
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม  

 

บริษทั เอทีพ3ี0 จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”)  มีควำมตระหนกัและห่วงใยต่อสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) ตลอดจนสุขภำพและควำมปลอดภยัของผูเ้ขำ้ร่วมประชุม บริษทัจึงขอควำมร่วมมือ

ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมทุกท่ำนกรุณำศึกษำ ท ำควำมเขำ้ใจ และปฏิบติัตำมแนวปฏิบติัในกำรเขำ้ร่วมประชุมซ่ึงแสดงในเอกสำรน้ี

อยำ่งเคร่งครัด  

1.  เพื่อลดควำมเส่ียงต่อกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 และปฏิบติัตำมกำรเวน้ระยะห่ำงทำงสังคม บริษทัจดัท่ีนัง่ 

ประชุมจ ำกดัประมำณ 30 ท่ีนัง่ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัในกำรจดัประชุมของศูนยบ์ริหำรสถำนกำรณ์กำร 

แพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 รวมทั้งค  ำแนะน ำหรือขอ้ปฏิบติัอ่ืนๆ ของหน่วยงำนภำครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 

จึงขอควำมร่วมมือท่ำนผูถื้อหุ้นกรุณำมอบฉนัทะให้กรรมกำรอิสระของบริษทัแทนกำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง  

2.  หำกประสงคเ์ขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง  

2.1. กรุณำให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบติัตำมกระบวนกำรและขั้นตอนกำรคดักรองโรค รวมถึงกำรให้ขอ้มูลใน 

 แบบ แสดงขอ้มูลเพื่อกำรคดักรองโรคโควิด-19 โดยไมปิ่ดบงัขอ้เทจ็จริง  

2.2. สวมหนำ้กำกอนำมยัตลอดเวลำท่ีอยูใ่นสถำนท่ีประชุม  

2.3.  กรุณำงดรับประทำนอำหำรและเคร่ืองด่ืมในบริเวณสถำนท่ีจดัประชุม  

2.4.  เสนอแนะให้สอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นดว้ยกำรเขียนในกระดำษค ำถำม 
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ท่ี ATP30 7/2564 

 

วนัท่ี 8 มีนำคม 2564 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 

เรียน ท่ำนผูถื้อหุน้ บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 1.  ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 

 2.  ประวติัของกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหน่ึง 

 3.  ขอ้มูลผูส้อบบญัชี 

 4. ขอ้มูลเก่ียวกบัผูท่ี้ไดรั้บกำรเสนอช่ือแต่งตั้งกรรมกำร 

 5. พระรำชก ำหนดว่ำดว้ยกำรประชุมผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 

 6. ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 27, 28, 36, 37, 38, 39, 40 

7.  ค ำช้ีแจงหลกัเกณฑแ์ละแนวทำงกำรลงทะเบียนกำรแต่งตั้งผูรั้บมอบฉนัทะและกำรลงคะแนน 

 8.  ขอ้ก ำหนดและขอ้บงัคบับริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประชุมผูถื้อหุ้น 

 9.  หนงัสือมอบฉนัทะตำมท่ีกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชยก์ ำหนด แบบ ก แบบ ข และแบบ ค 

 10. นิยำมและคุณสมบติักรรมกำรอิสระ 

 11.  ขอ้มูลเก่ียวกบักรรมกำรอิสระท่ีเป็นผูรั้บมอบฉนัทะในกำรประชุมผูถื้อหุ้น 

12.  ค ำบอกกล่ำวกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลส ำหรับกำรประชุม  

13.  แบบแสดงขอ้มูลเพื่อกำรคดักรองโรคโควิด-19 ก่อนเขำ้ร่วมประชุม  

14.  มำตรกำรและแนวปฏิบติัในกำรประชุมภำยใตส้ถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือ 

 ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19)  

 15.  แผนที่โรงแรมแมนดำริน กรุงเทพฯ     

 

เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ไดมี้มติ

ให้เรียกประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 ในวนัพฤหสับดีท่ี 1 เมษำยน 2564 เวลำ 10.00 น. ณ หอ้งแมนดำรินเอ ชั้น 1, 

โรงแรมแมนดำริน กรุงเทพฯ เลขท่ี 662 ถนนพระรำม 4 แขวงมหำพฤฒำรำม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500  เพื่อ

พิจำรณำเร่ืองต่ำงๆ ตำมระเบียบวำระพร้อมดว้ยควำมเห็นของคณะกรรมกำรดงัต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 รับรองรายงานการการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษทัได้จดัท ำรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัพุธท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 

2564 แลว้เสร็จภำยใน 14 วนั นับแต่วนัประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น โดยไดส่้งให้ตลำดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยและกระทรวงพำณิชยภ์ำยในระยะเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทำง 

เวบ็ไซตข์องบริษทั (www.atp30.com) แลว้  
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ซ่ึงคณะกรรมกำรเห็นว่ำไดมี้

กำรบันทึกรำยงำนไวอ้ย่ำงถูกต้องให้ท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 รับรอง โดยมี

รำยละเอียดตำมส ำเนำรำยงำนกำรประชุม ปรำกฏตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 

การลงมติ วำระน้ีตอ้งไดรั้บกำรรับรองดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐำนในกำรนบัคะแนน 

  

วาระท่ี 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัไดส้รุปผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำและกำรเปล่ียนแปลงท่ี

ส ำคญัซ่ึงเกิดขึ้นในรอบปี 2563 ซ่ึงปรำกฏใน “แบบแสดงรำยงำนขอ้มูลประจ ำปี 2563”  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรำยงำนของคณะกรรมกำรประจ ำปี 2563 ซ่ึงสรุปผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั  

และกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัซ่ึงเกิดขึ้นในรอบปี 2563 เพื่อให้ผูถื้อหุ้นรับทรำบ 

การลงมติ เน่ืองจำกเป็นวำระเพื่อทรำบ จึงไม่มีกำรลงคะแนนเสียง  

  

วาระท่ี 3 อนุมัติงบการเงินประจําปี 2563 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบ

บัญชี 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

 

เพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยท่ีก ำหนดให้บริษทัตอ้งจดัท ำงบกำรเงินประจ ำปี  2563  ส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธันวำคม 2563 ณ รอบปีบญัชีของบริษทัซ่ึงไดผ้่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชี จำกบริษทั 

ส ำนกังำนอีวำย จ ำกดั และผ่ำนกำรพิจำรณำสอบทำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและผำ่นกำร

รับรองจำกคณะกรรมกำรบริษทัเรียบร้อยแลว้  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 เพื่ออนุมัติงบกำรเงินประจ ำปี 2563  

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 โดยสรุปสำระส ำคญัไดด้งัน้ี 

 งบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุน (หน่วย : บำท) 

สินทรัพย ์ 821,178,504 

หน้ีสิน 400,682,133 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 420,496,371 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 391,093,952 

รำยไดร้วม 391,691,012 

ก ำไรส ำหรับปี 28,750,081 

ก ำไรต่อหุ้น (บำท/หุ้น) 0.047 
 

 โดยมีรำยละเอียดตำมท่ีปรำกฏอยูใ่นงบกำรเงินใน “แบบแสดงรำยงำนขอ้มูลประจ ำปี 2563”  

การลงมติ วำระน้ีตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐำนในกำรนบัคะแนน 
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วาระท่ี 4 อนุมัติการจัดสรรกําไรเป็นทุนสํารอง และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงาน

ส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2563   

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษทัมีกำรจดัสรรก ำไรสะสมเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย ร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี และ

กำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ตำมนโยบำยบริษทั 

กำรจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิ หลงัหกัภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลและ

ส ำรองตำมกฎหมำยแลว้ หำกไม่มีเหตุจ ำเป็นอื่นใดและกำรจ่ำยเงินปันผลไม่มีผลกระทบต่อกำร

ด ำเนินงำนของบริษทั ทั้งน้ีกำรจ่ำยเงินปันผลให้น ำปัจจยัต่ำงๆ มำประกอบกำรพิจำรณำ เช่น ผล

กำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่อง แผนขยำยงำน เป็นตน้   

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นอนุมติักำรจดัสรรเงินก ำไรสุทธิประจ ำปี 2563 

จ ำนวน 1,440,000 บำท เพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย คิดเป็นอตัรำร้อยละ 5.01 ของทนุจด

ทะเบียน และ อนุมติัจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 ในอตัรำหุ้นละ 0.03 

บำท รวมเป็นเงินไม่เกิน 20,500,000, บำท หรือคดิเป็นร้อยละ 74.95 ของก ำไรสุทธิหลงัหกัภำษี 

หกัส ำรองตำมกฎหมำย  

กำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวคณะกรรมกำรบริษทัพจิำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลโดยค ำนึงถึงปัจจยั

ต่ำงๆ เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้นโดยก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) เพื่อ

สิทธิรับเงินปันผลในวนัศุกร์ท่ี 9 เมษำยน 2564 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัศุกร์ท่ี 30 

เมษำยน 2564  

ทั้งน้ีกำรให้สิทธิดงักล่ำวของบริษทัยงัไม่มีควำมแน่นอน เน่ืองจำกตอ้งรออนุมติัจำกท่ีประชุม

สำมญัผูถื้อหุ้น 

การลงมติ วำระน้ีต้องได้รับกำรอนุมัติด้วยเสียงข้ำงมำกของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐำนในกำรนบัคะแนน 

  

วาระท่ี 5 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตำมมำตรำ 71 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 

20 ก ำหนดไวว่้ำ “ในกำรประชุมผูถื้อหุ้นสำมญัประจ ำปีทุกคร้ัง ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่ง

จ ำนวนหน่ึงในสำมของจ ำนวนกรรมกำรขณะนั้น ถำ้จ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงสำม

ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนท่ีใกล้เคียงท่ีสุดกับจ ำนวนหน่ึงในสำม กรรมกำรท่ีพน้จำก

ต ำแหน่ง อำจไดรั้บเลือกให้กลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งอีกได”้ โดยในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น

ประจ ำปี 2564 น้ี มีกรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ จ ำนวน 3 ท่ำน คือ 

1) นำยวิวฒัน์  กรมดิษฐ ์               กรรมกำร, กรรมกำรบริหำร 

2) นำยก ำชยั         บุญจิรโชติ กรรมกำร, กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 

3) นำยประเสริฐ  อคัรประถมพงศ ์ กรรมกำร, กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมกำรบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมกำรผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เห็นสมควรท่ีจะเสนอช่ือกรรมกำร

ซ่ึงพน้จำกต ำแหน่งทั้ง 3 ท่ำนกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหน่ึง เน่ืองจำกเป็นผูมี้

ควำมรู้ควำมสำมำรถ มีคุณสมบัติครบถ้วนต่อกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั โดยข้อมูล

เบ้ืองตน้ของกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทั ปรำกฏ

ตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 2 

เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรส่งเสริมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และแสดงถึงกำรปฏิบติัต่อผูถื้อ

หุ้นทุกรำยอยำ่งเป็นธรรมและเท่ำเทียมกนั บริษทัถือเป็นแนวปฏิบติัท่ีจะเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้น

เสนอช่ือบุคคลท่ี พิจำรณำแลว้เห็นว่ำมีคุณสมบติั, ควำมรู้, ควำมสำมำรถเหมำะสมท่ีจะเป็น

ตวัแทนในกำรท ำหนำ้ท่ีกรรมกำรบริษทัเป็นกำรล่วงหนำ้ตั้งแต่ วนัท่ี 26 มกรำคม 2564 ถึงวนัท่ี 

24 กุมภำพนัธ์ 2564 นั้น ปรำกฏว่ำไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบคุคล เพ่ือเขำ้รับกำรพิจำรณำรับเลือกตั้ง

เป็นกรรมกำรของบริษทัแต่อยำ่งใด 

การลงมติ วำระน้ีตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐำนในกำรนบัคะแนน 

  

วาระท่ี 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

 

ตำมขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 25 ก ำหนดให้กรรมกำรมีสิทธิไดรั้บค่ำตอบแทนกรรมกำรจำกบริษทั

ตำมท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจำรณำและลงมติอนุมติั โดยอำจก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็น

จ ำนวนแน่นอนหรือวำงเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพำะ และจะก ำหนดไวเ้ป็นครำวๆ หรือให้มีผลตลอดไป

จนกว่ำท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่ำงอ่ืนได ้นอกจำกน้ี กรรมกำรบริษทัมีสิทธิ

ไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิกำรต่ำงๆ ตำมระเบียบของบริษทั 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร

ประจ ำปี 2564 โดยก ำหนดผลตอบแทนกรรมกำรเป็นเบ้ียประชุมต่อคร้ังตำมอตัรำท่ีปรำกฏใน

ตำรำงและค่ำตอบแทนกรรมกำรรำยปี ซ่ึงเท่ำกับค่ำตอบแทนเดิมในปี  2563 โดยพิจำรณำถึง

แผนงำนทำงธุรกิจของบริษทัและควำมรับผิดชอบของกรรมกำรแต่ละท่ำนโดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

-       เบีย้ประชุม                                                                         

ค่าเบีย้ประชุมต่อคร้ัง (บาท) 

ตําแหน่ง ปี 2563 ปี 2564 

ประธำนกรรมกำรบริษทั 15,000 15,000 

รองประธำนกรรมกำรบริษทั 12,000 12,000 

กรรมกำรบริษทั 10,000 10,000 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 15,000 15,000 

กรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรอิสระ 10,000 10,000 

ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 15,000 15,000 
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กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 10,000 10,000 

ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 15,000 15,000 

กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 10,000 10,000 

- ค่าตอบแทนกรรมการรายปี : คิดจำกผลประกอบกำรประจ ำปีของบริษทัในอตัรำไม่เกิน 

ร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหลงัหกัภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล โดยให้คณะกรรมกำรบริษทัมี

อ ำนำจจดัสรรเงินจ ำนวนน้ีให้แก่กรรมกำรแต่ละท่ำน 

การลงมติ วำระน้ีตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

  

วาระท่ี 7 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตำมมำตรำ 120 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 ก ำหนดให้ท่ีประชุมสำมญั- 

ผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชีของบริษทัทุกปี 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคุณสมบัติและกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของผูส้อบบัญชีควำม

ต่อเน่ืองและประสิทธิภำพในกำรตรวจสอบ รวมถึงควำมเหมำะสมของอตัรำค่ำสอบบญัชีปี 2564 

1) คุณศุภชยั           ปัญญำวฒัโน       ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 3930 หรือ 

2) คุณณัฐวุฒิ สันติเพช็ร             ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 5730 หรือ 

3) คุณกรองแกว้  1) ลิมป์กิตติกุล       ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 5874 

แห่งบริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ ำปี2564 และในกรณีท่ีผูส้อบ

บญัชีดงักล่ำวไม่สำมำรถปฏิบติัหน้ำท่ีได ้ให้บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั จดัหำผูส้อบบญัชีรับ

อนุญำตอื่นของส ำนกังำนท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษทั

แทนผูส้อบบญัชีดงักล่ำวได ้ 

ผูส้อบบญัชีตำมรำยช่ือท่ีเสนอมำนั้นไม่มีควำมสัมพนัธ์และ/หรือส่วนไดเ้สียระหว่ำงผูส้อบบญัชี

กบั บริษทั/ ผูบ้ริหำร/ ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำวแต่อย่ำงใด จึงมี ควำม

เป็นอิสระในกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษทั และก ำหนดค่ำสอบ  

บญัชีประจ ำปี 2564 ส ำหรับบริษทัเป็นจ ำนวนไม่เกิน 1,260,000 บำท ปรำกฏตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย

ล ำดบัที่ 3 

ความเห็นคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทั และไดพ้ิจำรณำค่ำตอบแทน  

ผูส้อบบญัชี รวมทั้งไดใ้ห้ควำมเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษทัแลว้เพ่ือขออนุมติัแต่งตั้ง

ผูส้อบบญัชี จ ำนวน 3 รำย ตำมรำยละเอียดท่ีเสนอขำ้งตน้แห่งบริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั เป็น

ผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ ำปี2564 และอนุมติัค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชีจ ำนวนไม่เกิน 1,260,000 

บำท 

  



 

>> 8 
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมกำรเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี จ ำนวน 3

รำย ตำมรำยละเอียดท่ีเสนอขำ้งตน้ แห่งบริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั

ประจ ำปี 2564 และอนุมติัให้ก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2564 ส ำหรับบริษทัเป็นเป็นจ ำนวน

เงินไม่เกิน 1,260,000 และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่ำวไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้ 

ให้บริษัท ส ำนักงำน  อีวำย จ ำกัด จัดหำผูส้อบบัญชีรับอนุญำตอื่นของส ำนักงำนท ำหน้ำท่ี

ตรวจสอบบญัชีและแสดง ควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่ำวไดแ้ละ 

คณะกรรมกำรจะดูแลให้ สำมำรถจดัท ำงบกำรเงินไดท้นัตำมก ำหนดระยะเวลำ  

การลงมติ วำระน้ีต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน โดยไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐำนในกำรนบัคะแนน 

  

วาระท่ี 8 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเน่ืองจำกกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่บริษทั โตโยตำ้ ทูโช ไทย 

โฮลดิ้งส์ จ ำกดั (ต่อไปน้ีเรียกว่ำ “TTTH”) ท่ีผ่ำนมำ TTTH ไดเ้สนอช่ือบุคคลเขำ้ด ำรงต ำแหน่ง

กรรมกำรบริษทัจ ำนวน 1 ท่ำนตำมสัดส่วนกำรเพ่ิมทุนประมำณร้อยละ 9.53 ของจ ำนวนหุ้นท่ี

จ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดภำยหลงักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ กำรพิจำรณำบุคคลเขำ้ด ำรง

ต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัตอ้งเป็นบุคคลท่ีผูมี้ควำมรู้ควำมสำมำรถ มีจรรยำบรรณธุรกิจ วิสัยทศัน์ 

และทศัติท่ีดีต่อองค์กร มีควำมเต็มใจและพร้อมท่ีจะปฏิบติัหน้ำท่ีท่ีไดรั้บมอบหมำยอย่ำงเต็ม

ควำมสำมำรถ และเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และกฎหมำยต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อนัเป็นประโยชน์ต่อ

กำรด ำเนินกิจกำรของบริษทั เพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจให้แก่ผูถื้อหุ้น คณะกรรมกำรบริษทัไดน้ ำเสนอ

ช่ือบุคคลท่ีเหมำะสมเพื่อน ำเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัแต่งตั้งกรรมกำรเขำ้ใหม่ จ ำนวน 

1 ท่ำน คือ “นำยธำนินทร์ หิรัญปัณฑำพร” ในต ำแหน่งกรรมกำร ซ่ึงไม่ไดเ้ขำ้มำมีส่วนร่วมใน

กำรบริหำรจัดกำรบริษทัแต่อย่ำงใด และไม่มีควำมเก่ียวข้องกันตำมมำตรำ 258 ใน พ.ร.บ. 

