เลขำนุกำรบริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) เลขที่ 9/30 หมูท่ ี่ 9 ตำบลบำงนำง อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 20160
ก่อนวันที่ 29 มีนำคม 2564 จักเป็ นพระคุณยิ่ง

3.

ผูถ้ ือหุ้นต้องมอบฉันทะเท่ำกับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ไม่สำมำรถจะมอบฉันทะเพียงบำงส่วนน้อยกว่ำจำนวนที่ตนถือ
อยูไ่ ด้ เว้นแต่ เป็ น Custodian ที่ผถู ้ ือหุ้นซึ่งเป็ นผูล้ งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้เป็ นผูร้ ับฝำกและดูแลหุ้นตำม
หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.
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4.

ในกำรออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวำระ ผูถ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องด
อออกเสี ยงเพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเท่ำนั้น ไม่สำมำรถแบ่งกำรออกเสี ยงลงคะแนนเป็ นบำงส่วนได้ (เว้นแต่เป็ นกำร
ออกเสี ยงของ Custodian)

5.

ปิ ดอำกรแสตมป์ จำนวน 20 บำท พร้อมทั้งขีดฆ่ำลงวันที่ที่ทำหนังสื อมอบฉันทะดังกล่ำว เพื่อให้ถูกต้องและมีผล
ผูกพันตำมกฎหมำย ทั้งนี้บริ ษทั ได้อำนวยควำมสะดวกในกำรปิ ดอำกรแสตมป์ ให้แก่ผรู ้ ับมอบฉันทะที่มำลงทะเบียน
เข้ำร่ วมประชุม

กำรลงทะเบียนเข้ำร่ วมประชุม
บริ ษทั จะเริ่ มรับลงทะเบียนกำรเข้ำร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้นก่อนเริ่ มกำรประชุม 1 ชัว่ โมง โดยเริ่ มเปิ ดรับลงทะเบียนตั้งแต่
เวลำ 09.00 น. เป็ นต้นไป ณ ห้องแมนดำริ นเอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดำริ น กรุ งเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระรำม 4 แขวงมหำพฤฒำรำม เขตบำงรัก กรุ งเทพมหำนคร 10500 ตำมแผนที่สถำนที่จดั ประชุม ปรำกฏตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วย 15 และ QR Code
หลักฐำนที่ตอ้ งนำมำแสดงในวันประชุม
ผูเ้ ข้ำร่ วมประชุมโปรดแสดงเอกสำร ดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี ) ก่อนเข้ำร่ วมประชุม
ผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดำ
1.

กรณี ผถู ้ ือหุ้นมำประชุมด้วยตนเอง

-

แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code)

-

เอกสำรแสดงตนที่รำชกำรออกให้ที่ยงั ไม่หมดอำยุ เช่น บัตรประจำตัวประชำชน หรื อบัตรประจำตัวข้ำรำชกำร หรื อ
ใบอนุญำตขับขี่ หรื อ หนังสื อเดินทำง กรณี มีกำรเปลี่ยนแปลงชื่อ หรื อชื่อสกุล ขอให้ผถู ้ ือหุน้ ยื่นหลักฐำน
ประกอบด้วย

2.

กรณี มอบฉันทะให้ผอู ้ นื่ มำประชุมแทน

-

แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code)

-

หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อควำมถูกต้องครบถ้วนและลงลำยมือ
ผูม้ อบฉันทะ และผูร้ ับมอบฉันทะ

-

สำเนำเอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกให้ของผูถ้ ือหุ้นตำมข้อ 1 และผูถ้ ือหุน้ ได้ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง

-

เอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

ผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นนิติบคุ คล
1.

กรณี ผมู ้ ีอำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล (กรรมกำร) มำเข้ำร่ วมกำรประชุมด้วยตัวเอง

-

แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code)

-

เอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกให้ของผูแ้ ทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณี บุคคลธรรมดำตำมข้อ 1
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-

สำเนำหนังสื อรับรองกำรจดทะเบียนนิติบคุ คลของผูถ้ ือหุ้นซึ่งรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติบคุ คล (กรรมกำร)
และมีขอ้ ควำมแสดงให้เห็นว่ำผูแ้ ทนนิติบุคคล ซึ่งเป็ นผูเ้ ข้ำร่ วมประชุมมีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบุคคลซึ่งเป็ น
ผูถ้ ือหุ้น

2.

กรณี ที่มีกำรมอบฉันทะ

-

แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code)

-

หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อควำมถูกต้อง ครบถ้วนและลงลำยมือชื่อ
ของผูแ้ ทนนิติบคุ คล (กรรมกำร) ซึ่งเป็ นผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ

-

สำเนำหนังสื อรับรองกำรจดทะเบียนนิติบคุ คลของผูถ้ ือหุ้นซึ่งรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติบคุ คล (กรรมกำร)
และมีขอ้ ควำมแสดงให้เห็นว่ำผูแ้ ทนนิติบุคคล ซึ่งลงนำมในหนังสื อมอบฉันทะมีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบุคคล
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้น

-

สำเนำเอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกให้ของผูแ้ ทนนิติบคุ คล (กรรมกำร) ซึ่งเป็ นผูม้ อบฉันทะและได้ลงลำยมือ
ชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง

-

เอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณี บุคคลธรรมดำตำมข้อ 1

3.

กรณี ผถู ้ ือหุ้นที่เป็ นผูล้ งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝำกและ
ดูแลหุ้น

-

แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code)

-

ให้เตรี ยมเอกสำรและแสดงเอกสำรเช่นเดียวกับกรณี ผถู ้ ือหุน้ ที่เป็ นนิติบคุ คลข้อ 1 หรื อ ข้อ 2

-

ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ้นที่เป็ นผูล้ งทุนต่ำงประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผูล้ งนำมในหนังสื อมอบฉันทะแทน ต้องส่ง
หลักฐำนดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

1.

หนังสื อมอบอำนำจจำกผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นผูล้ งทุนต่ำงประเทศให้ Custodian เป็ นผูด้ ำเนินกำรลงนำมในหนังสื อมอบ
ฉันทะแทน

2.

หนังสื อยืนยันว่ำ Custodian ผูล้ งนำมในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
ทั้งนี้ เอกสำรที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภำษำอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภำษำอังกฤษแนบมำพร้อมด้วย และให้ผถู ้ ือหุ้น
หรื อผูแ้ ทนนิติบุคคลนั้นรับรองควำมถูกต้องของคำแปล
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สิ่ งที่ส่งมำด้วย 8
ข้ อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 6

กำรประชุมผูถ้ ือหุ้น

ข้อ 36 คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นกำรประชุมสำมัญประจำปี ภำยในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิ้นสุ ดของ
รอบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท กำรประชุ ม ผู ้ถื อ หุ้ น ครำวอื่ น นอกจำกวรรคหนึ่ ง ให้ เ รี ยกว่ ำ กำรประชุ ม วิ ส ำมัญ โดย
คณะกรรมกำรจะเรี ยกประชุ มผูถ้ ื อหุ้นเป็ นกำรประชุ มวิสำมัญเมื่ อใดก็สุ ดแต่จะเห็นสมควร ผูถ้ ื อหุ้นซึ่ งมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในห้ำ (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยให้ท้งั หมด หรื อผูถ้ ือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ำยี่สิบห้ำ
(25) คน ซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสิ บ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ ำยได้ท้ งั หมดจะเข้ำชื่ อกันทำ
หนังสื อ ขอให้คณะกรรมกำรเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้นเปป็ นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในกำร
ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่ำวด้วย ในกรณี เช่นนี้คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหุ้น
ภำยในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อนั้นจำกผูถ้ ือหุ้นดังกล่ำว
ข้อ 37 ในกำรเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้นให้คณะกรรมกำรจัดทำเป็ นหนังสื อนัดประชุมโดยระบุสถำนที่ วัน เวลำ ระเบียบวำระ
กำรประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรำยละเอียดตำมสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่ำเป็ นเรื่ องที่จะ
เสนอเพื่อทรำบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจำรณำ แล้วแต่กรณี รวมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเรื่ องดังกล่ำว และ
จัดส่ งให้ผูถ้ ือหุ้นและนำยทะเบียนทรำบไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณำคำบอกกล่ำวนัด
ประชุมในหนังสื อพิมพ์ ไม่นอ้ ยกว่ำสำม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย สถำนที่ที่จะใช้เป็ นที่ประชุมตำมวรรคหนึ่ง ต้อง
อยู่ในท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่ของบริ ษทั หรื อ จังหวัดใกล้เคียง หรื อที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรจะกำหนด
ก็ได้
ข้อ 38 ในกำรประชุมผูถ้ ือหุ้น ต้องมีผถู ้ ือหุ้นและผูร้ ับ มอบฉันทะจำกผูถ้ ือหุ้น (ถ้ำมี) มำประชุมไม่น้อยกว่ำยี่สิบห้ำ (25) คน
หรื อ ไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนผูถ้ ือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่งในสำม (1/3) ของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรำกฏว่ำกำรประชุ มผูถ้ ื อหุ้นครั้ งใดเมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้วถึ งหนึ่ ง (1) ชั่วโมง จำนวนผูถ้ ื อหุ้นซึ่ งเข้ำ
มำร่ วมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตำมที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หำกว่ำกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นได้เรี ยกนัดเพรำะผูถ้ ือหุ้นร้อง
ขอให้กำรประชุ มเป็ นอันระงับไป ถ้ำกำรประชุ มผูถ้ ื อหุ้นมิ ใช่ เป็ นกำรเรี ยกประชุ มเพรำะผูถ้ ื อหุ้นร้องขอ ให้นัด
ประชุมใหม่ และในกรณี น้ ี ให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ้นไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในกำร
ประชุมครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่ำจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 39 ให้ประธำนกรรมกำรเป็ นประธำนที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ในกรณี ที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สำมำรถ
ปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ ให้รองประธำนกรรมกำรเป็ นประธำนในที่ประชุม ถ้ำไม่มีรองประธำนกรรมกำรหรื อมีแต่ไม่อยู่ใน
ที่ประชุมหรื อไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผูถ้ ือหุ้นซึ่ งมำประชุมคนใดคนหนึ่งมำเป็ นประธำนในที่
ประชุมดังกล่ำว
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ข้อ 40 ในกำรออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ให้ถือว่ำหุ้นหนึ่งมีเสี ยงหนึ่ง และผูถ้ ือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสี ยเป็ น
พิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสี ยงในเรื่ องนั้น นอกจำกกำรออกเสี ยงเลือกตั้งกรรมกำร และมติของที่
ประชุมผูถ้ ือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงต่อไปนี้
(1)

ในกรณี ปกติ ให้ถือว่ำคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ำมีคะแนน
เสี ยงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขำด

(2)

กรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงสำมในสี่ (3/4) ของคะแนนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมและมี
สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก)

กำรขำยหรื อโอนกิจกำรของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบำงส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข)

กำรซื้อหรื อรับโอนกิจกำรของบริ ษทั เอกชน หรื อบริ ษทั มหำชนอื่นมำเป็ นของบริ ษทั

(ค)

