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บริษทั เอทพี ี30 จ ำกดั (มหำชน) 

700/199 หมู่ที ่1 ต ำบลบ้ำนเก่ำ อ ำเภอพำนทอง จังหวดัชลบุรี 

              

 

วนัท่ี  8 มีนาคม 2559 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2559 บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน)  

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย      1. เอกสารประกอบวาระท่ี 1 : ส าเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 

2. เอกสารประกอบวาระท่ี 2 : รายงานประจ าปี 2558 พร้อมดว้ยงบการเงินประจ าปีของบริษทั เอทีพ ี

30 จ ากดั (มหาชน) ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ในรูปแบบ CD-ROM 

3. เอกสารประกอบวาระท่ี 5 : ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง

กรรมการของบริษทั 

4. ค าช้ีแจงวธีิการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และหลกัฐานท่ีตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุม 

5. ขอ้ก าหนดและขอ้บงัคบับริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

6. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก แบบ ข และ แบบ ค 

7. ขอ้มลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถ้ือหุน้ 

8. แผนท่ีสถานท่ีประชุม 

9. แบบฟอร์มการลงทะเบียน (กรุณาน ามาลงทะเบียนในวนัประชุม) 

  

ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) มีมติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 

2559 ในวนัจนัทร์ท่ี 4 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ.หอ้งต าหนกัน ้ า ชั้น 3 โรงแรมชลอินเตอร์ เลขท่ี 934 ถนนสุขมุวิท ต าบล

บางปลาสร้อย อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี 20000 เพ่ือพจิารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

 

 วำระที ่1  พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2558 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล บริษทัฯ จดัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2558 และ

ไดจ้ดัส่งรายงานการประชุมใหก้ระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด โดยมี

ส าเนารายงานการประชุมตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1  
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

วสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นบั ผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 

วำระที ่2  พจิำรณำรับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรซ่ึงแสดงถึงกจิกำรของบริษัทในรอบปี 2558 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล รายงานผลการด าเนินการของบริษทัฯ ในรอบปี 2558 ปรากฏในรายงานประจ าปี 2558 

ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของ

บริษทัฯ ในรอบปี 2558 

การลงมติ วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 

 

วำระที ่3  พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิประจ ำปี 2558 ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2558 ทีผ่่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล งบการเงินประจ าปี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ไดผ้า่นการตรวจสอบจาก

ผูส้อบบญัชี จากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ  ากดั และผ่านการพิจารณาสอบทานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมติัของคณะกรรมการบริษทัเรียบร้อยแลว้ 

ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี 

2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  

การลงมติ วาระน้ีตอ้งได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นบั ผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 

วำระที ่4  พจิำรณำอนุมตักิำรจดัสรรก ำไรเป็นทุนส ำรอง และอนุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน ส้ินสุดวันที ่

31 ธันวำคม 2558 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล ตามมาตรา 116 พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ระบุว่า “บริษทัตอ้ง

จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละหา้ของก าไร

สุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมี

จ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เวน้แต่บริษทัจะมีขอ้บงัคบัหรือ
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กฎหมายอ่ืนก าหนดให้ตอ้งมีทุนส ารองมากกว่านั้น”   และบริษทัฯ ก าหนดนโยบาย

การจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะบริษทัในแต่ละปีในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 

(ส่ีสิบ) ของก าไรสุทธิท่ีเหลือหลงัจากหกัเงินส ารองตา่ง ๆ ทุกประเภทตามท่ีไดก้ าหนด

ไวใ้นขอ้บังคบัของบริษทัฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจ าเป็นอ่ืนใดและการ

จ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบตอ่การด าเนินงานปกติของบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญั 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไรสุทธิ

ประจ าปี 2558 ดงัน้ี 

1. เห็นสมควรอนุมตัิใหจ้ดัสรรก าไรไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพิ่มอีก 590,000 บาท 

ซ่ึงคดิเป็นร้อยละ 5  ของก าไรสุทธิประจ าปีของบริษทัตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2. เห็นสมควรอนุมตัิจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 อตัราหุน้ละ 0.022 บาท รวมเป็นจ านวนเงินท่ีจะจ่ายทั้งส้ิน 9,680,000 

บาท คิดเป็นร้อยละ 82.05% ของก าไรสุทธิส าหรับงวดบญัชีปี 2558 โดยก าหนด

รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 19 เมษายน 2559 และ

ให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ (Book Closing Date) ใน

วนัท่ี 20 เมษายน 2559 และได้ก าหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 3 

พฤษภาคม 2559 (ซ่ึงสิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวยงัไม่มีความแน่นอนเน่ืองจาก

ตอ้งรอการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้) 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นบั ผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 

วำระที ่5  พจิำรณำอนุมตักิำรเลอืกตั้งกรรมกำรใหม่ แทนกรรมกำรทีพ้่นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535  และขอ้บงัคบัของ

บริษทั ขอ้ 20 ก าหนดไวว้่า  “ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้

กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถา้

จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนท่ี

ใกลเ้คียงท่ีสุดกบัจ านวนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่ง อาจไดรั้บเลือกให้

กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกได”้   โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 น้ี มี

กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 2 ท่าน คือ  
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(1) คุณสมหะทยั  พานิชชีวะ ต าแหน่ง    กรรมการ  

(2) คุณสุวรรณี ค ามัน่  ต าแหน่ง    กรรมการอิสระ/ประธาน 

   กรรมการตรวจสอบ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เห็นสมควรท่ีจะเสนอช่ือ

กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งทั้ง 2 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 

เน่ืองจากเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติครบถว้นต่อการด ารงต าแหน่ง

กรรมการบริษทั โดยขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารง

ต าแหน่งกรรมการของบริษทั ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นบั ผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 

วำระที ่6  พจิำรณำอนุมตัค่ิำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2559 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อท่ี 25 ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน

กรรมการจากบริษัทตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมติั โดยอาจ

ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และ

จะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นจะมีมติ

เปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืนก็ได ้นอกจากน้ี กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียงและ

สวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ

ประจ าปี 2559 ในรูปแบบของเบ้ียประชุมต่อคร้ัง และค่าตอบแทนกรรมการรายปี เป็น

จ านวนเงินรวมทั้ งส้ินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี ซ่ึงเท่ากับอตัรา

ค่าตอบแทนเดิมในปี 2558 โดยพิจารณาถึงแผนงานทางธุรกิจของบริษทัฯ และความ

รับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน  

- ค่ำเบีย้ประชุม : 

ต ำแหน่ง 
 

ค่ำเบีย้ประชุมต่อคร้ัง (บำท) 
ปี 2558 

ค่ำเบีย้ประชุมต่อคร้ัง (บำท) 
ปี 2559 

ประธานกรรมการบริษทั 15,000 บาท 15,000 บาท 
รองประธานกรรมการบริษทั 12,000 บาท  12,000 บาท  

      กรรมการบริษทั 10,000 บาท 10,000 บาท 
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ต ำแหน่ง 
 

ค่ำเบีย้ประชุมต่อคร้ัง (บำท) 
ปี 2558 

ค่ำเบีย้ประชุมต่อคร้ัง (บำท) 
ปี 2559 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  15,000 บาท 15,000 บาท 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 10,000 บาท 10,000 บาท 

  

- ค่ำตอบแทนกรรมกำรรำยปี : คิดจากผลประกอบการประจ าปีของบริษทัฯ ในอตัราไม่เกินร้อยละ 5  ของก าไร

สุทธิประจ าปี หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล โดยให้คณะกรรมการมีอ านาจจดัสรรเงินจ านวนน้ีให้แก่กรรมการแต่

ละท่าน 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา

ประชุม โดย นบั ผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 

วำระที ่7  พจิำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2559 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 ก าหนดให้ท่ี

ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของ

บริษทัทุกปี 

  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบติั และการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูส้อบบญัชี 

ความต่อเน่ืองและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอตัราค่า

สอบบญัชี ปี 2559 จึงเสนอใหพิ้จารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี แห่งบริษทั ส านกังาน 

อีวาย จ ากดั ดงัน้ี 

(1) คุณศุภชยั ปัญญาวฒัโน  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3930 หรือ 

(2) คุณชลรส  สนัติอศัวราภรณ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4523  หรือ  

(3) คุณกรองแกว้  ลิมป์กิตติกลุ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5874   

  โดยก าหนดให้ผู ้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงข้างต้นเป็นผู ้สอบบัญชี เป็นผู ้ท าการ

ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 และ

ก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงิน 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหม่ืน

บาท)  ในกรณีท่ีผูส้อบบัญชีดังกล่าวข้างตน้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บริษัท

ส านักงาน อีวาย จ ากัด จัดหาผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของส านักงานท าหน้าท่ี

ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าว

ได ้ 
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ความเห็นกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาแลว้ มีความเห็นวา่ ผูส้อบบญัชีทั้งสามท่านเป็น

ผูส้อบบญัชีท่ีเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจใดๆ กบับริษทัฯ หรือผูบ้ริหาร

ของบริษทัฯ และมีคุณสมบติัครบถว้นในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบ

การเงินของบริษทัฯ ประจ าปี 2559 รวมถึงมีความเห็นว่า การก าหนดค่าสอบบญัชี

ประจ าปี 2559 มีความเหมาะสมแลว้ ดงันั้น จึงเห็นชอบใหเ้สนอต่อท่ีประชุมกรรมการ

บริษทั และท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการสรรหาผูส้อบบญัชีและ

ก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2559 ต่อไป 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบท่ีเสนอให้ท่ี

ประชุมผูถ้ือหุน้อนุมติัแต่งตั้งคุณศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียน

เลขท่ี 3930 หรือ คุณชลรส  สันติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 

4523  หรือ คุณกรองแกว้  ลิมป์กิตติกุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5874  

แห่งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขา้งตน้เป็น

ผูส้อบบญัชี เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 

ประจ าปี 2559 และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงิน 750,000 บาท 

(เจด็แสนหา้หมื่นบาท)  

การลงมติ วาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน โดย ไม่นบั ผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 

วำระที ่8  พจิำรณำเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ำม)ี          

หมำยเหต ุ ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ไดก้ าหนดวา่ เม่ือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดพ้ิจารณา

วาระการประชุมตามท่ีแจง้ในหนงัสือเชิญประชุมเรียบร้อยแลว้ ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 

ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือ

ประชุมก็ได ้

 นอกจากน้ี บริษทัฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคดิเห็นและซกัถามในเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกบับริษทัในวาระน้ี 

 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 (Record Date) ในวนัท่ี 14 

มีนาคม 2559 และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 โดยวิธีปิด

สมดุทะเบียนพกัการโอนหุน้ (Book Closing Date) ในวนัท่ี 15 มีนาคม 2559 
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เพ่ือใหก้ารลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเป็นไปดว้ยความรวดเร็วและเรียบร้อย บริษทัฯ จะเปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบียน

ตั้งแตเ่วลา  13.00 น. ของวนัประชุม และเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะในการลงทะเบียน
ใหร้วดเร็วยิง่ข้ึน โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียน และจดัเตรียมเอกสารท่ีตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุม ดงัรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่ง
มาดว้ย 4 โดยบริษทัฯ จะด าเนินการประชุมตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 เพ่ือส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี หาก
ผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตั้งบคุคลอ่ืนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมคร้ังน้ี โปรดกรอก
ขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค (ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่าง 
ประเทศ และแต่งตั้งให ้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้) ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 โดยเลือกแบบใดแบบหน่ึง
เท่านั้น  และน าไปแสดงต่อประธานในท่ีประชุม หรือบุคคลท่ีประธานมอบหมายก่อนเร่ิมการประชุม จกัเป็นพระคณุยิง่ 

 
อน่ึง ผูถ้ือหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัฯ ดงัมีรายช่ือและรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 เพื่อ

เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงในนามผูถื้อหุน้ได ้

 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 ในวนัจนัทร์ท่ี 4 เมษายน 2559 เวลา 

14.00 น. ณ.หอ้งต าหนกัน ้ า ชั้น 3 โรงแรมชลอินเตอร์ เลขท่ี 934 ถนนสุขมุวิท ต าบลบางปลาสร้อย อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี 