หลกัทรัพยฯ์ ขอ้มูลกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนและบริษทั /

กิจกำรอื่นๆ ปรำกฏตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 4 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมกำรไดพ้ิจำรณำบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสม ในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและจำก

กำรพิจำรณำกลัน่กรองคุณสมบติัของบคุคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ืออยำ่งละเอียดรอบคอบ 

คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำบคุคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมกำรมีคุณสมบติั

ครบถว้น เหมำะสม และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมขอ้ก ำหนดหรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง

เป็นผูมี้ควำมรู้ควำมสำมำรถ มีจรรยำบรรณธุรกิจ วิสัยทศัน์ และทศัติท่ีดีต่อองคก์ร มีควำมเตม็ใจ

และพร้อมท่ีจะปฏิบติัหนำ้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมำยอยำ่งเตม็ควำมสำมำรถ และเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์

และกฎหมำยต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งไม่ไดด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัท่ีด ำเนินธุรกิจ

เดียวกนักบับริษทัท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำรจึงมีมติใหเ้สนอ

ต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นเพื่อแต่งตั้ง “นำยธำนินทร์ หิรัญปัณฑำพร” ให้ด ำรงต ำแหน่ง
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กรรมกำร รวมทั้งอนุมติักำรมอบหมำยใหบุ้คคลท่ีกรรมกำรผูมี้อ ำนำจของบริษทัมอบหมำยมี

อ ำนำจในกำรด ำเนินกำรจดทะเบียนแกไ้ขเปล่ียนแปลงกรรมกำรตอ่หน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้ง 

และ/หรือ ด ำเนินกำรอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสมเพื่อให้กำรจดทะเบียนแกไ้ข

เปล่ียนแปลงกรรมกำรของบริษทัเสร็จสมบูรณ์ 

การลงมติ วำระน้ีต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน โดยไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐำนในกำรนบัคะแนน 

  

วาระท่ี 9 อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทท่ีเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 27, 28, 36, 37, 38, 39, 40 ในเร่ืองการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้สอดคล้องกบัพระ

ราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระรำชก ำหนดว่ำดว้ยกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (“พระรำชก ำหนด”) มีผล

บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 19 เมษำยน 2563 ทั้งน้ี เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์เก่ียวกบักำรประชุม

ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีก ำหนดไวใ้นพระรำชก ำหนด โดยมีรำยละเอียดของพระรำชก ำหนด

ปรำกฏตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 5 บริษทัจึงขอเสนอให้มีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัเก่ียวกบั

กำรประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผูถื้อหุ้นในขอ้ 27, 28, 36, 37, 38, 39, 40 และ น ำเสนอ

กำรมอบอ ำนำจให้กรรมกำรก ำหนดบุคคลท่ีบริษทัมอบหมำยในกำรจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบั

ของบริษทัท่ีกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชยมี์อ ำนำจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค ำเพ่ือให้

เป็นไปตำมค ำส่ังของนำยทะเบียน รำยละเอียดกำรแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ปรำกฏตำมส่ิงท่ีส่ง

มำดว้ยล ำดบัที่ 6  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมกำรบริษทัเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัของ

บริษทั เก่ียวกบักำรประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อให้สอดคลอ้งกบัพระรำช

ก ำหนดว่ำดว้ยกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในขอ้ 27, 28, 36, 37, 38, 39, 40 และ น ำเสนอ

กำรมอบอ ำนำจให้กรรมกำรก ำหนดบุคคลท่ีบริษทัมอบหมำยในกำรจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบั

ของบริษทัท่ีกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชยมี์อ ำนำจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค ำเพ่ือให้

เป็นไปตำมค ำส่ังของนำยทะเบียน 

การลงมติ วำระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสำมในส่ีของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและออก

เสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐำนในกำรนบัคะแนน 

  

วาระท่ี 10 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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ตำมท่ีบริษทัไดเ้ปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อให้คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุม

สำมญัผู ้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมเพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำแต่งตั้งเป็น

กรรมกำร และเสนอต่อท่ีประชุมสำมัญผู ้ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำอนุมัตินั้ น บริษัทได้ประกำศในเว็บไซต์ของบริษัท 

(www.atp30.com) รวมทั้งแจ้งผ่ำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่ำงวนัท่ี  26 

มกรำคม จนถึง 24 กุมภำพนัธ์ 2564 นั้น บริษทัขอเรียนว่ำไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวำระกำรประชุม ส่งค ำถำมล่วงหนำ้ และ เสนอช่ือ

บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมเพื่อรับกำร พิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำรตำมหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก ำหนด  

บริษทัก ำหนดให้วนัท่ี 12 มีนำคม 2564 เป็นวนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิเขำ้ร่วมประชุมและ 

ออกเสียงส ำหรับกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 และก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลใน 

วนัศุกร์ท่ี 9 เมษำยน 2564 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัศุกร์ท่ี30 เมษำยน 2564  

เพื่อให้กำรลงทะเบียนผูเ้ขำ้ร่วมประชุมเป็นไปไดด้ว้ยควำมรวดเร็วและเรียบร้อย บริษทัจะเปิดให้ผูถื้อหุ้นลงทะเบียน 

ตั้งแต่เวลำ 09.00 น. ของวนัประชุม และเพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้กบัผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะในกำรลงทะเบียน

ให้รวดเร็วย่ิงขึ้น โปรดศึกษำวิธีกำรลงทะเบียน และจดัเตรียมเอกสำรท่ีตอ้งน ำมำแสดงในวนัประชุม ปรำกฏตำมส่ิงท่ีส่งมำ

ดว้ยล ำดบัท่ี 7 โดยบริษทัจะด ำเนินกำรประชุมตำมขอ้บงัคบับริษทั ตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 8 เพื่อส่งเสริมกำรก ำกบัดูแล

กิจกำร 

ท่ีดี หำกผูถื้อหุ้นท่ำนใดประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเพ่ือเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในกำรประชุมคร้ังน้ี 

โปรดกรอกขอ้ควำมและลงลำยมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค (ใชเ้ฉพำะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผู ้

ลงทุนต่ำงประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝำกและดูแลหุ้น) ตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 9 โดยเลือก

แบบใดแบบหน่ึงเท่ำนั้น และน ำไปแสดงต่อประธำนในท่ีประชุม (ประธำนฯ) หรือบุคคลท่ีประธำนฯ มอบหมำยก่อนเร่ิมกำร

ประชุม จกัเป็นพระคุณย่ิง 

อน่ึง ผูถื้อหุ้นสำมำรถมอบฉนัทะให้กรรมกำรอิสระของบริษทั ดงัมีรำยช่ือและรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ยล ำดบั

ท่ี 11 เพื่อเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงในนำมผูถื้อหุ้นได ้

จึงขอเรียนเชิญท่ำนผูถื้อหุ้นทุกท่ำนเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 วนัพฤหสับดีท่ี 1 เมษำยน 2564  

ณ ห้องแมนดำริน เอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดำริน กรุงเทพฯ เลขท่ี 662 ถนนพระรำม 4 แขวงมหำพฤฒำรำม เขตบำงรัก 

กรุงเทพมหำนคร 10500   โดยพร้อมเพรียงกนั โดยมีแผนที่ดงัรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 15 

 

 

ขอแสดงควำมนบัถือ 

บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

นำยชำติชำย พำนิชชีวะ 

ประธำนกรรมกำรบริษทั 
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ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 1 

ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 
 

บริษัท เอทีพ ี30 จํากัด (มหาชน) 

700/199 หมู่ท่ี 1 ตําบลบ้านเก่า อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 

             

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 

 

 กำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 ของบริษทั เอทีพี30 จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ไดจ้ดักำรประชุมเม่ือวนัท่ี 24 

กุมภำพนัธ์ 2564 เวลำ 13.00 น.โดยจดัประชุมผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ โดยมีคุณสุกำนดำ พุทธรักษำ รับหนำ้ท่ีเป็นผูด้  ำเนินกำร

ประชุมผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) ตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประชุมผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

และไดก้ล่ำวแนะน ำคณะกรรมกำรบริษทั และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นำยชำติชำย พำนิชชีวะ ประธำนกรรมกำร 

2. ดร.วิวฒัน์ กรมดิษฐ ์ รองประธำนกรรมกำร 

3. นำยปิยะ เตชำกูล กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร 

4. นำงสมหะทยั พำนิชชีวะ กรรมกำร 

5. นำงสุวรรณี ค ำมัน่ กรรมกำร กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

6. นำยก ำชยั บุญจิรโชติ กรรมกำร กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 

7. นำยประเสริฐ อคัรประถมพงศ ์ กรรมกำร กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 

บุคคลท่ีเกี่ยวข้องท่ีเข้าร่วมประชุม 

ท่ีปรึกษำกฎหมำย บริษทั ติลลิกี แอนด ์กิบบินส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 

1. นำยภสันนัท ์สุวรรณนอ้ย  

  

 นำยชำติชำย พำนิชชีวะ ท ำหนำ้ท่ีประธำนท่ีประชุม (“ประธานฯ”) และไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมฯ ว่ำ มีผูถื้อหุ้นมำเขำ้ร่วม

กำรประชุมผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) ดว้ยตนเองและผูม้อบฉนัทะรวม 38 รำย จ ำนวนหุ้นรวม 388,542,981 หุ้น คดิเป็น

ร้อยละ 62.94  ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมดของบริษทั ถือว่ำครบเป็นองคป์ระชุม จึงไดก้ล่ำวเปิดประชุม โดย

มอบหมำยให้ผูด้  ำเนินกำรประชุมช้ีแจงวิธีกำรกำรเขำ้ร่วมประชุมผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ และขั้นตอนกำรลงคะแนนเสียงของผู ้

ถือหุ้น 

 ผูด้  ำเนินกำรประชุมช้ีแจงวิธีกำรกำรเขำ้ร่วมประชุมผำ่นส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ และขั้นตอนกำรลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

ดงัน้ี 
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การเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM)  

1) เม่ือผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ ไดแ้จง้ควำมประสงค์ และยนืยนัตวัตนกลบัมำยงับริษทัภำยในวนัท่ีก ำหนดแลว้ 

บริษทัไดส่้งช่ือผูใ้ช ้(Username) รหสัผำ่น (Password) และคู่มือกำรเขำ้ใชง้ำนในระบบไปยงัอีเมลท่ีไดส่้งมำแจง้บริษทั 

ส ำหรับใชใ้นโปรแกรมกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) โดยระบบของบริษทั โอเจ 

อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั  

2) กำรใชโ้ปรแกรมลงทะเบียน และกำรนบัคะแนนของบริษทั สำมำรถใชไ้ดก้บัคอมพิวเตอร์ /โนต้บุ๊ค (Notebook) /แทบ็

เลต็ (Tablet) และโทรศพัทมื์อถือ ผำ่น Web Browser: Internet Explorer, Chrome อินเตอร์เน็ตควำมเร็ว 4G หรือ 

Internet บำ้นพ้ืนฐำน โดยระบบรองรับกำรเขำ้ร่วมกำรประชุมทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting 

วิธีการลงคะแนน  

1. กำรออกเสียงลงคะแนนแต่ละวำระจะกระท ำโดยเปิดเผย โดยให้นับหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น ซ่ึงผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบ

ฉันทะ ตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ไม่สำมำรถแบ่งกำร

ออกเสียงลงคะแนนเป็นบำงส่วน (เวน้แต่เป็นกำรออกเสียงของ Custodian) 

2. ในกรณีมอบฉนัทะ 

2.1    ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตำมท่ีผูรั้บมอบฉนัทะระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเท่ำนั้น กำร

ลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะวำระใดไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือว่ำกำรลงคะแนน

เสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นกำรลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

2.2 หำกผูรั้บมอบฉนัทะไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ 

หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือกรณีท่ีท่ีประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกท่ีระบไุวใ้นหนงัสือ

มอบฉนัทะ รวมถึงกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประกำรใด ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำ

และลงคะแนนแทนไดต้ำมท่ีเห็นสมควร 

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนกิส์  

1) กำรลงคะแนนเสียงขอให้ท่ำนผูถื้อหุ้นไปท่ีแถบหน้ำต่ำง E-Voting เพื่อท ำกำรลงคะแนนในแต่ละวำระภำยในเวลำท่ี

ก ำหนด โดยบริษทัก ำหนดเวลำลงคะแนนท่ี 1 นำที เม่ือกดเลือกลงคะแนนแลว้ ระบบจะมี pop-up สอบถำม เพื่อยืนยนั

ควำมถูกตอ้งในกำรลงคะแนน หำกตรวจสอบว่ำถูกตอ้งแลว้ให้กดตกลง เพื่อยืนยนักำรลงคะแนน  

        กรณีท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งกำรเปล่ียนกำรลงคะแนนสำมำรถท ำไดโ้ดยกำรกดเลือกขอ้ท่ีตอ้งกำรใหม่ได ้ในเวลำท่ีก ำหนด หำก

วำระใดท่ีลงคะแนนเรียบร้อยและถูกปิดไปแลว้ท่ำนผูถื้อหุ้นไม่สำมำรถลงคะแนนหรือเปล่ียนกำรลงคะแนนได  ้ 

2) เม่ือท่ำนลงคะแนนเรียบร้อยแลว้ ขอให้ท่ำนกลบัมำท่ีหน้ำต่ำง E-Meeting เพื่อรับชมภำพและเสียงของกำรประชุมใน

วำระต่อไป โดยเจำ้หนำ้ท่ีจะท ำกำรรวบรวมคะแนนทั้งหมดจำกระบบลงคะแนน 

ในทุกวำระของกำรประชุมหำกกำรนบัคะแนนเสร็จส้ินแลว้ระบบจะปิดระบบกำรลงคะแนนทนัที 

- ผลกำรนบัคะแนนจะถูกประกำศหลงัจำกท่ีท่ำนประธำนขอให้ผูถื้อหุ้นอนุมติัแต่ละวำระ โดยผลกำรนบัคะแนนจะเป็น

ผลกำรนบัคะแนนรวมจำกผูถื้อหุ้นท่ีเขำ้ร่วมกำรประชุมดว้ยตนเอง ผูรั้บมอบฉันทะ ท่ีไดรั้บสิทธิลงคะแนนแทน และ

รวมถึงกรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะระบุคะแนนไวล้่วงหนำ้ ผำ่นทำงผูรั้บมอบฉนัทะ 

- กรณีท่ีผลกำรลงคะแนนเท่ำกนั ท่ำนประธำนจะท ำกำรลงคะแนนเพ่ิมอีกหน่ึงเสียง เพ่ือเป็นกำรช้ีขำด 
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วาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 

 ประธำนฯ ไดก้ล่ำวต่อท่ีประชุมว่ำ ตำมท่ีบริษทัไดจ้ดัท ำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 ท่ีไดจ้ดั

ขึ้นเม่ือวนัพุธท่ี 1 เมษำยน 2563  โดยคณะกรรมกำรบริษทัไดพ้จิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมแลว้และเห็นว่ำถูกตอ้งตำมมติ

ของท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 และไดน้ ำส่งตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภำยใน 14 วนั นบัตั้งแต่วนัประชุม

ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด และเผยแพร่รำยงำนดงักล่ำวบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.atp30.com) เพือ่ให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทรำบ 

และสำมำรถตรวจสอบควำมถูกตอ้งไดภ้ำยในเวลำท่ีเหมำะสม ซ่ึงไม่ปรำกฏว่ำมีผูใ้ดคดัคำ้นหรือขอแกไ้ข ดงัส ำเนำปรำกฏตำม 

ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 1  

คณะกรรมกำรบริษทัไดพิ้จำรณำเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 รับรองรำยงำนกำร

ประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2563 เน่ืองจำกเห็นว่ำมีกำรบนัทึกรำยงำนกำรประชุมไวอ้ยำ่งถูกตอ้งและตรงตำมมติของท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ 

ประธำนฯ ไดส้อบถำมว่ำมีผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีค ำถำมหรือขอ้สงสัยหรือมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติมหรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่ำนใดมีค ำถำมหรือขอ้สงสัยหรือมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติม ประธำนฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมรับรองรำยงำน

กำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 โดยวำระน้ีจะตอ้งไดรั้บกำรรับรองดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำก ไม่นอ้ยกว่ำก่ึงหน่ึงของ

จ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม  

ท่ีประชุมไดพ้จิำรณำแลว้และมีมติอนุมติัรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือ 

วนัพุธท่ี 1 เมษำยน 2563 ดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ ำนวน (เสียง) 388,542,981   0 0 0 

คิดเป็นร้อยละ 100 0 0 0 

ในวำระน้ีมีจ ำนวนเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจ ำนวนทั้งส้ิน 388,542,981 เสียง 

 

วาระท่ี 2 พจิารณาอนุมัติการเพิม่ทุนจดทะเบียนบริษัท และการแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธขิองบริษัท ข้อ 4. 