กำรทำ แก้ไข หรื อยกเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบำงส่วนที่สำคัญ
กำรมอบหมำยให้บุตคลอื่นใดเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริ ษทั หรื อกำรควบรวมกิจกำรกับบุคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อกำรแบ่งผลกำไรขำดทุนกัน

(ง)

กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั

(จ)

กำรเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั

(ฉ)

กำรเลิกบริ ษทั

(ช)

กำรออกหุ้นกูข้ องบริ ษทั

(ซ)

กำรควบรวมกิจกำรบริ ษทั กับบริ ษทั อื่น

ข้อ 41 กิจกำรที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สำมัญประจำปี พึงเรี ยกประชุมมีดงั นี้
(1)

พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรที่แสดงถึงกิจกำรบริ ษทั ในรอบปี ที่ผำ่ นมำ

(2)

พิจำรณำอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกำไรขำดทุนของรอบบัญชีที่ผำ่ นมำ

(3)

พิจำรณำอนุมตั ิจดั สรรเงินกำไร และกำรจ่ำยเงินปันผล

(4)

พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรที่พน้ จำกวำระ และกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร

(5)

พิจำรณำแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชี และ

(6)

กิจกำรอื่นๆ
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สิ่ งที่ส่งมำด้วย 9
หนังสื อมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กําหนด แบบ ก แบบ ข และ แบบ ค (อยู่ปกหลัง)
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นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระ
นิยามกรรมการอิสระ
กรรมกำรอิสระ คือ กรรมกำรที่ไม่ได้บริ หำรจัดกำรกิจกำรของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม มีควำมป็ นอิสระจำกผูถ้ ือหุ้น
ใหญ่และผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ไม่มีควำมสัมพันธ์อนั อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน
ทั้งนีี้ คณะกรรมกำรอิสระต้องประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อยหนึ่งในสำมของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด แต่ตอ้ งไม่นอ้ ย
กว่ำสำมคน และคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระของบริ ษทั นั้นเปป็ นไปตำมข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
และตลำดหลักทรัพย์ฯ
คุณสมบัติคณะกรรมกำรอิสระ
▪

ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม

▪

ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ นับรวมกำรถือหุ้นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระ
รำยนั้นๆ ด้วย
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึ กษำที่ได้เงินเดือนประจำหรื อผูม้ ี

▪

อำนำจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อย ลำดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อของ
ผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขอ
อนุญำตต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำว ไม่รวมถึง
กรณี ที่กรรมกำรอิสระเคยเป็ นข้ำรำชกำร หรื อที่ปรึ กษำของส่วนรำชกำรซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจ
ควบคุมของบริ ษทั
ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรื อโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็ น บิดำมำรดำ คู่
สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริ หำร ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรื อบุคคลที่จะ
ได้รับกำรเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หำรหรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย

▪

ไม่มีหรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ี

▪

อำนำจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อ
เคยเป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของผูท้ ี่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่
น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

▪

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนยั ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผสู ้ อบ
บัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ฯ สังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
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▪

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ กำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริ กำรเป็ นที่ปรึ กษำกฎหมำยหรื อที่ปรึ กษำทำงกำร
เงินซึ่งได้รับค่ำบริ กำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรื อผู ้
มีอำนำจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนยั ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผูใ้ ห้บริ กำรทำงวิชำชีพนั้น
เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

▪

ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ้นซึ่ง
เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่

▪

ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ น
หุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ำงหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึ กษำที่รับเงินเดือน
ประจำหรื อถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพ
อย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย

▪

ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ

▪

กรรมกำรอิสระตำมคุณสมบัติขำ้ งต้น อำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในกำรดำเนิน
กิจกำรของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลำดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจ
ควบคุม โดยมีกำรตัดสิ นใจในรู ปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้
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ข้ อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