20000 โดยพร้อมเพรียงกนั โดยมีแผนท่ีดงัรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 

                     

             ขอแสดงความนบัถือ 

                         บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน)  

  

           
                                         นายชาติชาย  พานิชชีวะ 

                    ประธานกรรมการบริษทั 
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บริษทั เอทพี ี30 จ ำกดั (มหำชน) 

700/199 หมู่ที ่1 ต ำบลบ้ำนเก่ำ อ ำเภอพำนทอง จังหวดัชลบุรี 

             

 

รำยงำนกำรประชุมวสิำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2558 

เวลำและสถำนที ่ การประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2558 ของบริษทั เอทีพี 30 จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ประชุมเม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2558 เวลา 11.00 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 2 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงหว้ยขวาง 

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะดงัน้ี  

ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุม          จ านวนหุน้ 

1. คุณววิฒัน ์กรมดิษฐ ์ 39,200,000 

2. คุณปิยะ เตชากลู 49,000,000 

3. คุณสายสุทธ์ิ เตชากลู 49,000,000 

4. บริษทั กรมดิษฐ ์คอร์ป จ ากดั 28,000,000 

โดยคณุววิฒัน ์กรมดิษฐ ์ผูรั้บมอบฉนัทะ  

5. คุณเพาวพรรณ พานิชชีวะ 8,400,000 

6. คุณนนัทิยา พานิชชีวะ 8,400,000 

7. คุณชาติชาย พานิชชีวะ 40,320,000 

8. คุณสมหะทยั พานิชชีวะ 6,720,000 

9. คุณพาทิศ พานิชชีวะ 6,720,000 

10. คุณสาริศ พานิชชีวะ 6,720,000 

11. คุณอาภาพศิ พานิชชีวะ 6,720,000 

รวม 249,200,000 

โดยมีกรรมการบริษทั และผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมดงัต่อไปน้ี  

(1) คุณชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการบริษทั 

(2) คุณปิยะ เตชากลู  กรรมการบริษทั /กรรมการผูจ้ดัการ 

(3) คุณววิฒัน ์กรมดิษฐ ์ กรรมการบริษทั 

(4) คุณสมหะทยั พานิชชีวะ กรรมการบริษทั 

(5) คุณสุมาลี  เอกนิพฐิสริ เลขานุการบริษทั 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 
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การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯในคร้ังน้ี ผูถื้อหุน้ไดเ้ลือกคุณชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการบริษทั ท า

หนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธำนฯ”)  ประธานฯ แถลงว่ามีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการรับมอบ

ฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทนทั้งส้ิน 11 ท่านเขา้ร่วมประชุม นบัจ านวนหุน้รวมได ้249,200,0000 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 89 ของ

จ านวนหุน้ซ่ึงจ าหน่ายไดแ้ลว้และมีสิทธิออกเสียง จึงครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯแลว้  

ประธานฯช้ีแจงต่อท่ีประชุมเพิ่มวา่ วาระท่ี 2,  3 และ 4 จะตอ้งลงมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระท่ี 1 เป็นวาระการแจง้เพ่ือทราบ ไม่มีการลงมติ ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้รายใดท่ีมีส่วนได้

เสียในการพิจารณาวาระใดๆ จะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสัยในการลงคะแนนเสียงแลว้ ประธานฯ จึงขอเร่ิมการประชุมเพ่ือพิจารณาระเบียบ

วาระต่าง ๆ ตามท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม ดงัน้ี 

 

วำระที ่1  วำระแจ้งเพือ่ทรำบ 

ประธานฯ แถลงตอ่ท่ีประชุมวา่ตามท่ีบริษทัฯ ไดย้ื่นค าขอการเขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ 

(mai) และการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯต่อประชาชน (IPO) ต่อตลาดหลกัทรัพยไ์ปแลว้นั้น จึงขอเรียนคุณ

สุมาลี  เอกนิพฐิสริ เลขานุการบริษทัรายงานใหท่ี้ประชุมทราบถึงความคืบหนา้โดยสงัเขปของการยืน่ค  าขอดงักลา่ว 

คุณสุมาลี  เอกนิพฐิสริ รายงานต่อท่ีประชุมวา่ในขณะน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงินบริษทั แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ไดย้ืน่ Filing  ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ไปแลว้ โดยส านกังาน ก.ล.ต. อยูร่ะหวา่งการตรวจสอบเอกสารและขอ้มูล อยา่งไรก็ตาม คง

จะตอ้งมีการแกไ้ขเอกสารในส่วนของงบการเงิน เน่ืองจากงบการเงินประจ าปี 2557 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ฉบบัท่ียื่นต่อ

ส านกังาน ก.ล.ต. มีการปรับปรุงแกไ้ข โดยจะมีการน าเสนองบการเงินฉบบัแกไ้ขต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัใน

วนัน้ี  

มต:ิ ท่ีประชุมรับทราบความคืบหนา้ของการเขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ (mai)  และการ

ปรับปรุงแกไ้ขงบการเงินประจ าปี 2557 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  ตามท่ีเลขานุการบริษทัรายงาน 

 

วำระที ่2 รับรองรำยงำนกำรประชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2558  (ก่อนกำรแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกดั) 

ประธานฯแถลงต่อท่ีประชุมวา่บริษทัฯ ไดจ้ดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี  1/2558 เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2558 (ก่อน

การแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั) โดยมีรายละเอียดวาระการประชุม และมติตามส าเนารายงานการประชุมท่ีไดแ้นบมา

ดว้ยกบัหนงัสือเชิญประชุม บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้การส่งหนงัสือเชิญประชุมใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่าน และท าการประกาศลงหนงัสือพิมพ์

แลว้ ตลอดจนมีการลงมติและการบนัทึกรายงานการประชุมโดยถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัของบริษทัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ จึง

เสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี  1/2558 
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ความเห็นคณะกรรมการบริษทั: คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้ เห็นควรให้ผูถ้ือหุ้นรับรองรายงานการประชุม

วสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี  1/2558  

การลงมติ: วาระน้ีตอ้งลงมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะสอบถามประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระน้ีก่อนการลงมติ เม่ือไม่มี