(เร่ืองทุนจดทะเบียน) เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธำนฯ ไดช้ี้แจงรำยละเอียดในวำระน้ีใหท่ี้ประชุมทรำบว่ำ เพ่ือเป็นแหล่งเงินทนุในกำรด ำเนินงำนของบริษทัใน

ปัจจุบนัและเพ่ือรองรับกำรขยำยธุรกิจในอนำคตจำกกำรเพ่ิมฐำนลูกคำ้ ดงันั้นบริษทัจะตอ้งเตรียมวงเงินส ำรองเพ่ือใชเ้ป็น

เงินทนุหมุนเวียนในกิจกำรตำมปริมำณรถโดยสำรท่ีลงทุนเพ่ิม โดยมีค่ำใชจ้่ำยท่ีเก่ียวขอ้ง อำทิ ค่ำใชจ้่ำยในกำรเตรียมนกัขบั

และพนกังำนฝ่ำยปฏิบติักำรในกำรควบคุมกระบวนกำรเดินรถ ค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบัรถโดยสำร และค่ำบริกำรเก่ียวกบัเทคโนโยลี

ท่ีน ำมำใชร่้วมกบักระบวนกำรเดินรถของบริษทั เป็นตน้  

 กำรเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี ส่งผลดีต่อบริษทัจำกกำรไดมี้พนัธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partner ) ในกำรสนบัสนุนกำร

ด ำเนินงำนของบริษทั ท ำให้บริษทัสำมำรถขยำยฐำนลูกคำ้ไดจ้ริง สำมำรถสร้ำงรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรและก ำไรสุทธิตลอด

อำยตุำมสัญญำลูกคำ้ใหม่ และเพ่ิมผลตอบแทนกำรลงทนุให้แก่ผูถื้อหุ้นในอนำคต โดยกำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทัจ ำนวน 

16,250,000.00 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 154,327,514.50 บำท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 170,577,514.50 บำท 

http://www.atp30.com/
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โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่ำตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท เพ่ือเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั 

(Private Placement) ให้แก่ บริษทั โตโยตำ้ ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จ ำกดั (ต่อไปน้ีจะเรียกว่ำ  “TTTH”)   

 ทั้งน้ี รำยละเอียดกำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพ่ิมทุนขำ้งตน้จะปรำกฏไวใ้นวำระท่ี 3 เพื่อน ำเสนอต่อไป และ

รำยละเอียดปรำกฏตำมแบบรำยงำนกำรเพ่ิมทุน (F53-4) ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 2 
 

นอกจำกน้ี เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัขำ้งตน้ บริษทัจะตอ้งแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของ

บริษทั ขอ้ 4. (เร่ืองทุนจดทะเบียน) โดยให้ยกเลิกขอ้ควำมเดิมและให้ใชข้อ้ควำมดงัต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจ ำนวน : 170,577,514.50  (หน่ึงร้อยเจ็ดสิบลำ้นห้ำแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพนัห้ำร้อยสิบส่ี

ลำ้นบำทห้ำสิบสตำงค)์ 

 มูลค่ำหุ้นละ : 0.25 บำท  (ยี่สิบห้ำสตำงค)์ 

 โดยแบ่งออกเป็น 

หุ้นสำมญั 

 

: 

 

682,310,058 หุ้น 

  

(หกร้อยแปดสิบสองลำ้นสำมแสนหน่ึงหม่ืนห้ำสิบแปด

หุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ : - หุ้น  (- หุ้น) 
 

 คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำแลว้ มีควำมเห็นเป็นเอกฉนัทว่์ำควรเสนอท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 เพื่อ

พิจำรณำอนุมติักำรกำรเพ่ิมทุนหุน้สำมญัท่ีออกใหม่เพ่ือเสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั ให้แก่ TTTH โดยเฉพำะเจำะจงและ

เป็นบุคคลท่ีไม่เก่ียวโยงกบับริษทั จ ำนวน 65,000,000 หุ้น รำยละเอยีดปรำกฏตำมสนเทศเก่ียวกบักำรออกและเสนอขำยหุน้

สำมญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั ( Private Placement ) ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 3 และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. 

(เร่ืองทุนจดทะเบียน) เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษทัตำมรำยละเอียดขำ้งตน้ทุกประกำร 

ทั้งน้ี มอบอ ำนำจให้บคุคลซ่ึงไดรั้บกำรแต่งตั้งและมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือกรรมกำรผูจ้ดักำร มี

อ ำนำจในกำรจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัที่กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์และมีอ ำนำจ

ด ำเนินกำรต่ำงๆ ท่ีจ ำเป็นเพ่ือใหเ้ป็นไปตำมค ำส่ังของนำยทะเบียน และเพื่อให้กำรจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์  

ประธำนฯ ไดส้อบถำมว่ำมีผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีค ำถำมหรือขอ้สงสัยหรือมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติมหรือไม่ 

(1) การลงทุนซ้ือรถจ านวน 68 คนั มีลูกค้ารองรับแล้วหรือเป็นการคาดการณ์จากฝ่ายบริหาร (ผูถื้อหุ้น) 

 ประธำนฯ มอบหมำยใหคุ้ณปิยะ เตชำกูล กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรเป็นผูช้ี้แจง ดงัน้ี 

ตอบ:   ทำงบริษทัไดมี้กำรท ำสัญญำบริกำรกบัลูกคำ้รำยใหญ่ไวล้ว้งหนำ้แลว้ และไดแ้จง้ข่ำวต่อตลำดหลกัทรัพยฯ์ เรียบร้อยแลว้ 

โดยจะเร่ิมให้บริกำรลูกคำ้วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2564 ปัจจบุนัอยูร่ะหว่ำงกำรจดัหำรถบริกำร 

(2) โตโยต้า ทูโช เห็นประโยชน์อะไรในการลงทุนกบั ATP30 (ผูถื้อหุน้) 

 ประธำนฯ มอบหมำยใหคุ้ณปิยะ เตชำกูล กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรเป็นผูช้ี้แจง ดงัน้ี 

ตอบ:   บริษทั โตโยตำ้ ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จ ำกดั เป็นบริษทัลงทนุในธุรกิจท่ีผำ่นกำรพิจำรณำว่ำมีโอกำสเติบโตในอนำคต และ

เลง็เห็นผลก ำไรท่ีไดรั้บในรูปแบบของเงินปันผลจำกบริษทั และในส่วนของATP30 เห็นว่ำ เครือบริษทัโตโยตำ้ ทูโช มี

ฐำนลูกคำ้กวำ้งและอยูใ่นกลุ่มท่ีบริษทัตอ้งกำรขยำยธุรกิจ จึงเกิดกำรร่วมมือทำงธุรกิจ 
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เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่ำนใดมีค ำถำมหรือขอ้สงสัยหรือมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติม ประธำนฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำอนุมติั

กำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทั และกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. (เร่ืองทนุจดทะเบียน) เพื่อให้

สอดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษทั โดยวำระน้ีจะตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัสำมในส่ีของจ ำนวนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมำ

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

มติท่ีประชุม  

 ท่ีประชุมไดพิ้จำรณำและมีมติอนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จำกทนุจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 154,327,514.50 

บำท เป็นทนุจดทะเบียนจ ำนวน 170,577,514.50 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 16,250,000 บำท มูลค่ำท่ีตรำไว้

หุ้นละ 0.25 บำท เพ่ือเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) และกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของ

บริษทั ขอ้ 4. (เร่ืองทนุจดทะเบียน) เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษทัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสำมใน

ส่ีของจ ำนวนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ ำนวน (เสียง) 388,542,981   0 0 0 

คิดเป็นร้อยละ 100 0 0 0 

ในวำระน้ีมีจ ำนวนเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจ ำนวนทั้งส้ิน 388,542,981  เสียง 

 

วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัท เพ่ืออนุมัติจัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของ

บริษัทให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 

 ประธำนฯ ไดช้ี้แจงรำยละเอียดในวำระน้ีให้ท่ีประชุมทรำบว่ำ สืบเน่ืองจำกกำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทั 

ซ่ึงไดพ้ิจำรณำในวำระท่ี 2 ขำ้งตน้ เพื่อพิจำรณำอนุมติักำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั จ ำนวน 65,000,000 

หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท เพ่ือจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัแบบเฉพำะเจำะจงให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private 

Placement) ให้แก่ บริษทั โตโยตำ้ ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จ ำกดั (ต่อไปน้ีจะเรียกว่ำ “TTTH”) โดยกำรจดัสรรจ ำนวน 65,000,000 

หุ้น ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 0.99 บำท คิดเป็นมูลค่ำ 64,350,000 บำท 

คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำแลว้เห็นว่ำท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 สมควรอนุมติักำรออกและเสนอขำย

หุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่ TTTH จ ำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่ำตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท ในคร้ังน้ี ส่งผลดีต่อบริษทัจำก

กำรไดมี้พนัธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partner ) เป็นผูส้นบัสนุนในกำรด ำเนินงำนของบริษทั เป็นผูเ้ช่ียวชำญในกำรด ำเนินกำร

บริหำรท่ีเก่ียวกบัโลจิสติกส์ และมีควำมพร้อมทำงดำ้นเงินทนุ ซ่ึงจะท ำให้บริษทัไดรั้บเงินตำมแผนขยำยฐำนลูกคำ้ของบริษทั

ทนัเวลำ และมีสภำพคล่องทำงกำรเงินท่ีเพียงพอในปัจจบุนัและกำรขยำยธุรกิจในอนำคต อีกทั้งจะช่วยให้บริษทัมีภำพลกัษณ์ท่ี

ดีและสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกคู่แขง่ได ้ซ่ึงกำรเพ่ิมทุนน้ีถือเป็นกำรระดมทุนในระยะส้ันสำมำรถไดรั้บเงินตำมท่ีตอ้งกำร ลด

ภำระผูถื้อหุ้นรำยเดิมในกำรเพ่ิมทนุ และสร้ำงผลตอบแทนท่ีดีให้แก่ผูถื้อหุ้นในระยะยำว 

รำยละเอียดปรำกฏตำมแบบรำยงำนกำรเพ่ิมทุน (F53-4) ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 2 และสำรสนเทศเก่ียวกบักำรออกและเสนอ

ขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทนุให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 3 
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นอกจำกน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัยงัไดมี้มติอนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 เพื่อ

พิจำรณำอนุมัติกำรมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือกรรมกำรผู ้จัดกำร และ/หรือผู ้รับมอบอ ำนำจจำก

คณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือผูรั้บมอบอ ำนำจจำกกรรมกำรผูจ้ดักำรเป็นผูมี้อ  ำนำจในกำรด ำเนินกำร ดงัน้ี 

ก. พิจำรณำก ำหนดรำยละเอียดอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่

จ ำกดัเพียงกำรก ำหนดระยะเวลำกำรเสนอขำย ตลอดจนก ำหนดเง่ือนไข และรำยละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งให้เป็นไปตำม

กฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวกบักำรออกและเสนอขำยหลกัทรัพย ์

ข. ก ำหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงวนัจองซ้ือ และวนัเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน กำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนเป็นคร้ังเดียว

หรือเป็นครำวๆ กำรช ำระค่ำหุ้น รวมถึงเง่ือนไขและรำยละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบักำรจองซ้ือและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิม

ทุนดงักล่ำว 

ค. เขำ้เจรจำ ท ำควำมตกลง และลงนำมในเอกสำรและสัญญำต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งมีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบักำรออก เสนอขำย และจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนขำ้งตน้ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียงกำรจดัเตรียม กำรลงนำม กำร

ย่ืนค ำขออนุญำตและเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรขออนุญำตออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. 

และ ตลำดหลกัทรัพยฯ์ รวมถึงต่อหน่วยงำนใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ถำ้มี) 

ง. จดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์และมีอ ำนำจด ำเนินกำรต่ำงๆ ท่ี

จ ำเป็น เพ่ือให้เป็นไปตำมค ำส่ังของนำยทะเบียน และเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 

 ทั้งน้ี ตำมประกำศ ทจ. 72/2558 ก ำหนดให้บริษทัตอ้งเสนอขำยหุ้นให้แลว้เสร็จภำยในระยะเวลำท่ีไดรั้บอนุมติัจำกท่ี 

ประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น แต่ตอ้งไม่เกิน 3 เดือนนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้เสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่ หรือ

บริษทัตอ้งเสนอขำยหุ้นให้แลว้เสร็จภำยใน 12 เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้เสนอขำยหุ้น ในกรณี

ท่ีผูถื้อหุ้นมีมติไวอ้ย่ำงชัดเจนว่ำเม่ือพน้ระยะเวลำ 3 เดือนดังกล่ำว ให้คณะกรรมกำรบริษทัหรือผูท่ี้ได้รับมอบหมำยจำก

คณะกรรมกำรบริษทัก ำหนดรำคำเสนอขำยตำมรำคำตลำดในช่วงท่ีเสนอขำย 

คํารับรองของกรรมการบริษัท  

กรรมกำรบริษทั มีจ ำนวน 7 ท่ำน ประกอบดว้ยกรรมกำร 4 ท่ำน และกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 3 ท่ำน 

หำกไม่ปฏิบติัหนำ้ท่ีใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทัตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยควำม

ซ่ือสัตยสุ์จริต และระมดัระวงัรักษำผลประโยชน์ของบริษทัในเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรเพ่ิมทนุในคร้ังน้ี โดยกระท ำกำรหรือละเวน้

กำรกระท ำกำรใดอนัเป็นกำรไม่ปฏิบติัหนำ้ท่ีดงักล่ำว และก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษทั ผูถื้อหุ้นสำมำรถฟ้องร้องเรียกค่ำ

สินไหมทดแทนจำกกรรมกำรคนดงักล่ำวแทนบริษทัไดต้ำมมำตรำ 85 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 

(รวมทั้งท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) นอกจำกน้ีหำกกำรกระท ำกำรหรือละเวน้กระท ำกำรใดของกรรมกำร อนัเป็นกำรไม่ปฏิบติั

หนำ้ท่ีให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต 

และระมดัระวงัในกำรรักษำผลประโยชน์ของบริษทัท่ีเก่ียวกบักำรเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี จนเป็นเหตุให้กรรมกำร ผูบ้ริหำรหรือ

บุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชน์โดยมิชอบ ผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลำยคนซ่ึงถือหุ้นในบริษทัและมีสิทธิออกเสียงรวมกนั

ไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 5 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั สำมำรถใชสิ้ทธิเรียกคืนประโยชน์จำกกรรมกำรนั้นแทน

บริษทัไดต้ำมมำตรำ 89/18 แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
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ในกำรน้ี คณะกรรมกำรบริษทัขอรับรองว่ำคณะกรรมกำรบริษทัไดใ้ชค้วำมระมดัระวงัในกำรด ำเนินกำรพิจำรณำและ

ตรวจสอบขอ้มลูของผูล้งทนุอยำ่งครบถว้นแลว้ มีควำมเห็นว่ำกำรออกและกำรจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ TTTH ดงักล่ำว ส่งผล

ดีต่อบริษทัจำกกำรไดมี้พนัธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partner) ในกำรสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของบริษทั และมีฐำนะทำง

กำรเงินท่ีมัง่คง ท ำใหบ้ริษทัสำมำรถขยำยฐำนลูกคำ้ไดจ้ริง สร้ำงรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรและก ำไรสุทธิเพ่ิมขึ้น และเพ่ิม

ผลตอบแทนกำรลงทนุให้แก่ผูถื้อหุ้นในระยะยำว  

ประธำนฯ ไดส้อบถำมว่ำมีผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีค ำถำมหรือขอ้สงสัยหรือมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติมหรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่ำนใดมีค ำถำมหรือขอ้สงสัยหรือมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติม ประธำนฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำอนุมติั

กำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั เพ่ืออนุมติัจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทนุของบริษทัให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั 

(Private Placement) โดยวำระน้ีจะตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีมำ

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมไดพ้จิำรณำแลว้ และมีมีติอนุมติักำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั จ ำนวน 65,000,000 หุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท เพ่ือจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัแบบเฉพำะเจำะจงให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั (Private 

Placement) ให้แก่ บริษทั โตโยตำ้ ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จ ำกดั โดยกำรจดัสรรจ ำนวน 65,000,000 หุ้น ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 

0.99 บำท คิดเป็นมูลค่ำ 64,350,000.00 บำทดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีมำประชุมและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ ำนวน (เสียง) 388,542,981   0 0 0 

คิดเป็นร้อยละ 100 0 0 0 

ในวำระน้ีมีจ ำนวนเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจ ำนวนทั้งส้ิน 388,542,981  เสียง 

 

วาระท่ี 4 พจิารณาอนุมัติการเพิม่จํานวนกรรมการ 1 ท่าน จากจํานวนเดิม 7 ท่าน เป็นจํานวน 8 ท่าน โดยมอบอํานาจ

อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้ามาใหม่ให้แก่คณะกรรมการบริษัท 

 ประธำนฯ ไดช้ี้แจงรำยละเอียดในวำระน้ีใหท่ี้ประชุมทรำบว่ำ กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 1/2564 

ซ่ึงประชุมเม่ือวนัพุธท่ี 20 มกรำคม 2564 ไดมี้มติเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพจิำรณำและอนุมติักำรเพ่ิมจ ำนวนกรรมกำร 1 

ท่ำน จำกจ ำนวนเดิม 7 ท่ำน เป็นจ ำนวน 8 ท่ำน สืบเน่ืองจำกกำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่ TTTH 

ซ่ึงไดพ้ิจำรณำในวำระท่ี 3 ขำ้งตน้ โดย TTTH ไดเ้สนอช่ือบคุคลเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัจ ำนวน 1 ท่ำนตำมสัดส่วน

กำรเพ่ิมทุนประมำณร้อยละ 9.53 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดภำยหลงักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ ซ่ึงบคุคล

เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัดงักล่ำว ไม่ไดเ้ขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจดักำรบริษทัแต่อยำ่งใด และไม่มีควำม

เก่ียวขอ้งกนัตำมมำตรำ 258 ใน พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์  ทั้งน้ีขอใหท่ี้ประชุมมอบอ ำนำจกำรน ำเสนอกำรแต่งตั้งกรรมกำรใหม่

ให้แก่คณะกรรมกำรบริษทั เพื่อน ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นอนุมติัต่อไป 

คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำแลว้ เห็นควรให้ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 อนุมติัเพ่ิมจ ำนวนกรรมกำร 1 

ท่ำนจำกจ ำนวนเดิม 7 ท่ำน รวมเป็นจ ำนวน 8 ท่ำน ตำมสัดส่วนกำรเพ่ิมทุนกบัทำง TTTH เพื่อช่วยสนบัสนุน ใหค้  ำปรึกษำและ
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แนะน ำเก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรบริษทัอยำ่งมีประสิทธิภำพเพ่ิมขึ้น โดยมอบอ ำนำจกำรน ำเสนอกำรแต่งตั้งกรรมกำรใหม่

ให้แก่คณะกรรมกำรบริษทั เพื่อน ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นอนุมติัต่อไป 

ประธำนฯ ไดส้อบถำมว่ำมีผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีค ำถำมหรือขอ้สงสัยหรือมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติมหรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่ำนใดมีค ำถำมหรือขอ้สงสัยหรือมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติม ประธำนฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำ

พิจำรณำอนุมติักำรเพ่ิมจ ำนวนกรรมกำร 1 ท่ำน จำกจ ำนวนเดิม 7 ท่ำน เป็นจ ำนวน 8 ท่ำน โดยมอบอ ำนำจกำรน ำเสนอกำร

แต่งตั้งกรรมกำรใหม่ให้แก่คณะกรรมกำรบริษทั เพื่อน ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นอนุมติัต่อไป โดยวำระน้ีจะตอ้งไดรั้บ

กำรอนุมติัดว้ยดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมไดพิ้จำรณำแลว้ และมีมีติอนุมติักำรเพ่ิมจ ำนวนกรรมกำร 1 ท่ำน จำกจ ำนวนเดิม 7 ท่ำน เป็นจ ำนวน 8 ท่ำน 

โดยมอบอ ำนำจกำรน ำเสนอกำรแต่งตั้งกรรมกำรใหม่ให้แก่คณะกรรมกำรบริษทั เพื่อน ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น

อนุมติัต่อไป ดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ ำนวน (เสียง) 388,542,981   0 0 0 

คิดเป็นร้อยละ 100 0 0 0 

ในวำระน้ีมีจ ำนวนเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจ ำนวนทั้งส้ิน 388,542,981  เสียง 

 

วาระท่ี 5 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

 ประธำนฯ ไดส้อบถำมท่ีประชุมว่ำมีผูถื้อหุ้นท่ำนใดเสนอเร่ืองอ่ืนๆ หรือซกัถำมเพ่ิมเติมหรือไม่ 

(1) บริษทัมีนโยบายการจัดการประชุม AGM หรือ EGM ในรูปแบบ Hybrid หรือไม่ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะ

เดินทางเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ณ สถานท่ีจัดการประชุม (ผูรั้บมอบฉนัทะ) 

 ประธำนฯ มอบหมำยใหคุ้ณสุกำนดำ พุทธรักษำ เลขำนุกำรบริษทั เป็นผูช้ี้แจง ดงัน้ี 

ตอบ:   ทำงบริษทัก ำหนดรูปแบบจดักำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ในคร้ังน้ี เน่ืองจำกช่วงท่ี

ก ำหนดกำรประชุมฯ หน่วยงำนรัฐประกำศใชม้ำตรกำรควบคุมขั้นสูงเพื่อป้องกนักำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 

ส ำหรับกำรประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังตอ่ไป ทำงเลขำนุกำรบริษทัจะน ำเสนอรูปแบบกำรจดัประชุมท่ีเหมำะสมให้ท่ีประชุม

คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำต่อไป 

(2) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีผ่านมา ทางบริษัทได้รับผลกระทบด้านรายได้และค่าใช้จ่ายอย่างไร 

(ผูถื้อหุน้) 

 ประธำนฯ มอบหมำยใหคุ้ณปิยะ เตชำกูล กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรเป็นผูช้ี้แจง ดงัน้ี 

ตอบ:   กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ในรอบแรก บริษทัไดรั้บผลกระทบมำก โดยเฉพำะกลุ่มท่องเท่ียว หยดุใหบ้ริกำร

นกัท่องเท่ียวชำวจีน หยดุให้บริกำรนกัท่องเท่ียวท่ีร่วมบริกำรกบับริษทัอำร์พี ทรำนสปอร์ตเทชัน่ จ ำกดั (“อำร์พี”) และ

กลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรมลดก ำลงักำรผลิตลงมำก ส่วนกำรระบำดของโรคโควิด-19 ในรอบที่สอง ยงัคงหยดุให้บริกำร

กลุ่มท่องเท่ียว ส่วนกลุ่มโรงงำนอตุสำหกรรมซ่ึงเป็นลูกคำ้หลกัของบริษทัไดรั้บผลกระทบเลก็นอ้ยจำกมำตรกำร work 

from home ในส่วนของพนกังำนส ำนกังำน แต่ในส่วนของพนกังำนฝ่ำยผลิตยงัคงท ำงำนปกติ และลกูคำ้ตอ้งตอบสนอง
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มำตรกำรเวน้ระยะห่ำง (Social Distancing) ท ำให้มีควำมตอ้งกำรใชร้ถรับ-ส่งพนกังำนเพ่ิมขึ้น จึงไม่ส่งผลกระทบต่อ

รำยไดบ้ริษทัมำกนกั ในส่วนของค่ำใชจ้่ำย ทำงบริษทัตอ้งจดัเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัเพ่ิมเติมส ำหรับพนกังำนขบัรถ ในกำร

ปฏิบติังำนประจ ำวนั เน่ืองจำกท่ีตั้งของบริษทัและลูกคำ้อยูใ่นเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัชลบุรี และจงัหวดัระยอง ซ่ึงถือเป็นเขต

ควบคุมสูงสุด จึงมีกำรส่งพนกังำนขบัรถท่ีมีโอกำสสัมผสักบัผูโ้ดยสำรท่ีตอ้งสงสัยว่ำจะติดเช้ือโรคโควิด-19 เขำ้ตรวจ

ดว้ย ซ่ึงมีค่ำใชจ้่ำยเลก็นอ้ย ไม่ส่งผลกระทบต่อค่ำใชจ้่ำยแต่อยำ่งใด 

(3) จากราคาน า้มันท่ีเพ่ิมสูงขึน้อย่างรวดเร็ว มีผลกระทบต่อต้นทุนการด าเนินงานของบริษัทหรือไม่ บริษัทสามารถปรับราคา

ค่าบริการกับลูกค้าได้หรือไม่ (ผูถื้อหุ้น) 

 ประธำนฯ มอบหมำยใหคุ้ณปิยะ เตชำกูล กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรเป็นผูช้ี้แจง ดงัน้ี 

 หำกเปรียบเทียบรำคำน ้ำมนัในปัจจบุนักบัค่ำเฉล่ียในอดีต พบว่ำอยูใ่นอตัรำใกลเ้คียงกนั และประกอบกบันโยบำย

ส่งเสริมกำรใชน้ ้ำมนัไบโอดีเซล B10 จำกรัฐบำล ซ่ึงบริษทัเลือกใชน้ ้ำมนัชนิดน้ีส ำหรับรถท่ีสำมำรถใชไ้ด ้ 

ส ำหรับกำรท ำสัญญำบริกำรกบัลูกคำ้นั้น ทำงบริษทัมีสัญญำ 2 แบบ คือ สัญญำแบบค่ำบริกำรแปรผนัตำมรำคำน ้ำมนั ซ่ึง

ไม่ไดรั้บผลกระทบดำ้นตน้ทุน และสัญญำแบบค่ำบริกำรคงท่ี ไดรั้บผลกระทบดำ้นตน้ทนุจำกกำรปรับตวัของรำคำน ้ำมนั 

(4) บริษทัได้รับทุนจากการแปลง warrant เม่ือปี 2562 เม่ือรวมเข้ากับการเพ่ิมทุนจากโตโยต้า ทูโชในคร้ังนี ้จะสามารถ

รองรับการเติบโตของบริษทัได้อกีก่ีปี (ผูถื้อหุ้น) 

 ประธำนฯ มอบหมำยใหคุ้ณปิยะ เตชำกูล กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรเป็นผูช้ี้แจง ดงัน้ี 

ตอบ:   เน่ืองจำกลกัษณะธุรกิจของบริษทั เม่ือมีกำรขยำยกิจกำรจะตอ้งมีกำรลงทุนเพ่ิม ส่วนมำกน ำมำใชใ้นกำรด ำเนินงำน จำก

กำรเพ่ิมทุนคร้ังน้ี สำมำรถรองรับกำรเติบโตได ้2  ปี หำกบริษทัมีกำรเติบโตตำมท่ีคำกำรณ์คือ ประมำณร้อยละ 20 

 

  เม่ือไม่มีกำรเสนอเร่ืองอืน่ใดให้ท่ีประชุมพิจำรณำ ประธำนฯ จึงกล่ำวขอบคุณผูถื้อหุ้นและผูเ้ขำ้ร่วมประชุมทุกท่ำน 

และขอปิดกำรประชุมฯ 

 

ปิดประชุมผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) เวลำ 14.30 น. 

 

 

 

ลงช่ือ                                          ประธำนท่ีประชุม 

นำยชำติชำย พำนิชชีวะ 

ประธำนกรรมกำรบริษทั 

 

    

ลงช่ือ                                                 ผูบ้นัทึกกำรประชุม 

              นำงสุกำนดำ พุทธรักษำ 

                     เลขำนุกำรบริษทั 
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ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 2 
ประวัติของกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง 

 

 
ดร.วิวัฒน์ กรมดิษฐ์ 

รองประธานกรรมการบริษัท/ที่ปรึกษา/กรรมการบริหาร 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมกำรคร้ังแรก : 31 ตุลำคม 2548 อำย ุ58 ปี 
วุฒิการศึกษา 
-   ปริญญำเอก คณะรัฐประศำสนศำสตร์วิทยำลยันวตักรรมกำรจดักำร มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ 
-   ปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ สถำบนับณัฑิต บริหำรธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยัและ           
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์    

-   ปริญญำตรี คณะอุตสำหกรรมศำสตร์ สำขำเคร่ืองกลขนถ่ำย มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้พระนครเหนือ 
ประวัติการฝึกอบรม 
-   2557 : วิทยำกำรประกนัภยัระดบัสูง ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและดูแลส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั 
-   ผูบ้ริหำรระดบัสูง ดำ้นวิทยำกำรตลำดทุน รุ่นท่ี 25/2560 สถำบนัวิทยำกำรตลำดทุน 
-   ผูบ้ริหำรระดบัสูงดำ้นวิทยำกำรพลงังำน รุ่น 9/2560 สถำบนัวทิยำกำรพลงังำน 
-   หลกัสูตรกำรบริหำรจดักำรดำ้นควำมมัน่คงขั้นสูง รุ่น 11/2562  มูลนิธิกำรจดักำรเพื่อควำมมัน่คง (Security  

Management Foundation 
การฝึกอบรมปี 2563 
- หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูงดำ้นกำรคำ้และกำรพำณิชย ์TEPCoT 13 
หลกัสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
-   ประกำศนียบตัร สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่น        

110/2557 
การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 2 แห่ง 
2548 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำรบริษทั/ท่ีปรึกษำ/กรรมกำรบริหำร บมจ. เอทีพี 30 
2562 - ปัจจบุนั ผูอ้  ำนวยกำรอำวุโสและรักษำกำรประธำนเจำ้หนำ้ท่ีวิศวกรรม บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน่ 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/กิจการอ่ืน : 2 แห่ง 
2559 - ปัจจบุนั กรรมกำร บจ. อมตะ เน็ทเวอร์ค 
2547 - ปัจจบุนั กรรมกำร บจ.อมตะ ปิโตรเลียม 
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สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 : 
ตนเอง : 6.93% (42,750,000 หุ้น) 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : พี่ชำยนำงสมหะทยั พำนิชชีวะ ซ่ึงเป็นคู่สมรส นำยชำติชำย 
พำนิชชีวะ 
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นายกําชัย บุญจิรโชติ 

กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมกำรคร้ังแรก : 30 เมษำยน 2557 อำย ุ59 ปี 

วุฒิการศึกษา 
-   ปริญญำโท คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง  
-   ปริญญำตรี คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
ประวัติการฝึกอบรม 
การฝึกอบรมปี 2563 
-ไม่มี- 
หลกัสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
- ประกำศนียบตัร สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่น   

110/2557 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 
2561 - ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน บมจ. เอทีพี 30 
2556 - ปัจจบุนั กรรมกำรบริษทั/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ บมจ. เอทีพ ี30 
การดํารงตําแหน่งในบริษัท/กิจการอ่ืน : 1 แห่ง 
2559 - ปัจจบุนั หวัหนำ้ส ำนกังำน ส ำนกังำนกฎหมำยนิติพล 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 : 
ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
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นายประเสริฐ อัครประถมพงศ์ 

กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมกำรคร้ังแรก : 25 กุมภำพนัธ์ 2563 
มีผลตำมมติท่ีประชุมกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 

อำย ุ54 ปี 

วุฒิการศึกษา 
-   ปริญญำโท วิศวกรรมบริหำร มหำวิทยำลยัเคโอ, ประเทศญ่ีปุ่ น 
-   ปริญญำตรี วิศวกรรมอุตสำหกำร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
ประวัติการฝึกอบรม :  
การฝึกอบรมปี 2563 
-ไม่มี- 
หลกัสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
- ประกำศนียบตัร สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP)  

รุ่น 171/2563 
การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 2 แห่ง 
2563 - ปัจจบุนั กรรมกำรบริษทั/ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ บมจ. 

เอทีพี 30 
2563 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง บมจ. อสมท. 
การดํารงตําแหน่งในบริษัท/กิจการอ่ืน : 4 แห่ง 
2563 - ปัจจบุนั อนุกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจยัและนวตักรรม 

(สกสว.) 

2562 - ปัจจบุนั อนุกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ส ำนกังำนพฒันำรัฐบำลดิจิทลั (องคก์ำรมหำชน) 
2559 - ปัจจบุนั กรรมกำรบริหำรโรงพิมพ ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
2558 - ปัจจบุนั อนุกรรมกำรยทุธศำสตร์และบริหำรควำมเส่ียง สถำบนัวิจยัดำรำศำสตร์แห่งชำติ  

(องคก์ำรมหำชน) 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 :  
ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 

 



 

ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 3 

ข้อมูลผู้สอบบญัชี 

 

1) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 

ช่ือ นำยศุภชยั ปัญญำวฒัโน 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3930 
วุฒิการศึกษา ปริญญำโท สำขำกำรจดักำร  

สถำบนับณัทิตบริหำรธุรกิจศศินทร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
ประสบการณ์ทํางาน มีประสบกำรณ์กำรทำงำนเป็นผูส้อบบญัชี โดยเป็นผูค้วบคุมงำนสอบบญัชี

ของบริษทัขนำดใหญ่จ ำนวนมำก ซ่ึงครอบคลุมกิจกำรหลำยประเภททั้งท่ีเป็น
บริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และธุรกิจต่ำงประเทศ
ท่ีมีสำขำอยู่ทัว่โลก มีควำมเช่ียวชำญดำ้นธุรกิจกำรผลิต ธุรกิจอสังหำริมทรัพย ์
ธุรกิจก่อสร้ำง ธุรกิจโทรคมนำคม และธุรกิจบนัเทิง 

  
ช่ือ นำยณัฐวุฒิ สันติเพช็ร 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5730 
วุฒิการศึกษา ปริญญำโท สำขำกำรบญัชี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
ประสบการณ์ทํางาน มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนเป็นผูส้อบบญัชีในธุรกิจกำรผลิต ธุรกิจจดัจ ำหน่ำย 

ธุรกิจบริกำร ธุรกิจอสังหำริมทรัพยแ์ละธุรกิจก่อสร้ำง โดยมีประสบกำรณ์ใน
กำรควบคุม งำนสอบบญัชีของบริษทัขนำดใหญ่ รวมถึงบริษทัท่ีมีธุรกิจอยูใ่น
ต่ำงประเทศ และเป็นผูส้อบบัญชีรับอนุญำตของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(กลต.) 

  
ช่ือ นำงสำวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5874 
วุฒิการศึกษา ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัอสัสัมชญั 
ประสบการณ์ทํางาน มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนเป็นผูส้อบบญัชีในธุรกิจกำรผลิต ธุรกิจจดัจ ำหน่ำย 

ธุรกิจบริกำรทั้งในและต่ำงประเทศ และเป็นผูส้อบบัญชีรับอนุญำตแห่ง
ประเทศไทยและเป็นผูส้อบบัญชีรับอนุญำตของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(กลต.) 