นายกําชัย บุญจิรโชติ
กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรครั้งแรก : 30 เมษำยน 2557
อำยุ 59 ปี
วุฒิการศึกษา
- ปริ ญญำโท คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
- ปริ ญญำตรี คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ประวัติการฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมปี 2563
-ไม่มีหลักสู ตรอบรมของสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
- ประกำศนียบัตร สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น
110/2557
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ ง
2561 - ปัจจุบนั
ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน บมจ. เอทีพี 30
2556 - ปัจจุบนั
กรรมกำรบริ ษทั /กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ บมจ. เอทีพี 30
การดํารงตําแหน่ งในบริษัท/กิจการอื่น : 1 แห่ ง
2559 - ปัจจุบนั
หัวหน้ำสำนักงำน สำนักงำนกฎหมำยนิติพล
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 :
ตนเอง : ไม่มี
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
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คําบอกกล่าวการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลสําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท เอทีพ3ี 0 จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั เอทีพ3ี 0 จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) ตระหนักถึงควำมสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผูถ้ ือหุ้น และ/หรื อ
ผูร้ ับมอบ ฉันทะ จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ทรำบเพื่อเป็ นกำรปฏิบตั ิตำมพระรำชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562 โดยคำบอก กล่ำวกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ (“คำบอกกล่ำว”) จะครอบคลุมถึงวิธีเก็บรวบรวม ใช้งำน เปิ ดเผยและ
ประมวลผลข้อมูลส่วน บุคคลที่สำมำรถระบุยืนยันตัวตนของผูถ้ ือหุ้น และ/หรื อ ผูร้ ับมอบฉันทะได้ท้งั ทำงตรง และ/หรื อ
ทำงอ้อม โดยโปรดสละเวลำเพื่อศึกษำข้อมูลและสิ ทธิต่ำงๆ เพื่อให้เข้ำใจอย่ำงชัดเจน
1.
ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม: บริ ษทั จะรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจำกผูถ้ ือหุ้น และ/
หรื อ ผูร้ ับมอบฉันทะและจำกบริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมำยจำกบริ ษทั ให้
ทำหน้ำที่นำยทะเบียนหุ้นของบริ ษทั โดยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย
1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทัว่ ไป เช่น ชื่อ นำมสกุล หมำยเลขบัตรประชำชน วันเดือนปี เกิด เพศ สัญชำติ เลขทะเบียนผูถ้ ือ
หุ้น จำนวนหุ้น ภำพถ่ำย ภำพเคลื่อนไหวจำกกำรบันทึกวิดีโอภำยในงำน รวมทั้งข้อมูลสุ ขภำพ ประวัติกำรเดินทำง
ที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภำพ เพื่อประโยชน์ดำ้ นกำรสำธำรณสุ ขและกำรป้องกันกำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนำ 2019 (โควิด-19) เป็ นต้น
1.2 ข้อมูลเพื่อกำรติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ เป็ นต้น
2.
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมการใช้ งานและการเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของบริษัท ดังต่อไปนี้
2.1 เรี ยก จัดให้มีและดำเนินกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั เพื่อให้เป็ นไปตำมข้อบังคับของบริ ษทั รวมถึงกฎหมำย
ประกำศ และหลักเกณฑ์ที่รำชกำรกำหนดเกี่ยวกับกำรจัดประชุมรวมถึงกำรจัดทำรำยงำนกำรประชุม
2.2 เพื่อใช้สำหรับคัดกรองผูม้ ีควำมเสี่ ยงโรคโควิด-19 เพื่อประโยชน์ดำ้ นกำรสำธำรณสุ ขและป้องกันโรคติดต่อ
อันตรำยตำมมำตรกำรและแนวทำงปฏิบตั ิในกำรจัดประชุม
2.3 อำจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรื อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกรณี ขอ้ 2.1 และ 2.2 รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ที่
ปรึ กษำในกำรจัดประชุมหรื อหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรสำธำรณสุ ขและป้องกันโรคติดต่อ
3.
สิทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล: เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิตำมที่กำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติคมุ้ ครอง
ข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิ ทธิในกำรถอนควำมยินยอม สิ ทธิในกำรขอเข้ำถึงและรับข้อมูลส่วน
บุคคล สิ ทธิในกำรขอแก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิ ทธิในกำรขอให้ลบหรื อทำลำยข้อมูลส่วนบุคคล สิ ทธิใน
กำรขอระงับกำรใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล สิ ทธิในกำรขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตำมวิธีกำรที่กฎหมำยกำหนด สิ ทธิ
ร้องเรี ยนและสิทธิในกำรคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้งำน หรื อเปิ ดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
4.
ระยะเวลาในการเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคล บริ ษทั จะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลตำมข้อ 1 ตลอดระยะเวลำตำมกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องกำหนด และ/หรื อ ตำมควำมจำเป็ น เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตำมข้อ 2
5.
การติดต่ อบริษัทเพื่อใช้ สิทธิของเจ้ าของข้อมูลส่ วนบุคคล: เลขำนุกำรบริ ษทั
บริ ษทั เอทีพ3ี 0 จำกัด (มหำชน) เลขที่ 9/30 หมูท่ ี่ 9 ตำบลบำงนำง อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 20160
โทรศัพท์ /โทรสำร 038 468788