ผูใ้ดสอบถาม ประธานฯ จึงขอท่ีประชุมพจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี  1/2558 โดยแจง้วา่วาระน้ีตอ้ง

ลงมติรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

มติ:  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้คร้ังท่ี 1/2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 14 

มีนาคม 2558 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย 249,200,0000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 249,200,0000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

วำระที ่3 พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิประจ ำปี 2557 ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2557 ฉบับแก้ไข 

ประธานฯไดเ้ชิญคุณปิยะ เตชากูล กรรมการผูจ้ดัการ รายงานสรุปงบการเงินประจ าปี 2557 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2557 ฉบบัแกไ้ขท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี  โดยมีรายละเอียดตามส าเนางบการเงิน ท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งให้

พิจารณา รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 2    

คุณปิยะ เตชากูล รายงานต่อท่ีประชุมว่า ผูส้อบบัญชีไดมี้การแก้ไขงบการเงินประจ าปี 2557 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2557 โดยมีการค านวณค่าเส่ือมราคายานพาหนะใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางบญัชีท่ีเหมาะสม กล่าวคือ การ

ปรับปรุงทางบญัชีเร่ืองค่าเส่ือมราคายานพาหนะส าหรับขนส่งแบบคิดคา่เส่ือมท่ีมีราคาซากแยกกบัค่าเส่ือมราคาสะสมอุปกรณ์

แบบไม่คดิคา่ซาก การปรับปรุงสินทรัพยภ์าษเีงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทางบญัชี  

โดยภายหลงัการปรับปรุงทางบญัชี ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯจะเป็นดงัน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 

บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม 344,635,237 บาท มีหน้ีสิน 273,557,200 บาท รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 71,078,037 บาท ก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จส าหรับปี 2557 เท่ากบั 8,036,949 บาท และมีก าไรสะสมยงัไมจ่ดัสรรเท่ากบั 28,278,037 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั: คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้ มีความเห็นวา่งบการเงินประจ าปี 2557 ส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2557 ฉบบัแกไ้ขถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีผูส้อบบญัชีรายงานจึง

เห็นควรใหเ้สนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี 2557 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ฉบบั

แกไ้ขต่อไป 
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ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะสอบถามประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระน้ีก่อนการลงมติ เม่ือไม่มี

ผูใ้ดสอบถาม ประธานฯ จึงขอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี 2557 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ฉบบัแกไ้ข 

โดยแจง้วา่วาระน้ีตอ้งลงมติรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

มต:ิ ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติังบการเงินประจ าปี 2557 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

ฉบบัแกไ้ขท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย 249,200,0000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 249,200,0000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

วำระที ่4  พจิำรณำอนุมตักิำรแก้ไขจ ำนวนเงนิปันผลทีไ่ด้จ่ำยไปให้ผู้ถือหุ้น 

ประธานฯแถลงต่อท่ีประชุมว่าจากการปรับปรุงแก้ไขงบการเงินประจ าปี 2557 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557  

ตามท่ีท่ีประชุมไดอ้นุมติัขา้งตน้ ส่งผลใหก้ าไรสะสมของบริษทัฯเปล่ียนแปลงจาก 33,284,154 บาท เป็น 28,278,037 บาท ดงันั้น 

การปรับปรุงตวัเลขดงักล่าวจึงส่งผลกระทบต่อเงินปันผลท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2558  ไดอ้นุมตัิไปในวนัท่ี 12 

มีนาคม 2558 โดยท่ีประชุมคร้ังดงักล่าวไดมี้มติใหจ้า่ยเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 75  บาท รวมเป็นจ านวนเงินท่ีจะจ่ายปันผลก่อน

หกัภาษี ณ ท่ีจ่ายทั้งส้ิน 30,000,000 บาท ซ่ึงตวัเลขการจ่ายปันผลดงักล่าวเป็นตวัเลขท่ีสูงกว่าก าไรสะสมของบริษทัฯตามงบ

การเงินประจ าปี 2557 ฉบบัแกไ้ข 

ประธานฯแถลงต่อท่ีประชุมเพิ่มเติมวา่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยร์ะบุว่า เงินปันผลจะตอ้งจ่ายจากก าไรของ

บริษทัเท่านั้น (ขณะจ่ายปันผล บริษทัมีสถานะเป็นบริษทัจ ากดัตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย)์ ดงันั้น เม่ือก าไรสะสม

ของบริษทัฯหลงัการปรับปรุงงบการเงินมีจ านวนนอ้ยกว่าเงินปันผลท่ีประกาศจ่ายไป การจ่ายปันผลคร้ังดงักล่าวจึงเป็นการ

จ่ายเงินปันผลท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขจ านวนเงินปันผลจากเดิมจ่ายในอตัราหุน้ละ 75  

บาท รวมเป็นจ านวนเงินท่ีจะจ่ายปันผลก่อนหักภาษี ณ ท่ีจ่ายทั้งส้ิน 30,000,000 บาท ใหแ้กไ้ขเป็นจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 

67.50 บาท รวมเป็นจ านวนเงินท่ีจะจ่ายปันผลก่อนหกัภาษ ีณ ท่ีจ่ายทั้งส้ิน 27,000,000 บาท  

ทั้งน้ี เงินปันผลท่ีผูถื้อหุน้ไดรั้บเกินอตัราจ่ายใหม่ไปจ านวน 3,000,000 บาท คณะกรรมการบริษทัจะไดป้ระสานกบัผู ้

ถือหุน้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ส่งคืนเงินปันผลท่ีจ่ายเกินดงักล่าวมายงับริษทัฯภายในวนัท่ี 30 มิถนุายน 2558  

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั: คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้ มีความเห็นว่า เห็นควรให้เสนอต่อท่ีประชุม

วสิามญัผูถื้อหุน้เพือ่พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขจ านวนเงินปันผลท่ีไดจ่้ายไปใหผู้ถื้อหุน้ 

http://atp30.com/


 

12 
 

ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะสอบถามประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระน้ีก่อนการลงมติ เม่ือไม่มี