 

แห่งบริษทั ส ำนกังำน อี วำย จ ำกดั โดยผูส้อบบญัชีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  ทั้งน้ี 

บริษทัเป็นส ำนักงำนสอบบญัชีและผูส้อบบญัชีตำมรำยช่ือท่ีเสนอขำ้งตน้ไม่มีควำมสัมพนัธ์หรือส่วนไดส่้วนเสียกบับริษทั 

ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำว 



 

>> 25 
 

ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญำตดงักล่ำวขำ้งตน้ไม่สำมำรถปฏิบติังำนได้ ให้บริษทั ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั จดัหำ

ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตอื่นของส ำนักงำนท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. ท ำหน้ำท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดง

ควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่ำวได ้ 

 

2) อนุมติัค่ำสอบบญัชีงบกำรเงินประจ ำปี 2564 เป็นเงินจ ำนวนไม่เกิน 1,260,000 บำท โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 

 

รายการตรวจสอบ 
ค่าตรวจสอบ (บาท) 

2561 2562 2563 2564 

- ค่ำสอบบญัชีและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน
ประจ ำปีของบริษทั 

750,000 750,000 750,000 750,000 

- ค่ำสอบบญัชีงบกำรเงินรวมประจ ำปี และ 
ค่ำสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสของบริษทั 

510,000 510,000 510,000 510,000 

รวม 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 

 

  



 

>> 26 
 

ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 4 

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือแต่งตั้งกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อายุ : 46 ปี 

การศึกษา : ปริญญำตรี คณะรัฐศำสตร์ 

  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

ประสบการณ์ทํางาน : รองประธำนกรรมกำร  บริษทั โตโยตำ้ ทูโช (ประเทศไทย) จ ำกดั 

  กรรมกำร                       บริษทั ออโต ้พำร์ท ออนไลน์ จ ำกดั 

หลักสูตรฝึกอบรม : 2564   Certificate of Training Leadership Development Program-Toyota 

Tsusho Human Resource Development Department 

 : 2562    Certificate of Completion Business Strategy & People 

Management วิทยำลยักำรจดักำร มหำวิทยำลยัมหิดล 

 : 2561    Certificate of Completion Business Strategic Model Program

วิทยำลยักำรจดักำร มหำวิทยำลยัมหิดล 

 : 2560    Certificate of Training Regional Advance Management Program-

Toyota Tsusho Human Resource Development Department 

 : 2560    Certificate of Completion Performance Coaching & Feedback-

Intelligence Strategies Management Training Consultancy 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร

ในบริษัทอ่ืน 

: กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:   -ไม่มี- 

: กิจการอ่ืนที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน:     

  รองประธำนกรรมกำร  บริษทั โตโยตำ้ ทูโช (ประเทศไทย) จ ำกดั 

  กรรมกำร                       บริษทั ออโต ้พำร์ท ออนไลน์ จ ำกดั 

นายธานินทร์ หิรัญปณัฑาพร 
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กิจการอ่ืนที่อาจทําให้เกิดความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: 

: -ไม่มี- 

 

  



 

>> 28 
 

ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 5 
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ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 6 

ข้อบงัคับของบริษัท ข้อ 27, 28, 36, 37, 38, 39, 40 
 

ข้อบงัคับบริษัทฉบับปัจจุบัน ข้อบงัคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิม่เติม 
ขอ้ 27.  
ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ตอ้งมีกรรมกำรมำประชุมไม่
น้ อ ย ก ว่ ำ ก่ึ ง ห น่ึ ง  ( 1/2)  ข อ ง จ ำ น ว น ก ร ร ม ก ำ ร 
ทั้งหมดจึงจะครบองคป์ระชุม และให้ประธำนกรรมกำรท ำ
หน้ำท่ีเป็นประธำนในท่ีประชุมคณะกรรมกำร ในกรณีท่ี
ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบติั
หน้ำท่ีได้ ในกรณีท่ีมีรองประธำนกรรมกำรอยู่ ให้รอง
ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนท่ีประชุม แต่ถ้ำไม่มีรอง
ประธำนกรรมกำรหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมนั้นหรือไม่
สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ ให้กรรมกำรซ่ึงมำประชุมเลือก
กรรมกำรคนหน่ึงเป็นประธำนท่ีประชุม 
  กำรวินิจฉัยช้ีขำดของท่ีประชุมคณะกรรมกำรให้ถือเสียง
ข้ำงมำก กรรมกำรคนหน่ึงมีเสียงหน่ึง (1) เสียงในกำร
ลงคะแนน เวน้แต่กรรมกำรซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้ น และถ้ำ
คะแนนเสียงเท่ำกัน  ให้ประธำนในท่ีประชุมออกเสียง
เพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเพ่ือเป็นเสียงช้ีขำด 
 

ขอ้ 27.  
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรไม่ว่ำจะเป็นกำรประชุมในท่ี 
ประชุมแห่งเดียวกนัหรือเป็นกำรประชุมผำ่นส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ตอ้งมีกรรมกำรมำประชุมไม่นอ้ยกว่ำก่ึงหน่ึง 
(1/2) ของจ ำนวนกรรมกำร 
ทั้งหมดจึงจะครบองคป์ระชุม และใหป้ระธำนกรรมกำรท ำ
หนำ้ท่ีเป็นประธำนในท่ีประชุมคณะกรรมกำร ในกรณีท่ี
ประธำนกรรมกำรไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบติั
หนำ้ท่ีได ้ในกรณีท่ีมีรองประธำนกรรมกำรอยู ่ให้รอง
ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนท่ีประชุม แต่ถำ้ไม่มีรอง
ประธำนกรรมกำรหรือมีแต่ไม่อยูใ่นท่ีประชุมนั้นหรือไม่
สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้ให้กรรมกำรซ่ึงมำประชุมเลือก
กรรมกำรคนหน่ึงเป็นประธำนท่ีประชุม 
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรแต่ละคร้ัง ประธำนในท่ี
ประชุมอำจก ำหนดให้กรรมกำรของบริษทัเขำ้ร่วมประชุม
และด ำเนินกำรใดๆ ในกำรประชุมดงักล่ำวผำ่นส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้โดยกำรจดักำรประชุมดว้ยวิธีดงักล่ำว
ตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำยหรือกฎเกณฑท่ี์ใชบ้งัคบัใน
ขณะนั้น และให้ถือว่ำกำรประชุมคณะกรรมกำรผำ่นส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ดงักล่ำวมีผล เช่นเดียวกบักำรประชุม
คณะกรรมกำรท่ีเขำ้ร่วมประชุมในท่ีประชุมแห่งเดียวกนั
ตำมวิธีกำรท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมำยและขอ้บงัคบัน้ี  
กำรวินิจฉยัช้ีขำดของท่ีประชุมคณะกรรมกำรให้ถือเสียงขำ้ง
มำก กรรมกำรคนหน่ึงมีเสียงหน่ึง (1) เสียงในกำร
ลงคะแนน เวน้แต่กรรมกำรซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น และถำ้
คะแนนเสียงเท่ำกนั ใหป้ระธำนในท่ีประชุมออกเสียง
เพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเพ่ือเป็นเสียงช้ีขำด 

ขอ้ 28.  
ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำร ให้ประธำนกรรมกำร
หรือผู ้ซ่ึงได้รับมอบหมำยส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมกำรไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ใน
กรณีจ ำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษำสิทธิและประโยชน์ของบริษทั 

ขอ้ 28.  
ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำร ให้ประธำนกรรมกำร
หรือผู ้ซ่ึงได้รับมอบหมำยส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมกำรไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ใน
กรณีจ ำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษำสิทธิและประโยชน์ของบริษทั 
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จะแจง้กำรนดัประชุมโดยวิธีอื่น และก ำหนดวนัประชุมให้
เร็วกว่ำนั้นก็ได ้
  กรรมกำรตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอำจร้องขอให้
เรียกประชุมคณะกรรมกำรก็ได้  ในกรณีน้ีให้ประธำน
กรรมกำรก ำหนดวนัและนัดประชุมภำยในสิบส่ี (14) วนั  
นบัแต่วนัไดรั้บค ำร้องขอ 
 

จะแจง้กำรนดัประชุมโดยวิธีอื่น และก ำหนดวนัประชุมให้
เร็วกว่ำนั้นก็ได ้
กรรมกำรตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอำจร้องขอให้เรียกประชุม
คณะกรรมกำรก็ได ้ ในกรณีน้ีให้ประธำนกรรมกำรก ำหนด
วนัและนดัประชุมภำยในสิบส่ี (14) วนั  นบัแต่วนัไดรั้บค ำ
ร้องขอ 
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวใดเป็นกำร 
ประชุมผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ กำรจดัส่งหนงัสือนดัประชุม
และเอกสำรประกอบกำรประชุมสำมำรถด ำเนินกำรโดย
จดหมำยอเิลก็ทรอนิกส์ก็ได ้ซ่ึงจะตอ้งจดัส่งภำยใน
ระยะเวลำท่ีก ำหนดไวใ้นวรรคแรกและจะตอ้งจดัให้มีกำร
จดัเกบ็ส ำเนำหนงัสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบกำร
ประชุมไวเ้ป็นหลกัฐำนดว้ย โดยอำจจดัเก็บในรูปแบบ
ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้

ขอ้ 36.  
คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผู ้ถือหุ้นเป็นกำร
ประ ชุมสำมัญประจ ำ ปีภำยใน ส่ี  ( 4)  เ ดื อน  นับแต่ 
วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

   
 กำรประชุมผูถื้อหุ้นครำวอื่นนอกจำกวรรคหน่ึง ให้เรียกว่ำ

กำรประชุมวิสำมญั โดยคณะกรรมกำรจะเรียกประชุมผูถื้อ
หุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 
ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลำยคนซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย
กว่ำร้อยละสิบ (10) ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด จะ
เขำ้ช่ือกนัท ำหนงัสือขอใหค้ณะกรรมกำรเรียกประชุมผูถื้อ
หุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบเุร่ืองและ
เหตผุลในกำรท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือ
ดงักล่ำวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมกำรตอ้งจดัให้มีกำร
ประชุมผูถื้อหุน้ภำยในส่ีสิบห้ำ (45) วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
หนงัสือจำกผูถื้อหุ้น  
 
ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรไม่จดัใหมี้กำรประชุมภำยใน
ก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสำม ผูถื้อหุ้นทั้งหลำยซ่ึงเขำ้ช่ือ
กนัหรือผูถื้อหุ้นคนอื่น ๆ รวมกนัไดจ้ ำนวนหุน้ตำมท่ีบงัคบั
ไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ำยในส่ีสิบห้ำ (45) วนั นบัแต่
วนัครบก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสำม ในกรณีเช่นน้ีให้ถือ
ว่ำเป็นกำรประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมกำรเรียกประชุม โดย

ขอ้ 36.  
คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผู ้ถือหุ้นเป็นกำร
ประ ชุมสำมัญประจ ำ ปีภำยใน ส่ี  ( 4)  เ ดื อน  นับแต่ 
วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

   
 กำรประชุมผูถื้อหุ้นครำวอื่นนอกจำกวรรคหน่ึง ให้เรียกว่ำ

กำรประชุมวิสำมญั โดยคณะกรรมกำรจะเรียกประชุมผูถื้อ
หุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 
ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลำยคนซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย
กว่ำร้อยละสิบ (10) ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด จะ
เขำ้ช่ือกนัท ำหนงัสือขอใหค้ณะกรรมกำรเรียกประชุมผูถื้อ
หุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบเุร่ืองและ
เหตผุลในกำรท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือ
ดงักล่ำวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมกำรตอ้งจดัให้มีกำร
ประชุมผูถื้อหุน้ภำยในส่ีสิบห้ำ (45) วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
หนงัสือจำกผูถื้อหุ้น  
 
ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรไม่จดัใหมี้กำรประชุมภำยใน
ก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสำม ผูถื้อหุ้นทั้งหลำยซ่ึงเขำ้ช่ือ
กนัหรือผูถื้อหุ้นคนอื่น ๆ รวมกนัไดจ้ ำนวนหุน้ตำมท่ีบงัคบั
ไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ำยในส่ีสิบห้ำ (45) วนั นบัแต่
วนัครบก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสำม ในกรณีเช่นน้ีให้ถือ
ว่ำเป็นกำรประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมกำรเรียกประชุม โดย
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บริษทัตอ้งรับผิดชอบค่ำใชจ้่ำยอนัจ ำเป็นท่ีเกิดจำกกำรจดัให้
มีกำรประชุมและอ ำนวยควำมสะดวกตำมสมควร  
 
ในกรณีท่ีปรำกฏว่ำกำรประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นกำรเรียก
ประชุมเพรำะผูถื้อหุ้นตำมวรรคส่ีคร้ังใดจ ำนวนผูถื้อหุ้นซ่ึง
มำร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตำมท่ีก ำหนดไวใ้น
ขอ้ 38 ผูถื้อหุ้นตำมวรรคส่ีตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้
ค่ำใชจ้่ำยท่ีเกิดจำกกำรจดัให้มีกำรประชุมในคร้ังนั้นให้แก่
บริษทั 
 

บริษทัตอ้งรับผิดชอบค่ำใชจ้่ำยอนัจ ำเป็นท่ีเกิดจำกกำรจดัให้
มีกำรประชุมและอ ำนวยควำมสะดวกตำมสมควร  
 
ในกรณีท่ีปรำกฏว่ำกำรประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นกำรเรียก
ประชุมเพรำะผูถื้อหุ้นตำมวรรคส่ีคร้ังใดจ ำนวนผูถื้อหุ้นซ่ึง
มำร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตำมท่ีก ำหนดไวใ้น
ขอ้ 38 ผูถื้อหุ้นตำมวรรคส่ีตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้
ค่ำใชจ้่ำยท่ีเกิดจำกกำรจดัให้มีกำรประชุมในคร้ังนั้นให้แก่
บริษทั 
ทั้งน้ี กำรจดักำรประชุมผูถื้อหุน้สำมำรถจดักำรประชุมผำ่น
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้โดยกำรจดักำรประชุมดว้ยวิธี
ดงักล่ำวตอ้งปฏิบติัตำมวิธีกำรท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมำยหรือ
กฎเกณฑท่ี์ใช ้บงัคบัในขณะนั้นหรือกฎหมำยหรือกฎเกณฑ์
ท่ีเก่ียวขอ้งนั้นมำใชบ้งัคบัโดยอนุโลมและให้ถือว่ำกำร
ประชุมผูถื้อหุน้ผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ดงักล่ำวมีผล
เช่นเดียวกบักำรประชุมผูถื้อหุน้ท่ี เขำ้ร่วมประชุมในท่ี
ประชุมแห่งเดียวกนัตำมวิธีกำรท่ีบญัญติัไว ้ในกฎหมำยและ
ขอ้บงัคบัน้ี 

ขอ้ 37.  
ในกำรเรียกประชุมผูถื้อหุ้นใหค้ณะกรรมกำรจดัท ำเป็น
หนงัสือ นดัประชุมโดยระบุสถำนท่ี วนั เวลำ ระเบียบวำระ
กำรประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชุมพร้อมดว้ย
รำยละเอียดตำมสมควรโดยระบุให้ชดัเจนว่ำเป็นเร่ืองท่ีจะ
เสนอเพื่อทรำบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจำรณำ แลว้แต่กรณี 
รวมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเร่ืองดงักล่ำวและ
จดัส่งให้ผูถื้อหุน้และนำย ทะเบียนทรำบไม่นอ้ยกว่ำเจ็ด (7) 
วนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ให้ลงโฆษณำค ำบอกกล่ำวนดั
ประชุมในหนงัสือพิมพก่์อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่ำสำม (3) 
วนั เป็นเวลำติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่ำสำม (3) วนั  
ทั้งน้ี สถำนท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมจะอยูใ่นจงัหวดัอนัเป็น
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ของบริษทัหรือท่ีอ่ืนใดตำมท่ี
คณะกรรมกำรจะก ำหนดก็ได ้

ขอ้ 37.  
ในกำรเรียกประชุมผูถื้อหุ้นใหค้ณะกรรมกำรจดัท ำเป็น
หนงัสือ นดัประชุมโดยระบุสถำนท่ี วนั เวลำ ระเบียบวำระ
กำรประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชุมพร้อมดว้ย
รำยละเอียดตำมสมควรโดยระบุให้ชดัเจนว่ำเป็นเร่ืองท่ีจะ
เสนอเพื่อทรำบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจำรณำ แลว้แต่กรณี 
รวมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเร่ืองดงักล่ำวและ
จดัส่งให้ผูถื้อหุน้และนำย ทะเบียนทรำบไม่นอ้ยกว่ำเจ็ด (7) 
วนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ให้ลงโฆษณำค ำบอกกล่ำวนดั
ประชุมในหนงัสือพิมพก่์อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่ำสำม (3) 
วนั เป็นเวลำติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่ำสำม (3) วนั โดยหำกกำร
ประชุมผูถื้อหุน้ครำวใดเป็นกำรประชุมผำ่นส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ กำรจดัส่งหนงัสือนดัประชุมและเอกสำร
ประกอบกำรประชุมสำมำรถด ำเนินกำรโดยใชจ้ดหมำย 
อิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้ซ่ึงจะตอ้งจดัส่งตำมระยะเวลำและลง 
โฆษณำในหนงัสือพิมพภ์ำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดไวใ้น
วรรคน้ี และจะตอ้งจดัให้มีกำรจดัเก็บส ำเนำหนงัสือเชิญ
ประชุมและ เอกสำรประกอบกำรประชุมไวเ้ป็นหลกัฐำน
ดว้ยโดยอำจจดัเก็บในรูปแบบขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้ 
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ทั้งน้ี สถำนท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมจะอยูใ่นจงัหวดัอนัเป็น
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ของบริษทัหรือท่ีอ่ืนใดตำมท่ี
คณะกรรมกำรจะก ำหนดก็ได ้