>> 46

สิ่ งที่ส่งมำด้วย 13
แบบแสดงข้ อมูลเพื่อการคัดกรองโรคโควิด-19/ Health declaration form
ก่อนเข้ำร่ วมประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษำยน 2564
before attending 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday 1 April 2021
บริ ษทั เอทีพ3ี 0 จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) ขอควำมร่ วมมือท่ำนให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง เป็ นควำมจริ ง เพื่อประโยชน์
ในกำรป้องกันกำรแพร่ ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19)
ATP30 Public Company Limited (“the Company”) need your help in providing the most accurate and truthful
medical statement for effective prevention of the spreading of the disease.
ชื่อ-สกุล/Name-Surname ………….…………………………………….. หมำยเลขโทรศัพท์/Mobile phone no. …………….………...…….
ใช่/Yes
ไม่/No
1. ท่ำนมีไข้ ≥37.5°C หรื อไม่?/ Do you have a fever ≥37.5°C
2. ท่ำนมีอำกำรดังต่อไปนี้หรื อไม่ ? / Do you have any of these symptoms?
2.1 ไอ/Cough
2.2 เจ็บคอ/Sore throats
2.3 น้ ำมูกไหล/Runny nose
2.4 ปวดหัว/Headache
2.5 เหนื่อยหอบ/Shortness of breath
2.6 จมูกไม่ได้กลิน่ /Anosmia หรื อ ได้กลิน่ ลดลง/Hyposmia
2.7 รับรู้รสชำติได้น้อยลง/Ageusia
3. ท่ำนมีประวัติกำรเดินทำงมำจำกต่ำงประเทศหรื อมำจำกพื้นที่ที่มีกำรระบำดของโรคโควิด-19
ใน14 วันที่ผำ่ นมำหรื อไม่ ?
Have you travel / transited from any countries except Thailand or Areas with Covid-19 outbreak
within the past 14 days?
มำจำกประเทศ หรื อ พื้นที่/I have traveled to …..…………………………………………………
4. ท่ำนมีประวัติสัมผัสหรื อใกล้ชิดกับผูป้ ่ วยที่ตอ้ งสงสัยโรคติดเชื้อโรคโควิด-19 หรื อไม่?
Have you been in physical contact with suspiciously Covid-19 infected patients?
หมำยเหตุ หำกพบว่ำท่ำนมีไข้ ≥37.5°C หรื อมีอำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมที่บริ ษทั ระบุไว้หรื อมีประวัติเดินทำงมำจำกต่ำงประเทศหรื อ
พื้นที่ ที่มีกำรระบำดของโควิด-19 หรื อมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผูป้ ่ วยที่ตอ้ งสงสัยกำรติดเชื้อโควิด-19 บริ ษทั ขอให้ท่ำนมอบฉันทะแก่
กรรมกำรอิสระของบริ ษทั ด้วยกำรกรอกและส่งหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข ให้แก่เจ้ำหน้ำที่บริ ษทั แทนกำรเข้ำประชุมและเดินทำง กลับ
พร้อมปฏิบตั ิตำมคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข
Remark If you have a fever ≥ 37.5°C or any symptoms which indicates above or transited from any countries except Thailand or the
Covid-19 outbreak areas within the past 14 days or have been in contact with suspiciously Covid-19 infected patients, we would like to
kindly ask for your cooperation in granting proxy to our independent directors to attend the meeting on your behalf, by filing the proxy
form B and submit to our staff. You may then return to your resident and follow the guideline of the Department of Disease Control,
Ministry of Public Health.
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สิ่ งที่ส่งมำด้วย 14
มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564
ภายใต้ สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ตำมที่สถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทยและทัว่ โลกยังมีอยู่
อย่ำง ต่อเนื่อง บริ ษทั เอทีพ3ี 0 จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) มีควำมตระหนักและห่วงใยต่อสถำนกำรณ์ดงั กล่ำว จึงขอแจ้งให้ผู ้
ถือหุ้นทรำบ ถึงมำตรกำรและแนวปฏิบตั ิในกำรเข้ำร่ วมประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2564 ดังนี้
1.

บริ ษทั กำหนดกำรจัดที่นงั่ ประชุมจำกัดจำนวนประมำณ 30 ที่นงั่ เพือ่ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิในกำรจัดประชุม
ของศูนย์บริ หำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคโควิด รวมทั้งคำแนะนำหรื อข้อปฏิบตั ิอนื่ ๆ ของหน่วยงำน
ภำครัฐที่เกี่ยวข้อง จึงขอควำมร่ วมมือผูถ้ ือหุ้นกรุ ณำมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริ ษทั แทนกำรเข้ำประชุม
ด้วยตนเอง โดยสำมำรถส่งหนังสื อมอบฉันทะและหลักฐำนที่เกี่ยวข้องถึง เลขำนุกำรบริ ษทั
บริ ษทั เอทีพ3ี 0 จำกัด (มหำชน) เลขที่ 9/30 หมูท่ ี่ 9 ตำบลบำงนำง อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 20160
ทั้งนี้ ขอควำมร่ วมมือให้จดั ส่งข้อมูลข้ำงต้นให้บริ ษทั ภำยในวันที่ 29 มีนำคม 2564 เพื่อจะได้ดำเนินกำรในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

2.

กรณี ผถู ้ ือหุ้นประสงค์เข้ำร่ วมประชุมด้วยตนเอง บริ ษทั ขอควำมร่ วมมือและขอแจ้งแนวทำงกำรดำเนินกำรจัด
ประชุมของบริ ษทั เพื่อป้องกันและลดโอกำสเสี่ ยงต่อกำรแพร่ ระบำดของโรคโควิด-19 ดังนี้
2.1.

บริ ษทั จะจัดตั้งจุดคัดกรองตำมแนวปฏิบตั ิของกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุ ขโดยผูถ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบ
ฉันทะ จะต้องกรอกแบบสอบถำมเพื่อคัดกรองโรคโควิด-19 ก่อนเข้ำบริ เวณสถำนที่จดั ประชุม ในกรณี ที่มีกำร
ปกปิ ดข้อมูลด้ำนสุ ขภำพหรื อประวัติกำรเดินทำง อำจถือเป็ นควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบผูท้ ี่มีควำมเสี่ ยง ได้แก่ ผูท้ ี่มีอุณหภูมิร่ำงกำย ≥ 37.5°C ขึ้นไป หรื อผูท้ ี่เดินทำงไปหรื อ
กลับมำจำกประเทศที่เป็ นเขตโรคติดต่ออันตรำยตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุ ข เรื่ อง ท้องที่นอกรำชอำณำจักร
ที่เป็ นเขตโรคติดต่ออันตรำยน้อยกว่ำ 14 วันนับจำกวันเดินทำงกลับ รวมถึงเป็ นผูท้ ี่ติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลที่เดินทำง
ไปหรื อกลับมำจำกประเทศที่เป็ นเขตโรคติดต่ออันตรำยน้อยกว่ำ 14 วันนับจำกวันเดินทำงกลับหรื อผูท้ ี่มีอำกำร
เกี่ยวกับทำงเดินหำยใจ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่อนุญำตให้ผถู ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่มีควำมเสี่ ยงดังกล่ำวเข้ำ
สถำนที่จดั ประชุม (ในกรณีที่ผถู ้ ือหุ้นมำประชุมด้วยตนเอง ท่ำนสำมำรถมอบ ฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริ ษทั
เข้ำร่ วมประชุมแทนได้) ในกำรนี้กำรต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสำร จุดลงทะเบียน จะ เว้นระยะห่ำงอย่ำง
น้อย 1 เมตร

2.2.