ผูใ้ดสอบถาม ประธานฯ จึงขอท่ีประชุมพจิารณาอนุมติัการแกไ้ขจ านวนเงินปันผลท่ีไดจ่้ายไปใหผู้ถื้อหุน้เป็นจ่ายปันผลในอตัรา

หุน้ละ 67.50 บาท รวมเป็นจ านวนเงินท่ีจะจ่ายปันผลก่อนหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายทั้งส้ิน 27,000,000 บาท โดยแจง้วา่วาระน้ีตอ้งลงมติ

รับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

มติ: ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมติัการแกไ้ขจ านวนเงินปันผลท่ีไดจ่้ายไปให้ผูถื้อหุน้ดว้ย

คะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย 249,200,0000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 249,200,0000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

วำระที ่5 เร่ืองอืน่ๆ (ถ้ำม)ี 

ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะทา่นใดมีขอ้สงสยั หรือมีวาระเพิ่มเติมท่ีตอ้งการเสนอ

ใหท่ี้ประชุมพิจารณาหรือไม่ 

ไม่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดหรือผูรั้บมอบฉนัทะเสนอเร่ืองอ่ืนๆเพ่ือพจิารณา 

ประธานฯกล่าวขอบคุณผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา 12.00 น. 

 

 

 

ลงช่ือ                                          ประธานการประชุม 

นายชาติชาย พานิชชีวะ 

ประธานกรรมการบริษทั 

 

    

ลงช่ือ                                                    ผูบ้นัทึกการประชุม 

          นางสาวสุมาลี  เอกนิพฐิสริ 

                   เลขานุการบริษทั 
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ประวตัย่ิอของกรรมกำรที่ได้รับกำรเสนอช่ือกลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอกีวำระหน่ึง 
 
 
ช่ือ-สกลุ  นำงสุวรรณี  ค ำมัน่ 
ประเภทกรรมการ  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
วนัเร่ิมตน้ต าแหน่งกรรมการ  2556 – ปัจจุบนั 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษทั  2 ปี 3 เดือน 
อาย ุ 63  ปี 
สญัชาติ  ไทย 
ท่ีอยู ่ 92/22 ซ.เอกรัตน ์12/1 เมืองเอก 3 ถ.พหลโยธิน  ต.หลกัหก อ.เมืองปทุม  
 จ.ปทุมธานี 12000 
การศึกษา  ปริญญาโท สาขาการพฒันาชุมชน  คณะแพทยศ์าสตร์  มหาวทิยาลยัควนีส์แลนด ์                 

 เมืองบริสเบน  ประเทศออสเตรเลีย 
 ปริญญาตรี  สถิติศาสตร์บณัฑิต  แผนกวชิาสถิติ  คณะพาณิชยศาสตร์การบญัชี  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
หลกัสูตรอบรม  หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 118/2552 
 หลกัสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 27/2552 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 หลกัสูตร วตท.15 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
 
ประสบการณ์  2556-ปัจจุบนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
   บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) 
 2557-2558 เลขาธิการมลูนิธิพฒันาไท ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
 2551-2557 รองเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาติ ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ    

 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ กจิกำรอืน่ทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
ผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน  ไม่มี 
 กจิกำรอืน่ทีม่ใิช่บริษัทจดทะเบียน  
 ไม่มี 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
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 กจิกำรอืน่ทีอ่ำจท ำให้เกดิควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท  
 ไม่มี 
 
การถือหุน้ในบริษทั ไม่มี 
(ณ วนัท่ี 7 มีนาคม 2559)  
 
การเขา้ร่วมประชุมในปี 2558  ประชุมคณะกรรมการบริษทั 7/7 คร้ัง 
 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 คร้ัง 
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ประวตัย่ิอของกรรมกำรที่ได้รับกำรเสนอช่ือกลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอกีวำระหน่ึง 
 
ช่ือ-สกลุ  นำงสมหะทยั  พำนิชชีวะ 
ประเภทกรรมการ  กรรมการ  
วนัเร่ิมตน้ต าแหน่งกรรมการ  2556 – ปัจจุบนั 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษทั  2 ปี 3 เดือน 
อาย ุ 50 ปี 
สญัชาติ  ไทย 
ท่ีอยู ่ 87/3 ซอยสุขมุวทิ 54 แขวงบางจาก เขตพระโขนง 

กรุงเทพฯ  
การศึกษา  ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  
 สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

หลกัสูตรอบรม  หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 104/2551 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 

ประสบการณ์  2556-ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั เอทีพ ี30 จ ากดั (มหาชน) 
 2555-ปัจจุบนั กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บมจ.อมตะ วเีอน็ 
 2547-ปัจจุบนั กรรมการ/President Amata (Vietnam) Joint Stock Company 
 2550-2555 ประธานเจา้หนา้ท่ีพฒันาธุรกิจ บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน่ 
 2549-2550 ผูอ้  านวยการอาวโุสสายพฒันาธุรกิจ  บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน่ 
 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ กจิกำรอืน่ทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
ผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน  บริษทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) 
 

 กจิกำรอืน่ทีม่ใิช่บริษัทจดทะเบียน  
 บริษทั ชาติชีวะ จ ากดั 
 บริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) 
 บริษทั โกลบอล เอน็ไวรอนเมนทอล เทคโนโลย ีจ ากดั 
 บริษทั ชีวาทยั อินเตอร์เชนจ ์จ ากดั 
 บริษทั อมตะ บีกริม เพาเวอร์ จ ากดั 
 บริษทั อมตะ โฮลด้ิง จ ากดั 
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 กจิกำรอืน่ทีอ่ำจท ำให้เกดิควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท  
 ไม่มี 
 
การถือหุน้ในบริษทั 67,200,000 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 15.27% ของหุน้ทั้งหมด  
(ณ วนัท่ี 7 มีนาคม 2559) (นบัรวมคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 
 
การเขา้ร่วมประชุมในปี 2558  ประชุมคณะกรรมการบริษทั 4/7 คร้ัง 
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ค ำช้ีแจงวธีิกำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียน และหลกัฐำนที่ต้องน ำมำแสดงในวนัประชุม 
 
วธีิการมอบฉนัทะ 

บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉันทะจ านวน 3 แบบตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไว ้ตาม
ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ืองก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงัน้ี 

1. แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 
2. แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 
3. แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถ้ือหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแต่งตั้งให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บ

ฝากและดูแลหุน้ 

ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทัไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉันทะไดโ้ดยด าเนินการดงัน้ี 
1.   เลือกใชห้นงัสือมอบฉันทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพยีงแบบเดยีวเท่ำนั้น ดงัน้ี 

1.1   ผูถื้อหุน้ทัว่ไปสามารถเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเทา่นั้น 
1.2   ผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บ

ฝากและดูแลหุน้ สามารถเลือกใชแ้บบใดแบบหน่ึงเท่านั้นใน 3 แบบ (แบบ ก ข หรือ ค) 
2.  มอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือเลือกมอบฉันทะใหก้รรมการของบริษทั คือ     

นายก าชยั  บุญจิรโชต ิกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ตามท่ีบริษทัไดเ้สนอช่ือไวใ้หเ้ป็นผูร้ับมอบฉนัทะในการ
เขา้ร่วมประชุมดงักล่าว 

ในกรณีมอบฉนัทะใหก้รรมการของบริษทัลงมติแทน โปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะและหลกัฐานมายงัหน่วยงาน
เลขานุการบริษทั เอทีพ ี30 จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 700/199 หมูท่ี่ 1 ต าบลบา้นเก่า อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 
ก่อนวนัท่ี 4 เมษายน 2559 ก็จกัขอบคณุยิง่ 

3.   ผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยูไ่มส่ามารถจะมอบฉนัทะเพยีงบางส่วนนอ้ยกวา่จ านวนท่ีตนถือ
อยูไ่ด ้เวน้แต่เป็น Custodian ท่ีผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแตง่ตั้งใหเ้ป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ตามหนงัสือ
มอบฉนัทะแบบ ค. 

4.   ในการออกเสียงลงคะแนนในแตว่าระ ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออก
เสียงเพยีงอยา่งใดอยา่งหน่ึงเท่านั้น ไม่สามารถแบง่การออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได ้(เวน้แต่เป็นการออกเสียงของ 
Custodian) 

5.   ปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาทพร้อมทั้งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าว เพื่อใหถู้กตอ้งและมีผลผกูพนั
ตามกฎหมาย ทั้งน้ีบริษทัไดอ้  านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูรั้บมอบฉันทะท่ีมาลงทะเบียนเขา้ร่วม
ประชุม 

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 
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กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม  

บริษทัจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ก่อนเร่ิมการประชุม 1 ชัว่โมง โดยจะเร่ิมเปิดรับลงทะเบียน
ตั้งแตเ่วลา 13.00 น. เป็นตน้ไป ณ หอ้งต าหนกัน ้า ชั้น 3 โรงแรมชลอินเตอร์ เลขท่ี 934 ถนนสุขมุวทิ ต าบลบางปลาสร้อย อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชลบุรี 20000 ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9) 

 
หลกัฐำนทีต้่องน ำมำแสดงในวนัประชุม 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดงัต่อไปน้ี (แลว้แตก่รณี) ก่อนเขา้ร่วมประชุม 
 
ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดำ 
1. กรณีผู้ถอืหุ้นมำประชุมด้วยตนเอง 

- แบบฟอร์มลงทะเบียน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9) 
- เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหท่ี้ยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ 

หรือ 
- ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง กรณีมีการเปล่ียนแปลงช่ือหรือช่ือสกลุ ขอใหผู้ถื้อหุน้ยื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 

2. กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอืน่มำประชุมแทน 
- แบบฟอร์มลงทะเบียน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9) 
- หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือผูม้อบ

ฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
- ส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้ตามขอ้ 1 และผูถื้อหุน้ไดล้งลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
- เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัขอ้ 1 

ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนติบุิคคล 
1. กรณีผู้มอี ำนำจลงนำมแทนนิตบุิคคล (กรรมกำร) มำเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง 

- แบบฟอร์มลงทะเบียน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9) 
- เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดาตามขอ้ 1 
- ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) 

และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคล ซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซ่ึงเป็นผูถ้ือ
หุน้ 

2. กรณีทีม่กีำรมอบฉันทะ 
- แบบฟอร์มลงทะเบียน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ล าดบั 9) 
- หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือ

ของผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
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- ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) 
และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคล ซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึง
เป็นผูถื้อหุน้ 

- ส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉันทะและไดล้งลายมือช่ือ
รับรองส าเนาถูกตอ้ง 

- เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดาตามขอ้ 1 
3. กรณีผู้ถอืหุ้นทีเ่ป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น 

- แบบฟอร์มลงทะเบียน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9) 
- ใหเ้ตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีผูถ้ือหุน้ท่ีเป็นนิติบคุคล ขอ้ 1 หรือ ขอ้ 2 
- ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน ตอ้งส่ง

หลกัฐานดงัตอ่ไปน้ีเพิม่เติม 
1.  หนงัสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศให ้Custodian เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบ

ฉนัทะแทน 
2.  หนงัสือยืนยนัวา่ Custodian ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ Custodian 

ทั้งน้ี เอกสารท่ีมิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค  าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย และใหผู้ถื้อ
หุน้หรือผูแ้ทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตอ้งของค าแปล 
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ข้อบังคับของบริษัททีเ่กีย่วกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น  

 

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 
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ส่ิงทีส่่งมำด้วย 6 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค 

(อยู่ปกหลงั) 
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หลกัเกณฑ์และวธีิกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท และนิยำมกรรมกำรอสิระ 
 

I. หลกัเกณฑ์และวธีิกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท 
กระบวนการคดัเลือกผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั ไม่ไดผ้า่นการสรรหา เน่ืองจากบริษทัยงัไม่มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหา อยา่งไรก็ตามคณะกรรมการบริษทัไดร่้วมกนัพิจารณาคุณสมบติัในดา้นต่างๆ ความเหมาะสม
ดา้นคุณวฒิุ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษทัท่ีผา่นมา 
และเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพือ่เสนอใหท่ี้
ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัต่อไป 
 