ขอ้ 38.  
ในกำรประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะ
จำกผูถื้อหุ้น (ถำ้มี) มำประชุมไม่นอ้ยกว่ำย่ีสิบห้ำ (25) คน 
หรือไม่นอ้ยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และ
ตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ำหน่ึงในสำม (1/3) ของ
จ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์
ประชุม  
ในกรณีท่ีปรำกฏว่ำกำรประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลำ
นดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ ำนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมำเขำ้ร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตำมท่ีก ำหนดไวใ้นวรรค
หน่ึง หำกว่ำกำรประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพรำะผูถื้อหุน้
ร้องขอให้กำรประชุมเป็นอนัระงบัไป ถำ้กำรประชุมผูถื้อ
หุ้นนั้นมิใช่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้
นดัประชุมใหม่ และในกรณีน้ีใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไป
ยงัผูถื้อหุ้นไมน่อ้ยกว่ำเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในกำร
ประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัว่ำจะตอ้ง ครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 38.  
ในกำรประชุมผูถื้อหุ้น ไม่ว่ำจะเป็นกำรประชุมในท่ีประชุม
แห่ง เดียวกนั หรือกำรประชุมผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ตอ้งมี
ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุ้น (ถำ้มี) มำประชุม
ไม่นอ้ยกว่ำย่ีสิบห้ำ (25) คน หรือไม่นอ้ยกว่ำก่ึงหน่ึงของ
จ ำนวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย
กว่ำหน่ึงในสำม (1/3) ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้
ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม  
ในกรณีท่ีปรำกฏว่ำกำรประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลำ
นดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ ำนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมำเขำ้ร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตำมท่ีก ำหนดไวใ้นวรรค
หน่ึง หำกว่ำกำรประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพรำะผูถื้อหุน้
ร้องขอให้กำรประชุมเป็นอนัระงบัไป ถำ้กำรประชุมผูถื้อ
หุ้นนั้นมิใช่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้
นดัประชุมใหม่ และในกรณีน้ีใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไป
ยงัผูถื้อหุ้นไมน่อ้ยกว่ำเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในกำร
ประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัว่ำจะตอ้ง ครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 39.  
ให้ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณี
ท่ีประธำนกรรมกำรไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สำมำรถ
ปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้ให้รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำนในท่ี
ประชุม ถำ้ไม่มีรองประธำนกรรมกำรหรือมีแต่ไม่อยูใ่นท่ี
ประชุม หรือไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้ใหท่ี้ประชุมเลือกผู ้
ถือหุ้นซ่ึงมำประชุมคนใดคนหน่ึงมำเป็นประธำนในท่ี
ประชุมดงักล่ำว 

ขอ้ 39.  
ให้ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไม่ว่ำจะ
เป็นกำรประชุมในท่ีประชุมแห่งเดียวกนั หรือกำรประชุม
ผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรไม่อยูใ่น
ท่ีประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้ให้รองประธำน
กรรมกำรเป็นประธำนในท่ีประชุม ถำ้ไม่มีรองประธำน
กรรมกำรหรือมีแต่ไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่สำมำรถปฏิบติั
หนำ้ท่ีได ้ให้ท่ีประชุมเลือกผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมคนใดคน
หน่ึงมำเป็นประธำนในท่ีประชุมดงักล่ำว 

ขอ้ 40.  
ในกำรออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ให้ถือว่ำหุ้น
หน่ึงมีเสียงหน่ึง และผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ
ในเร่ืองใดผูถื้อหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เร่ืองนั้น นอกจำกกำรออกเสียงเลือกตั้งกรรมกำร และมติ
ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียง
ดงัต่อไปน้ี  

ขอ้ 40.  
ในกำรออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ไม่ว่ำจะเป็น
กำร ประชุมในท่ีประชุมแห่งเดียวกนั หรือกำรประชุมผำ่น
ส่ือ อิเลก็ทรอนิกส์ ให้ถือว่ำหุ้นหน่ึง มีเสียงหน่ึง และผูถื้อ
หุ้นคนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุน้คนนั้น
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจำก กำรออก
เสียงเลือกตั้งกรรมกำร และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น จะตอ้ง
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี  
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(1)       ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้
ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถำ้มีคะแนน
เสียงเท่ำกนั ให้ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้น
อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด  

(2)       ในกรณีดงัต่อไปน้ีให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ
สำมในส่ี (3/4) ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

(ก)    กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษทัทั้งหมดหรือ
บำงส่วนท่ีส ำคญัให้แก่บคุคลอ่ืน  

(ข)    กำรซ้ือหรือรับโอนกิจกำรของบริษทัเอกชนหรือ
บริษทัมหำชนอื่นมำเป็นของบริษทั  

(ค)    กำรท ำแกไ้ขหรือยกเลิกสัญญำเก่ียวกบักำรให้เช่ำ 
กิจกำรของบริษทัทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญั กำร 
มอบหมำยให้บคุคลอืน่ใดเขำ้จดักำรธุรกิจของบริษทั 
หรือกำรควบรวมกิจกำรกบับุคคลอื่นโดยมี 
วตัถุประสงคเ์พื่อกำรแบ่งผลก ำไรขำดทนุกนั  

(ง)    กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั
ของบริษทั  

(จ)    กำรเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั  
(ฉ)    กำรเลิกบริษทั  
(ช)    กำรออกหุ้นกูข้องบริษทั  
(ซ)   กำรควบรวมกิจกำรบริษทักบับริษทัอืน่  
(ฌ)   กำรด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมท่ีกฎหมำยบญัญติัไวว่้ำตอ้ง 

ไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสำมในส่ี (3/4) ของ 
จ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและมี 
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1)       ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้
ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถำ้มีคะแนน
เสียงเท่ำกนั ให้ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้น
อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด  

(2)       ในกรณีดงัต่อไปน้ีให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ
สำมในส่ี (3/4) ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

(ก)       กำรขำยหรืออนกิจกำรของบริษทัทั้งหมดหรือ
บำงส่วน ท่ีส ำคญัให้แก่บุคคลอ่ืน  

(ข)      กำรซ้ือหรือรับโอนกิจกำรของบริษทัเอกชนหรือ
บริษทัมหำชนอื่นมำเป็นของบริษทั  

(ค)      กำรท ำแกไ้ขหรือยกเลิกสัญญำเก่ียวกบักำรให้เช่ำ 
กิจกำรของบริษทัทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญั กำร 
มอบหมำยให้บคุคลอืน่ใดเขำ้จดักำรธุรกิจของบริษทั 
หรือกำรควบรวมกิจกำรกบับุคคลอื่นโดยมี 
วตัถุประสงคเ์พื่อกำรแบ่งผลก ำไรขำดทนุกนั  

(ง)    กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั
ของบริษทั  

(จ)    กำรเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั  
(ฉ)    กำรเลิกบริษทั  
(ช)    กำรออกหุ้นกูข้องบริษทั  
(ซ)   กำรควบรวมกิจกำรบริษทักบับริษทัอืน่  
(ฌ)   กำรด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมท่ีกฎหมำยบญัญติัไวว่้ำตอ้ง    
         ไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสำมในส่ี (3/4) ของ        
         จ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและ    
         มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 7 

คําช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลกัฐานท่ีต้องนํามาแสดงในวันประชุม 

 

กรณีท่ีผูถื้อหุ้นเขำ้ร่วมกำรประชุมดว้ยตนเอง 

1)  ผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดำท่ีมีสัญชำติไทยจะตอ้งแสดงเอกสำรแสดงตนท่ีรำชกำรออกใหท่ี้ยงัไมห่มดอำย ุเช่น 

บตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรือ ใบอนุญำตขบัขี่ หรือ หนงัสือเดินทำง กรณีมีกำร

เปล่ียนแปลงช่ือ หรือช่ือสกุล ขอให้ผูถื้อหุ้นยื่นหลกัฐำนประกอบดว้ย 

2)  ผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดำท่ีมีสัญชำติต่ำงประเทศตอ้งแสดงหนงัสือเดินทำงหรือเอกสำรท่ีออกให้เพื่อใชแ้ทน

หนงัสือเดินทำงเพื่อลงทะเบียน 

3)  หำกผูถื้อหุ้นเปล่ียนช่ือหรือนำมสกุลผูถื้อหุ้นตอ้งแสดงหลกัฐำนกำรเปล่ียนช่ือหรือนำมสกุล 

 

วิธีกำรมอบฉนัทะ 

บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะจ ำนวน 3 แบบตำมท่ีกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชยไ์ดก้ ำหนดไวต้ำมประกำศ

กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ เร่ือง ก ำหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ.2550 ดงัน้ี 

1.  แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ำย ไม่ซบัซอ้น 

2.  แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ท่ีมอบฉนัทะท่ีละเอียด ชดัเจน ตำยตวั 

3.  แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพำะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทนุต่ำงประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย- 

เป็นผูรั้บฝำกดูแลหุ้น 

ผุถื้อหุ้นท่ีไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัไดด้ว้ยตวัเอง สำมำรถมอบฉนัทะไดโ้ดยด ำเนินกำรดงัน้ี 

1. เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขำ้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพยีงแบบเดียวเท่านั้น ดงัน้ี 

1.1 ผูถื้อหุ้นทัว่ไปสำมำรถเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพำะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเท่ำนั้น 

1.2 ผูถื้อหุ้นปรำกฏช่ือตำมสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็น

ผูรั้บฝำกและดูแลหุ้น สำมำรถเลือกใชแ้บบใดแบบหน่ึงเท่ำนั้นใน 3 แบบ (แบบ ก. ข. หรือ ค.) 

2. มอบฉนัทะใหบ้คุคลใดบคุคลหน่ึงตำมวตัถุประสงคข์องผูถื้อหุ้น หรือเลือกมอบฉนัทะให้กรรมกำรของบริษทั คือ       

นำยก ำชยั บุญจิรโชติ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ ตำมท่ีบริษทัไดเ้สนอช่ือไวใ้ห้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะใน

กำรเขำ้ร่วมประชุมดงักล่ำว 

ในกรณีมอบฉนัทะให้กรรมกำรของบริษทัลงมติแทน โปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะและหลกัฐำนมำยงัหน่วยงำน

เลขำนุกำรบริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) เลขท่ี 9/30 หมูท่ี่ 9 ต ำบลบำงนำง อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 20160  

ก่อนวนัท่ี 29 มีนำคม 2564 จกัเป็นพระคุณย่ิง 

3. ผูถื้อหุ้นตอ้งมอบฉนัทะเท่ำกบัจ ำนวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่ไม่สำมำรถจะมอบฉนัทะเพียงบำงส่วนนอ้ยกว่ำจ ำนวนท่ีตนถือ

อยูไ่ด ้เวน้แต่ เป็น Custodian ท่ีผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผูรั้บฝำกและดูแลหุ้นตำม

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 
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4. ในกำรออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวำระ ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองด

อออกเสียงเพียงอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงเท่ำนั้น ไม่สำมำรถแบ่งกำรออกเสียงลงคะแนนเป็นบำงส่วนได ้(เวน้แต่เป็นกำร

ออกเสียงของ Custodian) 

5. ปิดอำกรแสตมป์จ ำนวน 20 บำท พร้อมทั้งขดีฆ่ำลงวนัท่ีท่ีท ำหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่ำว เพื่อให้ถูกตอ้งและมีผล

ผกูพนัตำมกฎหมำย ทั้งน้ีบริษทัไดอ้  ำนวยควำมสะดวกในกำรปิดอำกรแสตมป์ให้แก่ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมำลงทะเบียน

เขำ้ร่วมประชุม 

 

กำรลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุม 

 บริษทัจะเร่ิมรับลงทะเบียนกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นก่อนเร่ิมกำรประชุม 1 ชัว่โมง โดยเร่ิมเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่

เวลำ 09.00 น. เป็นตน้ไป ณ ห้องแมนดำรินเอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดำริน กรุงเทพฯ เลขท่ี 662 ถนนพระรำม 4 แขวง- 

มหำพฤฒำรำม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500  ตำมแผนที่สถำนท่ีจดัประชุม ปรำกฏตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 15 และ QR Code 

 

หลกัฐำนท่ีตอ้งน ำมำแสดงในวนัประชุม 

 ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสำร ดงัต่อไปน้ี (แลว้แต่กรณี) ก่อนเขำ้ร่วมประชุม 

ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดำ 

1. กรณีผูถื้อหุ้นมำประชุมดว้ยตนเอง 

- แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code) 

- เอกสำรแสดงตนท่ีรำชกำรออกให้ท่ียงัไมห่มดอำย ุเช่น บตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรือ 

ใบอนุญำตขบัขี่ หรือ หนงัสือเดินทำง กรณีมีกำรเปล่ียนแปลงช่ือ หรือช่ือสกุล ขอให้ผูถื้อหุน้ยื่นหลกัฐำน 

ประกอบดว้ย 

2. กรณีมอบฉนัทะให้ผูอ้ืน่มำประชุมแทน 

- แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code) 

- หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้งครบถว้นและลงลำยมือ 

ผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ  

- ส ำเนำเอกสำรแสดงตนท่ีส่วนรำชกำรออกให้ของผูถื้อหุ้นตำมขอ้ 1 และผูถื้อหุน้ไดล้งลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

- เอกสำรแสดงตนท่ีส่วนรำชกำรออกให้ของผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัขอ้ 1 

ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคล 

1. กรณีผูมี้อ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล (กรรมกำร) มำเขำ้ร่วมกำรประชุมดว้ยตวัเอง 

- แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code) 

- เอกสำรแสดงตนท่ีส่วนรำชกำรออกให้ของผูแ้ทนนิติบุคคล เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดำตำมขอ้ 1 
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- ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุ้นซ่ึงรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมกำร)  

และมีขอ้ควำมแสดงให้เห็นว่ำผูแ้ทนนิติบุคคล ซ่ึงเป็นผูเ้ขำ้ร่วมประชุมมีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็น 

ผูถื้อหุ้น 

2. กรณีท่ีมีกำรมอบฉนัทะ 

- แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code) 

- หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้ง ครบถว้นและลงลำยมือช่ือ 

ของผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมกำร) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ  

- ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุ้นซ่ึงรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมกำร)  

และมีขอ้ควำมแสดงให้เห็นว่ำผูแ้ทนนิติบุคคล ซ่ึงลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคล  

ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้น 

- ส ำเนำเอกสำรแสดงตนท่ีส่วนรำชกำรออกให้ของผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมกำร) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะและไดล้งลำยมือ 

ช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

- เอกสำรแสดงตนท่ีส่วนรำชกำรออกให้ของผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดำตำมขอ้ 1 

3.  กรณีผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝำกและ 

ดูแลหุ้น 

-  แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code) 

-  ให้เตรียมเอกสำรและแสดงเอกสำรเช่นเดียวกบักรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบคุคลขอ้ 1 หรือ ขอ้ 2 

-  ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนตำ่งประเทศมอบให้ Custodian เป็นผูล้งนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ตอ้งส่ง 

หลกัฐำนดงัต่อไปน้ีเพ่ิมเติม 

1.  หนงัสือมอบอ ำนำจจำกผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทนุต่ำงประเทศให้ Custodian เป็นผูด้  ำเนินกำรลงนำมในหนงัสือมอบ

ฉนัทะแทน 

2.  หนงัสือยืนยนัว่ำ Custodian ผูล้งนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญำตใหป้ระกอบธุรกิจ Custodian 

ทั้งน้ี เอกสำรท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภำษำองักฤษจะตอ้งจดัท ำค ำแปลภำษำองักฤษแนบมำพร้อมดว้ย และให้ผูถื้อหุ้น

หรือผูแ้ทนนิติบุคคลนั้นรับรองควำมถูกตอ้งของค ำแปล 
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ข้อบงัคับของบริษัทท่ีเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

หมวดท่ี 6 กำรประชุมผูถื้อหุ้น 

ขอ้ 36 คณะกรรมกำรตอ้งจดัให้มีกำรประชุมผูถื้อหุ้นเป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปีภำยในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดของ

รอบบัญชีของบริษัท กำรประชุมผู ้ถือหุ้นครำวอื่นนอกจำกวรรคหน่ึง ให้เ รียกว่ำกำรประชุมวิสำมัญ โดย

คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมัญเม่ือใดก็สุดแต่จะเห็นสมควร ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับ

รวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำหน่ึงในห้ำ (1/5) ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยให้ทั้งหมด หรือผูถื้อหุ้นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำย่ีสิบห้ำ 

(25) คน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมดจะเขำ้ช่ือกนัท ำ

หนังสือ ขอให้คณะกรรมกำรเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเปป็นกำรประชุมวิสำมญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในกำร

ขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่ำวดว้ย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมกำรตอ้งจดัให้มีกำรประชุมผูถื้อหุ้น

ภำยในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือนั้นจำกผูถื้อหุ้นดงักล่ำว 

ขอ้ 37 ในกำรเรียกประชุมผูถื้อหุ้นให้คณะกรรมกำรจดัท ำเป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถำนท่ี วนั เวลำ ระเบียบวำระ

กำรประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรำยละเอียดตำมสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่ำเป็นเร่ืองท่ีจะ

เสนอเพ่ือทรำบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจำรณำ แลว้แต่กรณี รวมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเร่ืองดงักล่ำว และ

จดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนำยทะเบียนทรำบไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ให้โฆษณำค ำบอกกล่ำวนัด

ประชุมในหนงัสือพิมพ ์ไม่นอ้ยกว่ำสำม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย สถำนท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมตำมวรรคหน่ึง ตอ้ง

อยู่ในทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ของบริษทัหรือ จงัหวดัใกลเ้คียง หรือท่ีอื่นใดตำมท่ีคณะกรรมกำรจะก ำหนด

ก็ได ้

ขอ้ 38 ในกำรประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจำกผูถื้อหุ้น (ถำ้มี) มำประชุมไม่น้อยกว่ำยี่สิบห้ำ (25) คน 

หรือ ไม่นอ้ยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งถือหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ำหน่ึงในสำม (1/3) ของ

จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม  

ในกรณีท่ีปรำกฏว่ำกำรประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใดเม่ือล่วงเวลำนัดไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จ ำนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงเขำ้

มำร่วมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตำมท่ีก ำหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หำกว่ำกำรประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดัเพรำะผูถื้อหุ้นร้อง

ขอให้กำรประชุมเป็นอนัระงับไป ถ้ำกำรประชุมผูถื้อหุ้นมิใช่เป็นกำรเ รียกประชุมเพรำะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นัด

ประชุมใหม่ และในกรณีน้ีให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในกำร

ประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัว่ำจะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 39 ให้ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สำมำรถ

ปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้ให้รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำนในท่ีประชุม ถำ้ไม่มีรองประธำนกรรมกำรหรือมีแต่ไม่อยู่ใน