บริ ษทั จะจัดที่นงั่ ในห้องประชุมโดยมีระยะห่ำงระหว่ำงเก้ำอี้อย่ำงน้อย 1.5 เมตร ทำให้สำมำรถรองรับผูถ้ ือหุน้ และ
ผูร้ ับมอบฉันทะได้จำนวนจำกัดประมำณ 30 ที่นงั่ โดยจะกำหนดหมำยเลขที่นงั่ ให้ผถู ้ ือหุน้ ที่ลงทะเบียนแล้วและขอ
ควำมร่ วมมือผูถ้ ือหุ้น นัง่ ตำมหมำยเลขดังกล่ำวเพื่อประโยชน์ในกำรติดตำมกรณี เกิดเหตุกำรณ์ใดๆ ขึ้นและจะให้
สิ ทธิผถู ้ ือหุ้นที่มำลงทะเบียนก่อน เมื่อที่นงั่ ได้เต็มแล้วท่ำนผูถ้ ือหุ้นจะไม่สำมำรถเข้ำพื้นที่กำรประชุมเพิ่มเติมได้
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ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในกำรออกเสี ยงลงคะแนนจึงขอควำม ร่ วมมือผูถ้ ือหุ้นที่มำประชุมด้วยตนเองโปรดมอบ
ฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริ ษทั เข้ำร่ วมประชุมแทนต่อไป ปรำกฏตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วย 9
2.3.

บริ ษทั จะทำควำมสะอำดสถำนที่จดั ประชุมก่อนเริ่ มกำรประชุมตำมมำตรฐำนของกระทรวงสำธำรณสุ ข

2.4.

ขอควำมร่ วมมือผูเ้ ข้ำร่ วมประชุมสวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำที่อยูใ่ นสถำนที่ประชุม

2.5.

เพื่อลดควำมเสี่ ยงจำกกำรแพร่ ระบำดของโรคโควิด-19 บริ ษทั จะดำเนินกำรประชุมให้กระชับและไม่จดั เตรี ยม
ไมโครโฟน สำหรับกำรสอบถำมในที่ประชุม จึงขอให้ผถู ้ ือหุ้นถำมคำถำมโดยเขียนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรและส่ง
คำถำมแก่เจ้ำหน้ำที่บริ ษทั ณ จุดลงทะเบียนหรื อในห้องประชุม

2.6.

กรุ ณำงดรับประทำนอำหำรและเครื่ องดื่มในบริ เวณสถำนที่จดั ประชุมและงดแจกรำยงำนประจำปี 2563ในแบบ
รู ปเล่มในวันประชุม

2.7.

หำกสถำนกำรณ์มีกำรเปลี่ยนแปลงหรื อหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องมีประกำศข้อกำหนดหรื อแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
กำรจัดประชุมผูถ้ ือหุ้นเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนแปลงไป บริ ษทั จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทรำบผ่ำนเว็บไซต์ของบริ ษทั
(www.atp30.com) เพื่อขอควำมร่ วมมือจำกผูถ้ ือหุ้นในกำรปฏิบตั ิตำมต่อไป
ทั้งนี้ หำกมีผถู ้ ือหุ้นเข้ำร่ วมประชุมเป็ นจำนวนมำกอำจทำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรคัดกรองและกำรลงทะเบียนเข้ำ

ร่ วม ประชุม บริ ษทั ขออภัยในควำมไม่สะดวกมำ ณ โอกำสนี้
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สิ่ งที่ส่งมำด้วย 15
โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ
เลขที่ 662 ถนนพระรำม 4 แขวงมหำพฤฒำรำม เขตบำงรัก กรุ งเทพฯ 10500

>> 50

แบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทัว่ ไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ำยไม่ซบั ซ้อน)
ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำเรื่ องกำหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที่ ..........................................................................
วันที่ ........... เดือน ................................ พ.ศ. ...............
ข้ำพเจ้ำ............................................................................................................................สัญชำติ.................................
อยูบ่ ำ้ นเลขที่...........................ถนน................................................ตำบล/แขวง...........................................................................
อำเภอ/เขต.........................................................จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณีย.์ ..............................
เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้ นรวม............................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนน
ได้เท่ำกับ......................................เสี ยง ดังนี้
หุ้นสำมัญ..........................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ......................................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ......................................เสียง ขอมอบฉันทะให้
(1) .....................................................................................................................................อำยุ.................................ปี
อยูบ่ ำ้ นเลขที่...........................ถนน................................................ตำบล/แขวง...........................................................................
อำเภอ/เขต......................................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................... หรื อ
(2) .....................................................................................................................................อำยุ.................................ปี
อยูบ่ ำ้ นเลขที่...........................ถนน................................................ตำบล/แขวง...........................................................................
อำเภอ/เขต......................................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย์ ........................... หรื อ
(3) .....................................................................................................................................อำยุ.................................ปี
อยูบ่ ำ้ นเลขที่...........................ถนน................................................ตำบล/แขวง...........................................................................
อำเภอ/เขต......................................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย.์ .................................
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2564
(ครั้งที่ 6) ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษำยน 2564 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องแมนดำริ น เอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดำริ น กรุ งเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระรำม 4