II. นิยำมกรรมกำรอสิระ 
กรรมการอิสระ หมายถึงกรรมการซ่ึงสามารถแสดงความเห็นและปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ รวมถึงมีคณุสมบตัิตามท่ี

บริษทัไดก้ าหนดไวแ้ละสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและ/หรือคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพย ์ดงัน้ี 

คุณสมบติัคณะกรรมการอิสระ 

1. ถือหุน้ไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของบริษทัฯ ทั้งน้ี นบัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ 

ดว้ย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจ

ควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจ

ควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อ

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าว ไม่รวมถึงกรณีท่ี

กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของ

บริษทัฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่

สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ

ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ

ควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย

เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 
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ร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 

2 ปี ก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุม

ของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของ

บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู ่เวน้แต่จะได้

พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้

อ านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้น 

เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็น

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่

เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน

ประจ า หรือถือหุน้เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพ

อยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ  

10. กรรมการอิสระตามคุณสมบติัขา้งตน้ อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการ

ของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุม โดย

มีการตดัสินใจในรูปแบบองคค์ณะ (Collective Decision) ได ้ 
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ข้อมูลเกีย่วกบักรรมกำรอสิระทีเ่ป็นผู้รับมอบฉันทะในกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
 
ช่ือ-สกลุ  นายก าชยั  บุญจิรโชต ิ  
ประเภทกรรมการ  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
วนัเร่ิมตน้ต าแหน่งกรรมการ  2556 – ปัจจุบนั 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษทั  2 ปี 3 เดือน 
อาย ุ 54  ปี 
สญัชาติ  ไทย 
ท่ีอยู ่ 2 ซอยลาดพร้าว 106 แขวงพลบัพลา เขตวงั

ทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  
การศึกษา  เนติบณัฑิตไทย 
 นิติศาสตร์มหาบณัฑิต – มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 นิติศาสตร์บณัฑิต – มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 
หลกัสูตรอบรม  หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 110/2557  
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 
ประสบการณ์  2556-ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
   บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) 
  2529-ปัจจุบนั หวัหนา้ส านกังาน ส านกักฎหมายนิติพล  

  
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ กจิกำรอืน่ทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
ผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน  ไม่มี 
 กจิกำรอืน่ทีม่ใิช่บริษัทจดทะเบียน  
 ส านกักฎหมายนิติพล 
 กจิกำรอืน่ทีอ่ำจท ำให้เกดิควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท  
 ไม่มี 
 
การถือหุน้ในบริษทั ไม่มี 
(ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2559)  
 
การเขา้ร่วมประชุมในปี 2558  ประชุมคณะกรรมการบริษทั 7/7 คร้ัง 
 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 คร้ัง 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 
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บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) 
แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2558 

ณ.หอ้งต าหนกัน ้า ชั้น 3 โรงแรมชลอินเตอร์ 

เลขท่ี 934 ถนนสุขมุวทิ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 

 

หมายเหตุ: บริษทัฯไดเ้ตรียมอ านวยความสะดวกผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะท่ีจะไปร่วมประชุม โดยจดัรถรับ-ส่ง  
ณ หนา้อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (เก่า)  ขา้งศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ รถออก เวลา 12.00 น. 
* ท่านท่ีประสงค์จะเดินทางไปร่วมประชุมโดยรสบัสของบริษัทฯ กรุณาโทรแจ้งคุณแพรววรรณ 081 664 8139 
คุณวนิดา 095 804 6061 หรือคุณสุมาลี 089 764 1334  ภายในวนัท่ี 1 เมษายน 2559 

** ท่านผู้ถอืหุ้นกรุณาเดินทางมาตลาดหลักทรัพย์ได้โดยรถไฟใต้ดิน MRT- สถานีศูนย์สิริกต์ิิ  หรือรถ

สาธารณะอ่ืน เน่ืองจากไม่มีที่จอดรถส่วนตัว  

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 
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หนา้ 1 ของจ านวน 2 หนา้ 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

(แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซ้อน)  
(General Form)  

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 
Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550  

--------------------- 
 

 

เขียนท่ี  

Written at 

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  

Date Month Year 
 

(1) ขา้พเจา้  สญัชาติ   

       I/We Nationality 

อยูบ่า้นเลขท่ี    ถนน      ต าบล/แขวง       

Reside at     Road      Tambol/Khwaeng  

อ าเภอ/เขต    จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์       

Amphoe/Khet    Province     Postal Code   

 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) 
      Being a shareholder of  ATP 30 Public Company Limited 
 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                                                             เสียง ดงัน้ี  
holding the total amount of                                                                             shares, and having the right to vote equal to                                            votes as follows: 

 หุ้นสามญั       หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                                                                         เสียง 
  ordinary share       shares, having the right to vote equal to           votes, 

 หุ้นบุริมสิทธิ                                                   หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                                                                         เสียง 
  preference share       shares, having the right to vote equal to                                                                   votes. 

 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้    

      Hereby appoint 

(1)         อายุ  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                            

           age          years, resides at    

ถนน     ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต                      

Road      Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์    หรือ 
Province    Postal Code              , or 

(2)         อายุ  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                               

           age          years, resides at    

ถนน     ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต                      

Road      Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์    หรือ 
Province    Postal Code                          , or 

 (3)         อายุ  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี      

age          years, resides at 

ถนน     ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต             

Road      Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์                       
Province    Postal Code       

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Shareholders 

ประจ าปี 2559     ในวนัท่ี 4 เมษายน 2559   เวลา 14.00 น. 
Year 2016      on April 04, 2016     at 2.00 p.m. 
ณ หอ้งต าหนกัน ้า ชั้น 3 โรงแรมชลอินเตอร์  เลขท่ี 934 ถนนสุขุมวิท ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

At Tamnaknam Room, 3rd  Floor, The Chon Inter Hotel, 934, Sukhumvit Road, Bangplasoi, Muang, Chonburi 20000 Thailand, or any adjournment at any date, 
time and place thereof. 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 



                                                                                                                                                                                                                                                 

หนา้ 2 ของจ านวน 2 หนา้ 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

Any business carried out by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 
 

 

ลงช่ือ/Signed ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

( ) 

 
 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 

 
 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
 

 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 

 
 

 

 

หมายเหตุ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยก
การลงคะแนนเสียงได ้

Remark 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for 

splitting votes. 