ท่ีประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้ให้ท่ีประชุมเลือกผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมคนใดคนหน่ึงมำเป็นประธำนในท่ี

ประชุมดงักล่ำว 
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ขอ้ 40 ในกำรออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ให้ถือว่ำหุ้นหน่ึงมีเสียงหน่ึง และผูถื้อหุ้นคนใดมีส่วนไดเ้สียเป็น

พิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองนั้น นอกจำกกำรออกเสียงเลือกตั้งกรรมกำร และมติของท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือว่ำคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถำ้มีคะแนน

เสียงเท่ำกนัให้ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด 

(2) กรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงสำมในส่ี (3/4) ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษทัทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 

(ข) กำรซ้ือหรือรับโอนกิจกำรของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหำชนอ่ืนมำเป็นของบริษทั 

(ค) กำรท ำ แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญำเก่ียวกบักำรให้เช่ำกิจกำรของบริษทัทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญั  

กำรมอบหมำยให้บุตคลอื่นใดเขำ้จดักำรธุรกิจของบริษทั หรือกำรควบรวมกิจกำรกบับุคลอื่นโดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อกำรแบ่งผลก ำไรขำดทุนกนั 

(ง) กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 

(จ) กำรเพ่ิมหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษทั 

(ฉ) กำรเลิกบริษทั 

(ช) กำรออกหุ้นกูข้องบริษทั 

(ซ) กำรควบรวมกิจกำรบริษทักบับริษทัอื่น 

ขอ้ 41 กิจกำรท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้สำมญัประจ ำปีพึงเรียกประชุมมีดงัน้ี 

(1) พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรท่ีแสดงถึงกิจกำรบริษทัในรอบปีท่ีผำ่นมำ 

(2) พิจำรณำอนุมติังบดุลและบญัชีก ำไรขำดทุนของรอบบญัชีท่ีผำ่นมำ 

(3) พิจำรณำอนุมติัจดัสรรเงินก ำไร และกำรจ่ำยเงินปันผล 

(4) พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรท่ีพน้จำกวำระ และก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 

(5) พิจำรณำแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชี และ 

(6) กิจกำรอื่นๆ 
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หนังสือมอบฉันทะตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณชิย์กําหนด แบบ ก แบบ ข  และ แบบ ค  (อยู่ปกหลงั) 
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นิยามและคุณสมบตัิกรรมการอิสระ 

 

นิยามกรรมการอิสระ 

กรรมกำรอิสระ คือ กรรมกำรท่ีไม่ไดบ้ริหำรจดักำรกิจกำรของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม มีควำมป็นอิสระจำกผูถื้อหุ้น

ใหญ่และผูบ้ริหำรของบริษทั ไม่มีควำมสัมพนัธ์อนัอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชวิ้จำรณญำณอย่ำงอสิระของตน 

ทั้งนี้ี คณะกรรมกำรอิสระตอ้งประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระอยำ่งนอ้ยหน่ึงในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด แต่ตอ้งไม่นอ้ย

กว่ำสำมคน และคุณสมบติัของกรรมกำรอิสระของบริษทั นั้นเปป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

และตลำดหลกัทรัพยฯ์   

คุณสมบติัคณะกรรมกำรอิสระ 

▪ ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม  

ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี นบัรวมกำรถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมกำรอิสระ 

รำยนั้นๆ ดว้ย 

▪ ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีไดเ้งินเดือนประจ ำหรือผูมี้ 

อ ำนำจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย ล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือของ 

ผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัเวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวนัท่ีย่ืนค ำขอ

อนุญำตต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ำมดงักล่ำว ไม่รวมถึง

กรณีท่ีกรรมกำรอิสระเคยเป็นขำ้รำชกำร หรือท่ีปรึกษำของส่วนรำชกำรซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจ

ควบคุมของบริษทั 

▪ ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะท่ีเป็น บิดำมำรดำ คู่

สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคูส่มรสของบุตร ของผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือบคุคลท่ีจะ

ไดรั้บกำรเสนอให้เป็นผูบ้ริหำรหรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

▪ ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้ 

▪ อ ำนำจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชวิ้จำรณญำณอยำ่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือ

เคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของผูท่ี้มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 

บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่

นอ้ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวนัท่ีย่ืนค ำขออนุญำตต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

▪ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจ 

ควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนกังำนสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบ

บญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู ่

เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวนัท่ีย่ืนค ำขออนุญำตต่อส ำนกังำน

คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
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▪ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือท่ีปรึกษำทำงกำร

เงินซ่ึงไดรั้บค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปี จำกบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผู ้

มีอ  ำนำจควบคุมของบริษทัและไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพนั้น

เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวนัท่ีย่ืนคำขออนุญำตต่อส ำนกังำน

คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

▪ ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษทั ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึง

เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ 

▪ ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็น

หุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีรับเงินเดือน

ประจ ำหรือถือหุน้เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพ

อยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

▪ ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

▪ กรรมกำรอิสระตำมคุณสมบติัขำ้งตน้ อำจไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัใหต้ดัสินใจในกำรด ำเนิน 

กิจกำรของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจ 

ควบคุม โดยมีกำรตดัสินใจในรูปแบบองคค์ณะ (Collective Decision) ได ้
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ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
นายกําชัย บุญจิรโชติ 

กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมกำรคร้ังแรก : 30 เมษำยน 2557 อำย ุ59 ปี 

วุฒิการศึกษา 
-   ปริญญำโท คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง  
-   ปริญญำตรี คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
ประวัติการฝึกอบรม 
การฝึกอบรมปี 2563 
-ไม่มี- 
หลกัสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
- ประกำศนียบตัร สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่น   

110/2557 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 
2561 - ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน บมจ. เอทีพี 30 
2556 - ปัจจบุนั กรรมกำรบริษทั/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ บมจ. เอทีพ ี30 
การดํารงตําแหน่งในบริษัท/กิจการอ่ืน : 1 แห่ง 
2559 - ปัจจบุนั หวัหนำ้ส ำนกังำน ส ำนกังำนกฎหมำยนิติพล 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563 : 
ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
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คําบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท เอทีพ3ี0 จํากัด (มหาชน) 
 

 

บริษทั เอทีพ3ี0 จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของขอ้มูลส่วนบุคคลของผูถื้อหุ้น และ/หรือ 

ผูรั้บมอบ ฉนัทะ จึงขอแจง้ขอ้มูลดงัต่อไปน้ีใหท้รำบเพ่ือเป็นกำรปฏิบติัตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 

2562 โดยค ำบอก กล่ำวกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลน้ี (“ค ำบอกกล่ำว”) จะครอบคลุมถึงวิธีเก็บรวบรวม ใชง้ำน เปิดเผยและ

ประมวลผลขอ้มูลส่วน บคุคลท่ีสำมำรถระบุยืนยนัตวัตนของผูถื้อหุ้น และ/หรือ ผูรั้บมอบฉนัทะไดท้ั้งทำงตรง และ/หรือ 

ทำงออ้ม โดยโปรดสละเวลำเพื่อศึกษำขอ้มูลและสิทธิต่ำงๆ เพื่อให้เขำ้ใจอยำ่งชดัเจน  

1.  ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทเก็บรวบรวม: บริษทัจะรับและเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรงจำกผูถื้อหุ้น และ/

หรือ ผูรั้บมอบฉนัทะและจำกบริษทั ศนูยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ซ่ึงไดรั้บมอบหมำยจำกบริษทัให้

ท ำหนำ้ท่ีนำยทะเบียนหุ้นของบริษทัโดยขอ้มูลส่วนบคุคลประกอบดว้ย  

1.1  ขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไป เช่น ช่ือ นำมสกุล หมำยเลขบตัรประชำชน วนัเดือนปีเกิด เพศ สัญชำติ เลขทะเบียนผูถื้อ 

หุ้น จ ำนวนหุ้น ภำพถ่ำย ภำพเคล่ือนไหวจำกกำรบนัทึกวิดีโอภำยในงำน รวมทั้งขอ้มูลสุขภำพ ประวติักำรเดินทำง

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภำพ เพ่ือประโยชน์ดำ้นกำรสำธำรณสุขและกำรป้องกนักำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโค

โรนำ 2019 (โควิด-19) เป็นตน้  

1.2  ขอ้มูลเพื่อกำรติดต่อ เช่น ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์อีเมล ์เป็นตน้  

2.  วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมการใช้งานและการเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของบริษัท ดงัต่อไปน้ี  

2.1  เรียก จดัให้มีและด ำเนินกำรประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั เพื่อใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบริษทั รวมถึงกฎหมำย 

ประกำศ และหลกัเกณฑท่ี์รำชกำรก ำหนดเก่ียวกบักำรจดัประชุมรวมถึงกำรจดัท ำรำยงำนกำรประชุม  

2.2  เพื่อใชส้ ำหรับคดักรองผูมี้ควำมเส่ียงโรคโควิด-19 เพื่อประโยชนด์ำ้นกำรสำธำรณสุขและป้องกนัโรคติดต่อ 

อนัตรำยตำมมำตรกำรและแนวทำงปฏิบติัในกำรจดัประชุม  

2.3  อำจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลต่อบคุคลหรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักรณีขอ้ 2.1 และ 2.2 รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง ท่ี

ปรึกษำในกำรจดัประชุมหรือหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรสำธำรณสุขและป้องกนัโรคติดตอ่  

3.  สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล: เจำ้ของขอ้มูลส่วนบคุคล มีสิทธิตำมท่ีก ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญติัคุม้ครอง

ขอ้มูล ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซ่ึงรวมถึงสิทธิในกำรถอนควำมยินยอม สิทธิในกำรขอเขำ้ถึงและรับขอ้มูลส่วน

บุคคล สิทธิในกำรขอแกไ้ข ขอ้มลูส่วนบุคคลให้ถูกตอ้ง สิทธิในกำรขอให้ลบหรือท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคล สิทธิใน

กำรขอระงบักำรใชข้อ้มูลส่วนบุคคล สิทธิในกำรขอให้โอนขอ้มูลส่วนบุคคลตำมวิธีกำรท่ีกฎหมำยก ำหนด สิทธิ

ร้องเรียนและสิทธิในกำรคดัคำ้นกำรเก็บรวบรวม ใชง้ำน หรือเปิดเผย ขอ้มูลส่วนบคุคลท่ีเก่ียวกบัตน  

4.  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบคุคล บริษทัจะเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลตำมขอ้ 1 ตลอดระยะเวลำตำมกฎหมำย

ท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด และ/หรือ ตำมควำมจ ำเป็น เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ำมขอ้ 2  

5.  การติดต่อบริษัทเพ่ือใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล: เลขำนุกำรบริษทั  

 บริษทั เอทีพ3ี0 จ ำกดั (มหำชน) เลขท่ี 9/30 หมูท่ี่ 9 ต ำบลบำงนำง อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 20160  

 โทรศพัท ์/โทรสำร 038 468788 
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แบบแสดงข้อมลูเพ่ือการคัดกรองโรคโควิด-19/ Health declaration form 

ก่อนเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 ในวนัพฤหสับดีท่ี 1 เมษำยน 2564 

before attending 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday 1 April 2021 
 

บริษทั เอทีพ3ี0 จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ขอควำมร่วมมือท่ำนให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง เป็นควำมจริง เพื่อประโยชน์ 

ในกำรป้องกนักำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ 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.  
 

ช่ือ-สกุล/Name-Surname ………….…………………………………….. หมำยเลขโทรศพัท/์Mobile phone no. …………….………...…….  

  ใช่/Yes ไม่/No 

1. ท่ำนมีไข ้≥37.5°C หรือไม่?/ Do you have a fever ≥37.5°C   
2. ท่ำนมีอำกำรดงัต่อไปน้ีหรือไม่ ? / Do you have any of these symptoms?   
2.1 ไอ/Cough   
2.2 เจ็บคอ/Sore throats   
2.3 น ้ำมูกไหล/Runny nose   
2.4 ปวดหวั/Headache   
2.5 เหน่ือยหอบ/Shortness of breath   
2.6 จมูกไม่ไดก้ลิ่น/Anosmia หรือ ไดก้ลิ่นลดลง/Hyposmia   
2.7 รับรู้รสชำติไดน้้อยลง/Ageusia   
3. ท่ำนมีประวติักำรเดินทำงมำจำกต่ำงประเทศหรือมำจำกพ้ืนท่ีท่ีมีกำรระบำดของโรคโควิด-19    
 ใน14 วนัท่ีผำ่นมำหรือไม่ ? 

Have you travel / transited from any countries except Thailand or Areas with Covid-19 outbreak 
within the past 14 days? 

  

 มำจำกประเทศ หรือ พ้ืนท่ี/I have traveled to …..………………………………………………… 
4. ท่ำนมีประวติัสัมผสัหรือใกลชิ้ดกบัผูป่้วยท่ีตอ้งสงสัยโรคติดเช้ือโรคโควิด-19 หรือไม่?    
 Have you been in physical contact with suspiciously Covid-19 infected patients?   

หมำยเหตุ หำกพบว่ำท่ำนมีไข ้≥37.5°C หรือมีอำกำรอยำ่งใดอย่ำงหน่ึงตำมท่ีบริษทัระบุไวห้รือมีประวติัเดินทำงมำจำกต่ำงประเทศหรือ
พ้ืนท่ี ท่ีมีกำรระบำดของโควิด-19 หรือมีประวติัสัมผสัใกลชิ้ดกบัผูป่้วยท่ีตอ้งสงสัยกำรติดเช้ือโควิด-19 บริษทัขอให้ท่ำนมอบฉนัทะแก่ 
กรรมกำรอิสระของบริษทัดว้ยกำรกรอกและส่งหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ใหแ้ก่เจำ้หนำ้ท่ีบริษทัแทนกำรเขำ้ประชุมและเดินทำง กลบั 
พร้อมปฏิบติัตำมค ำแนะน ำของกรมควบคุมโรค 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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มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

 

ตำมท่ีสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทยและทัว่โลกยงัมีอยู่

อยำ่ง ต่อเน่ือง บริษทั เอทีพ3ี0 จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) มีควำมตระหนกัและห่วงใยต่อสถำนกำรณ์ดงักล่ำว จึงขอแจง้ใหผู้ ้

ถือหุ้นทรำบ ถึงมำตรกำรและแนวปฏิบติัในกำรเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 ดงัน้ี  

1.  บริษทัก ำหนดกำรจดัท่ีนัง่ประชุมจ ำกดัจ ำนวนประมำณ 30 ท่ีนัง่ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัในกำรจดัประชุม

ของศนูยบ์ริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด รวมทั้งค  ำแนะน ำหรือขอ้ปฏิบติัอ่ืนๆ ของหน่วยงำน

ภำครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง จึงขอควำมร่วมมือผูถื้อหุ้นกรุณำมอบฉนัทะใหก้รรมกำรอิสระของบริษทัแทนกำรเขำ้ประชุม

ดว้ยตนเอง โดยสำมำรถส่งหนงัสือมอบฉนัทะและหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้งถึง เลขำนุกำรบริษทั  

 บริษทั เอทีพ3ี0 จ ำกดั (มหำชน) เลขท่ี 9/30 หมูท่ี่ 9 ต ำบลบำงนำง อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 

 ทั้งน้ี ขอควำมร่วมมือใหจ้ดัส่งขอ้มูลขำ้งตน้ให้บริษทัภำยในวนัท่ี 29 มีนำคม 2564 เพื่อจะไดด้ ำเนินกำรในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งต่อไป  

2.  กรณีผูถื้อหุ้นประสงคเ์ขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัขอควำมร่วมมือและขอแจง้แนวทำงกำรด ำเนินกำรจดั

ประชุมของบริษทั เพื่อป้องกนัและลดโอกำสเส่ียงต่อกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ดงัน้ี  

2.1.  บริษทัจะจดัตั้งจดุคดักรองตำมแนวปฏิบติัของกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุขโดยผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบ

ฉนัทะ จะตอ้งกรอกแบบสอบถำมเพื่อคดักรองโรคโควิด-19 ก่อนเขำ้บริเวณสถำนท่ีจดัประชุม ในกรณีท่ีมีกำร

ปกปิดขอ้มูลดำ้นสุขภำพหรือประวติักำรเดินทำง อำจถือเป็นควำมผิดตำมพระรำชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีตรวจพบผูท่ี้มีควำมเส่ียง ไดแ้ก่ ผูท่ี้มีอุณหภูมิร่ำงกำย ≥ 37.5°C ขึ้นไป หรือผูท่ี้เดินทำงไปหรือ

กลบัมำจำกประเทศท่ีเป็นเขตโรคติดต่ออนัตรำยตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เร่ือง ทอ้งท่ีนอกรำชอำณำจกัร

ท่ีเป็นเขตโรคติดตอ่อนัตรำยนอ้ยกว่ำ 14 วนันบัจำกวนัเดินทำงกลบั รวมถึงเป็นผูท่ี้ติดต่อใกลชิ้ดกบับุคคลท่ีเดินทำง

ไปหรือกลบัมำจำกประเทศท่ีเป็นเขตโรคติดต่ออนัตรำยนอ้ยกว่ำ 14 วนันบัจำกวนัเดินทำงกลบัหรือผูท่ี้มีอำกำร

เก่ียวกบัทำงเดินหำยใจ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่อนุญำตให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมีควำมเส่ียงดงักล่ำวเขำ้

สถำนท่ีจดัประชุม (ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมำประชุมดว้ยตนเอง ท่ำนสำมำรถมอบ ฉนัทะให้กรรมกำรอิสระของบริษทั

เขำ้ร่วมประชุมแทนได)้ ในกำรน้ีกำรต่อแถว ณ จุดคดักรอง จุดตรวจเอกสำร จุดลงทะเบียน จะ เวน้ระยะห่ำงอยำ่ง