แขวงมหำพฤฒำรำม เขตบำงรัก กรุ งเทพฯ หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย
กิจกำรใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะกระทำไปกำรประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระทำเองทุกประกำร
ลงชื่อ.....................................................................................ผูม้ อบฉันทะ
(.....................................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.....................................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.....................................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.....................................................................................)
หมายเหตุ : ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็ นผูเ้ ข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผูร้ ับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว)
ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่ องกำหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที่ ..........................................................................
วันที่ ........... เดือน ................................ พ.ศ. ...............
ข้ำพเจ้ำ............................................................................................................................สัญชำติ.................................
อยูบ่ ำ้ นเลขที่...........................ถนน................................................ตำบล/แขวง...........................................................................
อำเภอ/เขต.........................................................จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณีย.์ ..............................
เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ..........................................................................................................................จำกัด (มหำชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้ นรวม............................................หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ำกับ......................................เสี ยง ดังนี้
หุ้นสำมัญ..........................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ......................................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ......................................เสียง ขอมอบฉันทะให้
(1) .....................................................................................................................................อำยุ.................................ปี
อยูบ่ ำ้ นเลขที่...........................ถนน................................................ตำบล/แขวง...........................................................................
อำเภอ/เขต......................................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................... หรื อ
(2) .....................................................................................................................................อำยุ.................................ปี
อยูบ่ ำ้ นเลขที่...........................ถนน................................................ตำบล/แขวง...........................................................................
อำเภอ/เขต......................................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................... หรื อ
(3) .....................................................................................................................................อำยุ.................................ปี
อยูบ่ ำ้ นเลขที่...........................ถนน................................................ตำบล/แขวง...........................................................................
อำเภอ/เขต......................................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย.์ .................................
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2564
(ครั้งที่ 6) ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษำยน 2564 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องแมนดำริ น เอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดำริ น กรุ งเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระรำม 4
แขวงมหำพฤฒำรำม เขตบำงรัก กรุ งเทพฯ หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย
ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมครั้งนี้ ดังนี้
(1)

วำระที่ 1

เรื่ อง รับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

(2)

วำระที่ 3

เรื่ อง อนุมตั ิงบกำรเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ที่ผำ่ นกำรตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

(3)

วำระที่ 4

งดออกเสียง

งดออกเสียง

เรื่ อง อนุ มตั ิกำรจัดสรรกำไรเป็ นทุนสำรอง และอนุ มตั ิ กำรจ่ำยเงิ นปั นผลสำหรั บผลกำรดำเนิ นงำนสิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวำคม 2563
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง
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(4)

วำระที่ 5

เรื่ อง อนุมตั ิการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

กำรแต่งตั้งกรรมกำรรำยบุคคล
นำนวิวฒั น์ กรมดิษฐ์
เห็นด้วย
นำยกำชัย บุญจิรโชติ
เห็นด้วย
นำยประเสริ ฐ อัครประถมพงศ์
เห็นด้วย
(5)

วำระที่ 6

เรื่ อง อนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2564
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

(6)

วำระที่ 7

เรื่ อง อนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2564
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

(7)

วำระที่ 8

วำระที่ 9

งดออกเสียง

เรื่ อง อนุมตั ิกำรแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ที่เกี่ยวกับกำรประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผูถ้ ือหุ้น ข้อ 27, 28, 36,
37, 38, 39, 40 ในเรื่ องกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สอดคล้องกับพระรำชกำหนดว่ำด้วยกำรประชุมผ่ำน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

(9)

งดออกเสียง

เรื่ อง อนุมตั ิแต่งตั้งกรรมกำรเข้ำใหม่
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

(8)

งดออกเสียง

งดออกเสียง

วำระที่ 10
เรื่ อง พิจำรณำเรื่ องอื่นๆ (ถ้ำมี)
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(4) กำรลงคะแนนเสียงของผูร้ ับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียง
นั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นกำรลงคะแนนเสี ยงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผูถ้ ือหุ้น
(5) ในกรณีที่ขำ้ พเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี ที่ที่ประชุม
มีกำรพิจำรณำหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจำกเรื่ องที่ระบุไว้ขำ้ งต้น รวมถึงกรณี ทีมีกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรื อเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริ งประกำรใด ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
กิจกำรใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะกระทำไปกำรประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระทำเองทุกประกำร
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ลงชื่อ.....................................................................................ผูม้ อบฉันทะ
(.....................................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.....................................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.....................................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.....................................................................................)
หมายเหตุ : 1.
2.
3.

ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็ นผูเ้ ข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผูร้ ับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้
วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
ในกรณีที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำที่วำระที่ระบุไว้ขำ้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ใน
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตำมแนบ
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ใบประจำต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข
กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 6)
ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษำยน 2564 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องแมนดำริ น เอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดำริ น กรุ งเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระรำม 4 แขวงมหำพฤฒำรำม
เขตบำงรัก กรุ งเทพฯ หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย
(1)

วำระที่ ......... เรื่ อง ...................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

(2)

วำระที่ ......... เรื่ อง ...................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

(3)

งดออกเสี ยง

วำระที่ ......... เรื่ อง ...................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

(8)

งดออกเสี ยง

วำระที่ ......... เรื่ อง ...................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

(7)

งดออกเสี ยง

วำระที่ ......... เรื่ อง ...................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

(6)

งดออกเสี ยง

วำระที่ ......... เรื่ อง ...................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

(5)

งดออกเสี ยง

วำระที่ ......... เรื่ อง ...................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

(4)

งดออกเสี ยง

งดออกเสี ยง

วำระที่ ......... เรื่ อง ...................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

แบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพำะกรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่ำงประเทศ
และแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝำกและดูแลหุ้น
ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่ องกำหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที่ ..........................................................................
วันที่ ........... เดือน ................................ พ.ศ. ...............
ข้ำพเจ้ำ............................................................................................................................สัญชำติ................................
อยูบ่ ำ้ นเลขที่...........................ถนน................................................ตำบล/แขวง..........................................................................
อำเภอ/เขต.........................................................จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณี ย.์ ............................
ในฐำนะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ ับฝำกและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั .......................................................................
เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ..........................................................................................................................จำกัด (มหำชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้ นรวม................................................หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ำกับ......................................เสี ยง ดังนี้
หุ้นสำมัญ..........................................................หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ำกับ......................................เสี ยง
หุ้นบุริมสิ ทธิ.....................................................หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ำกับ......................................เสี ยง ขอมอบฉันทะให้
(1) .....................................................................................................................................อำยุ.................................ปี
อยูบ่ ำ้ นเลขที่...........................ถนน................................................ตำบล/แขวง..........................................................................
อำเภอ/เขต......................................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณี ย.์ .......................... หรื อ
(2) .....................................................................................................................................อำยุ.................................ปี
อยูบ่ ำ้ นเลขที่...........................ถนน................................................ตำบล/แขวง...........................................................................
อำเภอ/เขต......................................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณี ย.์ .......................... หรื อ
(3) .....................................................................................................................................อำยุ.................................ปี
อยูบ่ ำ้ นเลขที่...........................ถนน................................................ตำบล/แขวง...........................................................................
อำเภอ/เขต......................................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณี ย.์ .................................
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 6)
ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษำยน 2564 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องแมนดำริ น เอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดำริ น กรุ งเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระรำม 4 แขวงมหำพฤฒำรำม
เขตบำงรัก กรุ งเทพฯ หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย
ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้ำร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
(1)

(4) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วำระที่ 1
เรื่ อง รับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

(2)

วำระที่ 3

เรื่ อง อนุมตั ิงบกำรเงินประจำปี 2563 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

(3)

วำระที่ 4

งดออกเสี ยง

งดออกเสี ยง

เรื่ อง อนุมตั ิกำรจัดสรรกำไรเป็ นทุนสำรอง และอนุมตั ิกำรจ่ำยเงินปันผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

(4)

วำระที่ 5

เรื่ อง อนุมตั ิการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

กำรแต่งตั้งกรรมกำรรำยบุคคล
นำนวิวฒั น์ กรมดิษฐ์
เห็นด้วย
นำยกำชัย บุญจิรโชติ
เห็นด้วย
นำยประเสริ ฐ อัครประถมพงศ์
เห็นด้วย
(5)

วำระที่ 6

เรื่ อง อนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2564
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

(6)

วำระที่ 7

เรื่ อง อนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2564
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

(7)

วำระที่ 8

วำระที่ 9

วำระที่ 10

งดออกเสี ยง

เรื่ อง อนุมตั ิกำรแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ที่เกี่ยวกับกำรประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผูถ้ ือหุ้น ข้อ 27, 28, 36, 37, 38,
39, 40 ในเรื่ องกำรประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สอดคล้องกับพระรำชกำหนดว่ำด้วยกำรประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2563
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

(9)

งดออกเสี ยง

เรื่ อง อนุมตั ิแต่งตั้งกรรมกำรเข้ำใหม่
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

(8)

งดออกเสี ยง

งดออกเสี ยง

เรื่ อง พิจำรณำเรื่ องอื่นๆ (ถ้ำมี)
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

กำรลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็ นกำร
ลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ้น
ในกรณี ที่ขำ้ พเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสี ยงลงคะแนนในวำระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำหรื อลงมติใน
เรื่ องใดนอกเหนื อจำกเรื่ องที่ระบุไว้ขำ้ งต้น รวมถึงกรณี ทีมีกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรื อเพิม่ เติมข้อเท็จจริ งประกำรใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทน
ข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร

กิจกำรใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะกระทำไปกำรประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตำมที่ขำ้ พเจ้ำระบุในหนังสื อมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำ
ได้กระทำเองทุกประกำร

ลงชื่อ.....................................................................................ผูม้ อบฉันทะ
(.....................................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.....................................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.....................................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.....................................................................................)
หมายเหตุ :
1. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค นี้ใช้เฉพำะกรณี ที่ผถู ้ ือหุ้นปรำกฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผูร้ ับฝำกและดูแลหุ้นให้เท่ำนั้น
2. หลักฐำนที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะคือ
(1) หนังสื อมอบอำนำจจำกผูถ้ ือหุ้นให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ ำเนินกำรลงนำมในหนังสื อมอบฉันทะแทน
(2) หนังสื อยืนยันว่ำผูล้ งนำมในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญำตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็ นผูเ้ ข้ำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่ สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผรู ้ ับ
มอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสี ยงได้
4. วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรื อเลือกตังกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
5. ในกรณี ที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไว้ขำ้ งต้น ผูร้ ับมอบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะ
แบบ ค ตำมแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค
กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 6)
ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษำยน 2564 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องแมนดำริ น เอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดำริ น กรุ งเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระรำม 4 แขวงมหำพฤฒำรำม
เขตบำงรัก กรุ งเทพฯ หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย
(1)

วำระที่ ......... เรื่ อง ...................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

(2)

วำระที่ ......... เรื่ อง ...................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

(3)

งดออกเสี ยง

วำระที่ ......... เรื่ อง ...................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

(8)

งดออกเสี ยง

วำระที่ ......... เรื่ อง ...................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

(7)

งดออกเสี ยง

วำระที่ ......... เรื่ อง ...................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

(6)

งดออกเสี ยง

วำระที่ ......... เรื่ อง ...................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

(5)

งดออกเสี ยง

วำระที่ ......... เรื่ อง ...................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

(4)

งดออกเสี ยง

งดออกเสี ยง

วำระที่ ......... เรื่ อง ...................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