นอ้ย 1 เมตร  

2.2.  บริษทัจะจดัท่ีนัง่ในห้องประชุมโดยมีระยะห่ำงระหว่ำงเกำ้อ้ีอยำ่งนอ้ย 1.5 เมตร ท ำให้สำมำรถรองรับผูถื้อหุน้และ

ผูรั้บมอบฉนัทะไดจ้ ำนวนจ ำกดัประมำณ 30 ท่ีนัง่ โดยจะก ำหนดหมำยเลขท่ีนัง่ให้ผูถื้อหุน้ท่ีลงทะเบียนแลว้และขอ

ควำมร่วมมือผูถื้อหุ้น นัง่ตำมหมำยเลขดงักล่ำวเพ่ือประโยชน์ในกำรติดตำมกรณีเกิดเหตุกำรณ์ใดๆ ขึ้นและจะให้

สิทธิผูถื้อหุ้นท่ีมำลงทะเบียนก่อน เม่ือท่ีนัง่ไดเ้ตม็แลว้ท่ำนผูถื้อหุ้นจะไม่สำมำรถเขำ้พ้ืนท่ีกำรประชุมเพ่ิมเติมได ้
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ดงันั้น เพ่ือประโยชนใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนจึงขอควำม ร่วมมือผูถื้อหุ้นท่ีมำประชุมดว้ยตนเองโปรดมอบ

ฉนัทะให้กรรมกำรอิสระของบริษทัเขำ้ร่วมประชุมแทนต่อไป ปรำกฏตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 9 

2.3.  บริษทัจะท ำควำมสะอำดสถำนท่ีจดัประชุมก่อนเร่ิมกำรประชุมตำมมำตรฐำนของกระทรวงสำธำรณสุข  

2.4.  ขอควำมร่วมมือผูเ้ขำ้ร่วมประชุมสวมหนำ้กำกอนำมยัตลอดเวลำท่ีอยูใ่นสถำนท่ีประชุม  

2.5.  เพื่อลดควำมเส่ียงจำกกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 บริษทัจะด ำเนินกำรประชุมให้กระชบัและไม่จดัเตรียม

ไมโครโฟน ส ำหรับกำรสอบถำมในท่ีประชุม จึงขอให้ผูถื้อหุ้นถำมค ำถำมโดยเขียนเป็นลำยลกัษณ์อกัษรและส่ง

ค ำถำมแก่เจำ้หนำ้ท่ีบริษทั ณ จุดลงทะเบียนหรือในห้องประชุม  

2.6.  กรุณำงดรับประทำนอำหำรและเคร่ืองด่ืมในบริเวณสถำนท่ีจดัประชุมและงดแจกรำยงำนประจ ำปี 2563ในแบบ

รูปเล่มในวนัประชุม  

2.7.  หำกสถำนกำรณ์มีกำรเปล่ียนแปลงหรือหน่วยงำนภำครัฐท่ีเก่ียวขอ้งมีประกำศขอ้ก ำหนดหรือแนวปฏิบติัเก่ียวกบั

กำรจดัประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงไป บริษทัจะแจง้ให้ผูถื้อหุน้ทรำบผำ่นเวบ็ไซตข์องบริษทั 

(www.atp30.com) เพื่อขอควำมร่วมมือจำกผูถื้อหุ้นในกำรปฏิบติัตำมต่อไป  

 

ทั้งน้ี หำกมีผูถื้อหุ้นเขำ้ร่วมประชุมเป็นจ ำนวนมำกอำจท ำให้เกิดควำมล่ำชำ้ในกำรคดักรองและกำรลงทะเบียนเขำ้

ร่วม ประชุม บริษทัขออภยัในควำมไม่สะดวกมำ ณ โอกำสน้ี 
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โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ  

เลขท่ี 662 ถนนพระรำม 4 แขวงมหำพฤฒำรำม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500   

 
 

 

 

 



 

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ำยไม่ซบัซอ้น) 

ทำ้ยประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้เร่ืองก ำหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 
 

            เขียนท่ี .......................................................................... 
            วนัท่ี ........... เดือน ................................ พ.ศ. ............... 

ขำ้พเจำ้..................................................................................................................... .......สัญชำติ................................. 
อยูบ่ำ้นเลขท่ี...........................ถนน................................................ต ำบล/แขวง........................................................................... 
อ ำเภอ/เขต.........................................................จงัหวดั.................................................... .......รหสัไปรษณีย.์.............................. 
 เป็นผูถ้ือหุ้นของบริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) โดยถือหุ้นจ ำนวนทั้งส้ินรวม............................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนน
ไดเ้ท่ำกบั......................................เสียง ดงัน้ี 
 หุ้นสำมญั..........................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั......................... .............เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธิ.....................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั......................................เสียง ขอมอบฉนัทะให้ 
 (1) ........................................................................................................................... ..........อำย.ุ................................ปี 
อยูบ่ำ้นเลขท่ี...........................ถนน................................................ต ำบล/แขวง........................ ................................................... 
อ ำเภอ/เขต......................................................จงัหวดั..........................................................รหสัไปรษณีย.์.............. ............ หรือ 
(2) ............................................................................................................. ........................อำย.ุ................................ปี 
อยูบ่ำ้นเลขท่ี...........................ถนน................................................ต ำบล/แขวง........................ ................................................... 
อ ำเภอ/เขต......................................................จงัหวดั..........................................................รหสัไปรษณีย์........................... หรือ 
(3) .............................................................................................. .......................................อำย.ุ................................ปี 
อยูบ่ำ้นเลขท่ี...........................ถนน................................................ต ำบล/แขวง........................ ................................................... 
อ ำเภอ/เขต......................................................จงัหวดั....................................................... ...รหสัไปรษณีย.์.................................  

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพ่ือเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี 2564 

(คร้ังท่ี 6) ในวนัพฤหสับดีท่ี 1 เมษำยน 2564 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องแมนดำริน เอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดำริน กรุงเทพฯ เลขท่ี 662 ถนนพระรำม 4 

แขวงมหำพฤฒำรำม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอ่ืนดว้ย 

 กิจกำรใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท ำไปกำรประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่ำขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 
 
 

ลงช่ือ.....................................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
                        (.....................................................................................) 
 
 

 ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
            (.....................................................................................) 

 
 

 ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
              (.....................................................................................) 

 
  

  ลงช่ือ.................................................................................... .ผูรั้บมอบฉนัทะ 
              (.....................................................................................) 

หมายเหต ุ: ผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉนัทะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้  
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แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. (แบบท่ีก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตำยตวั) 

ทำ้ยประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ เร่ืองก ำหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 
 

        เขียนท่ี .......................................................................... 
        วนัท่ี ........... เดือน ................................ พ.ศ. ............... 

 
ขำ้พเจำ้..................................................................................................................... .......สัญชำติ................................. 

อยูบ่ำ้นเลขท่ี...........................ถนน................................................ต ำบล/แขวง...........................................................................  
อ ำเภอ/เขต.........................................................จงัหวดั.................................................... .......รหสัไปรษณีย.์.............................. 
 เป็นผูถ้ือหุ้นของบริษทั...................................................................................................... ....................จ ำกดั (มหำชน) 
โดยถือหุ้นจ ำนวนทั้งส้ินรวม............................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั......................................เสียง ดงัน้ี 
 หุ้นสำมญั..........................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั......................... .............เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธิ.....................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั........... ...........................เสียง  ขอมอบฉนัทะให้ 

(1) ........................................................................................................................... ..........อำย.ุ................................ปี 
อยูบ่ำ้นเลขท่ี...........................ถนน................................................ต ำบล/แขวง....................................................... .................... 
อ ำเภอ/เขต......................................................จงัหวดั........................................ ..................รหสัไปรษณีย.์.......................... หรือ 

(2) ........................................................................................................................... ..........อำย.ุ................................ปี 
อยูบ่ำ้นเลขท่ี...........................ถนน................................................ต ำบล/แขวง........................................ ................................... 
อ ำเภอ/เขต......................................................จงัหวดั......................... .................................รหสัไปรษณีย.์.......................... หรือ 

(3) ........................................................................................................................... ..........อำย.ุ................................ปี 
อยูบ่ำ้นเลขท่ี...........................ถนน................................................ต ำบล/แขวง......................... .................................................. 
อ ำเภอ/เขต......................................................จงัหวดั..........................................................รหสัไปรษณีย.์.................................  
คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพ่ือเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี 2564 

(คร้ังท่ี 6) ในวนัพฤหสับดีท่ี 1 เมษำยน 2564 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องแมนดำริน เอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดำริน กรุงเทพฯ เลขท่ี 662 ถนนพระรำม 4 

แขวงมหำพฤฒำรำม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอ่ืนดว้ย 

ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

 (1)  วำระท่ี 1 เร่ือง รับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผูถ้ือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 

 (2)  วำระท่ี 3 เร่ือง อนุมติังบกำรเงินประจ ำปี 2563 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ท่ีผำ่นกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 

(3)  วำระท่ี 4 เร่ือง อนุมติักำรจดัสรรก ำไรเป็นทุนส ำรอง และอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2563   

   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 
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(4)  วำระท่ี 5 เร่ือง  อนุมติัการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด 

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 

   กำรแต่งตั้งกรรมกำรรำยบุคคล 

   นำนวิวฒัน์ กรมดิษฐ์ 

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 

   นำยก ำชยั บุญจิรโชติ 

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 

   นำยประเสริฐ อคัรประถมพงศ์ 

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 

(5)  วำระท่ี 6 เร่ือง อนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 

(6)  วำระท่ี 7 เร่ือง อนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2564 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 

(7)  วำระท่ี 8 เร่ือง อนุมติัแต่งตั้งกรรมกำรเขำ้ใหม่ 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 

(8)  วำระท่ี 9 เร่ือง อนุมติักำรแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีเก่ียวกบักำรประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผูถ้ือหุ้น ขอ้ 27, 28, 36, 
37, 38, 39, 40 ในเร่ืองกำรประชุมผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เพื่อให้สอดคลอ้งกบัพระรำชก ำหนดว่ำดว้ยกำรประชุมผำ่น
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 

   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 

(9)  วำระท่ี 10 เร่ือง พิจำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถำ้มี)         
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 

 
(4) กำรลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ให้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียง

นั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถ้ือหุ้น 
(5) ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุม

มีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีทีมีกำรเปลี่ยนแปลงแกไ้ขหรือเพ่ิมเติม
ขอ้เท็จจริงประกำรใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

 กิจกำรใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท ำไปกำรประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่ำขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 
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ลงช่ือ.....................................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
         (.....................................................................................) 

 
 

ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
        (.....................................................................................) 

 
 
ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
        (.....................................................................................) 

 
 

ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
       (.....................................................................................) 

 
หมายเหต ุ:  1.  ผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉนัทะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

     ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 
      2.  วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
      3.  ในกรณีท่ีมีวำระท่ีจะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำท่ีวำระท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสำมำรถระบุเพ่ิมเติมไดใ้น 

ใบประจ ำต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ตำมแนบ 
 

 

  



 

   
 

 ใบประจ ำต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข 

กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 (คร้ังท่ี 6) 

ในวนัพฤหสับดีท่ี 1 เมษำยน 2564 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องแมนดำริน เอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดำริน กรุงเทพฯ เลขท่ี 662 ถนนพระรำม 4 แขวงมหำพฤฒำรำม 

เขตบำงรัก กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอื่นดว้ย 

 

(1)  วำระท่ี ......... เร่ือง ................................................................................................... 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 

(2)  วำระท่ี ......... เร่ือง ................................................................................................... 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 

(3)  วำระท่ี ......... เร่ือง ................................................................................................... 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 

(4)  วำระท่ี ......... เร่ือง ................................................................................................... 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 

(5)  วำระท่ี ......... เร่ือง ................................................................................................... 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 

(6)  วำระท่ี ......... เร่ือง ................................................................................................... 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 

(7)  วำระท่ี ......... เร่ือง ................................................................................................... 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 

(8)  วำระท่ี ......... เร่ือง ................................................................................................... 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 

 

  



 

   
 

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. (แบบท่ีใชเ้ฉพำะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศ 

และแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝำกและดูแลหุ้น 

ทำ้ยประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ เร่ืองก ำหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

    
     เขียนท่ี .......................................................................... 
     วนัท่ี ........... เดือน ................................ พ.ศ. ............... 

 
ขำ้พเจำ้............................................................................................................................สัญชำติ................................ 

อยูบ่ำ้นเลขท่ี...........................ถนน................................................ต ำบล/แขวง.......................................................................... 
อ ำเภอ/เขต.........................................................จงัหวดั...........................................................รหสัไปรษณีย.์............................ 
 ในฐำนะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝำกและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั....................................................................... 

เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั..........................................................................................................................จ ำกัด (มหำชน) 
โดยถือหุ้นจ ำนวนทั้งส้ินรวม................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั......................................เสียง ดงัน้ี 
 หุ้นสำมญั..........................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั......................................เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธิ.....................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั......................................เสียง ขอมอบฉนัทะให้ 

(1) .....................................................................................................................................อำย.ุ................................ปี 
อยูบ่ำ้นเลขท่ี...........................ถนน................................................ต ำบล/แขวง.......................................................................... 
อ ำเภอ/เขต......................................................จงัหวดั..........................................................รหสัไปรษณีย.์.......................... หรือ 

(2) .....................................................................................................................................อำย.ุ................................ปี 
อยูบ่ำ้นเลขท่ี...........................ถนน................................................ต ำบล/แขวง........................................................................... 
อ ำเภอ/เขต......................................................จงัหวดั..........................................................รหสัไปรษณีย.์.......................... หรือ 

(3) .....................................................................................................................................อำย.ุ................................ปี 
อยูบ่ำ้นเลขท่ี...........................ถนน................................................ต ำบล/แขวง........................................................................... 
อ ำเภอ/เขต......................................................จงัหวดั..........................................................รหสัไปรษณีย.์.................................  

คนใดคนหน่ึงเพยีงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพื่อเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 (คร้ังท่ี 6) 

ในวนัพฤหสับดีท่ี 1 เมษำยน 2564 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องแมนดำริน เอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดำริน กรุงเทพฯ เลขท่ี 662 ถนนพระรำม 4 แขวงมหำพฤฒำรำม 

เขตบำงรัก กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอื่นดว้ย 

 

ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

(4) ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
(1)  วำระท่ี 1 เร่ือง รับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 

 (2)  วำระท่ี 3 เร่ือง อนุมตัิงบกำรเงินประจ ำปี 2563 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 

(3)  วำระท่ี 4 เร่ือง อนุมตัิกำรจดัสรรก ำไรเป็นทุนส ำรอง และอนุมตัิกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563   

   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 

    

    



 

   
 

(4)  วำระท่ี 5 เร่ือง  อนุมตัิการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด 

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 

   กำรแต่งตั้งกรรมกำรรำยบุคคล 

   นำนวิวฒัน์ กรมดิษฐ ์

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 

   นำยก ำชยั บุญจิรโชต ิ

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 

   นำยประเสริฐ อคัรประถมพงศ ์

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 

(5)  วำระท่ี 6 เร่ือง อนุมตัิค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 

(6)  วำระท่ี 7 เร่ือง อนุมตัิการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2564 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 

(7)  วำระท่ี 8 เร่ือง อนุมตัิแต่งตั้งกรรมกำรเขำ้ใหม่ 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 

(8)  วำระท่ี 9 เร่ือง อนุมตัิกำรแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีเก่ียวกบักำรประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผูถื้อหุ้น ขอ้ 27, 28, 36, 37, 38, 
39, 40 ในเร่ืองกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สอดคลอ้งกบัพระรำชก ำหนดว่ำดว้ยกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2563 

   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 

(9)  วำระท่ี 10 เร่ือง พิจำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถำ้มี)         
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 

 
กำรลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ให้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นกำร
ลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น 
 ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติใน
เร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีทีมีกำรเปล่ียนแปลงแกไ้ขหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประกำรใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทน
ขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมที่เห็นสมควร 
  
  



 

   
 

กิจกำรใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท ำไปกำรประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตำมที่ขำ้พเจำ้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนว่ำขำ้พเจำ้
ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 
 
 

 ลงช่ือ.....................................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
(.....................................................................................) 

 
  

 ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(.....................................................................................) 

 
 

 ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(.....................................................................................) 

 
 

 ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(.....................................................................................) 

หมายเหตุ :  
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค น้ีใชเ้ฉพำะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นปรำกฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผูรั้บฝำกและดูแลหุ้นให้เท่ำนั้น 
2. หลกัฐำนท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะคือ 

(1) หนงัสือมอบอ ำนำจจำกผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  ำเนินกำรลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสือยืนยนัว่ำผูล้งนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญำตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้นให้ผูรั้บ
มอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้

4. วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรือเลือกตงักรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
5. ในกรณีท่ีมีวำระท่ีจะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ ผูรั้บมอบฉนัทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ ำตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ

แบบ ค ตำมแนบ



 

   
 

ใบประจ ำต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค 
         

กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 (คร้ังท่ี 6) 

ในวนัพฤหสับดีท่ี 1 เมษำยน 2564 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องแมนดำริน เอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดำริน กรุงเทพฯ เลขท่ี 662 ถนนพระรำม 4 แขวงมหำพฤฒำรำม 

เขตบำงรัก กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอื่นดว้ย 

 

(1)  วำระท่ี ......... เร่ือง ................................................................................................... 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 

(2)  วำระท่ี ......... เร่ือง ................................................................................................... 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 

(3)  วำระท่ี ......... เร่ือง ................................................................................................... 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 

(4)  วำระท่ี ......... เร่ือง ................................................................................................... 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 

(5)  วำระท่ี ......... เร่ือง ................................................................................................... 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 

(6)  วำระท่ี ......... เร่ือง ................................................................................................... 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 

(7)  วำระท่ี ......... เร่ือง ................................................................................................... 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 

(8)  วำระท่ี ......... เร่ือง ................................................................................................... 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 

 
 