 



   

หนา้ 1 ของจ านวน 7 หนา้ 

 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

Proxy Form B. 
(แบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั)  

(Specific Details Form) 
ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550  

Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550  
--------------------- 

 
เขียนท่ี                                                  
Written at 
วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 
(1)  ขา้พเจา้                                สญัชาติ   
       I/We                                         Nationality   

อยูบ่า้นเลขท่ี           ถนน                    ต าบล/แขวง  
Reside at               Road                                                                   Tambol/Khwaeng  
อ าเภอ/เขต           จงัหวดั                        รหสัไปรษณีย ์                               
Amphoe/Khet                                                      Province                                                              Postal Code 
เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน)      
Being a shareholder of  ATP 30 Public Company Limited  
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั            เสียง ดงัน้ี                                                             
holding the total amount of                            shares, and having the right to vote equal to                                                 votes as follows: 

หุน้สามญั หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                 เสียง ดงัน้ี  
                          ordinary share                               shares, having the right to vote equal to                                                                            votes, 

 หุน้บุริมสิทธิ                                                                      หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                เสียง ดงัน้ี                                                                                                                                                                 
                       preference share                                                               shares, having the right to vote equal to                  votes. 
  

 (2)  ขอมอบฉนัทะให้  
       Hereby appoint  

  (1) อายุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                                                         
       age  years, reside at 

ถนน   ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต   
Road  Tambol/Khwaeng   Amphoe/Khet  
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์                        หรือ 
Province  Postal Code                                                               , or 

  (2) อายุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  
       age years, resides at 

ถนน  ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
Road  Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์ หรือ 
Province  Postal Code                                                                , or 

   (3) อายุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  
       age years, resides at 

ถนน  ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต   
Road  Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  
Province  Postal Code   
 
 
 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 



   

หนา้ 2 ของจ านวน 7 หนา้ 

 
หรือ   นายก าชยั  บุญจิรโชติ   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  อายุ 54  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 2 ซอยลาดพร้าว 106 แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 
10310  
Or Mr. Kumchai  Boonjirachot, Audit Committee and Independent Director, age 54 years old, resides at 2 Soi Ladprao 106, Kwaeng Plabpla, Khet Wangthoglang, 
Bangkok 10310 
 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Shareholders 
ประจ าปี 2559     ในวนัท่ี 4 เมษายน 2559    เวลา  14.00  น. 
Year 2016     on April 04, 2016      at  2.00 p.m. 

ณ หอ้งต าหนกัน ้า ชั้น 3 โรงแรมชลอินเตอร์ เลขท่ี 934 ถนนสุขุมวิท ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
At Tamnaknam Room, 3rd  Floor, The Chon Inter Hotel, 934, Sukhumvit Road, Bangplasoi, Muang, Chonburi 20000 Thailand, or any adjournment at any 

date, time and place thereof. 

 
(3)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
       I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

  มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 To grant the total amount of shareholding and having the right to vote 

  มอบฉนัทะบางส่วน คือ                            
 To grant the partial shares as follows:                                                              

  หุน้สามญั                                               หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้                                            เสียง
                ordinary share shares, and having the right to vote equal to                                votes, 

  หุน้บุริมสิทธิ หุน้และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้                                                         เสียง 
   preference share shares, and having the right to vote equal to       votes. 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด                            เสียง 
 Total amount of voting rights                                                                votes. 

 
(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

 
       วาระที ่1 รับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2558   

 Agenda 1       To certify the minutes of the Extraordinary General of Shareholders’ Meeting No. 1/2015 
 

         (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
               (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     รับรอง     ไม่รับรอง  
       Acknowledge        Against                  
 

      วาระที ่2 พจิารณารายงานของคณะกรรมการซ่ึงแสดงถึงกจิการของบริษัทในรอบปี 2558 
 Agenda 2 To acknowledge the 2015 annual operating results of the company 

 
      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

               (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
     (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

     Approve                Disapprove   Abstain 
 
 
 



   

หนา้ 3 ของจ านวน 7 หนา้ 

      วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี 2558 ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 ทีผ่่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี 
  Agenda 3 To consider and approve the audited financial statements of the Company ended December 31, 2015 
 
      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

              (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
     การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
      To elect director as a whole 

         เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
         Approve                Disapprove   Abstain  

 
      วาระที ่4 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารอง และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ส้ินสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2558 
 Agenda 4 To consider and approve the allocation of the profit as a legal reserve and dividend for the performance ended of 

December 31, 2015. 
 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
           (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 
 

      วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารเลอืกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda 5 To consider the re-election of directors whose term expire 

  
      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

               (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 

     การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
        To elect each director individually 
      (1)   นางสมหะทยั  พานิชชีวะ 
              Mrs. Somhathai  Panichewa 

         เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
         Approve                Disapprove   Abstain  
 

          (2)   นางสุวรรณี  ค  ามัน่ 
              Mrs. Suwanee  Khamman 

         เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
         Approve                Disapprove   Abstain  

  
      วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 

Agenda 6 To consider and approve the remuneration for the Board of Directors of year 2016 
  

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
               (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
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                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 

 
      วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี  2559  

Agenda 7 To consider the appointment of the auditors for the year of 2016 and fix their remuneration. 
  

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
               (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 

 
      วาระที ่8  พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 

 Agenda 8  To consider other matters, if any 
  

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
               (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 

 
                   (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการ
ลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 
   Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be the vote of a shareholder. 

(6)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ือง
ใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้ก
ประการตามท่ีเห็นสมควร 
                               In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any 
matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our 
behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 
กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า

ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy 

Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 
 
 

ลงช่ือ/Signed ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
( ) 

 
ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 
 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 
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หมายเหตุ 
1. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
     Evidence to be attached with this Proxy Form is: 
      (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
      Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 

(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
  Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian. 

2.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคน  
 เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for 
splitting votes. 

3.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form B. as 
attached. 

 



   

หนา้ 6 ของจ านวน 7 หนา้ 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
ALLONGE OF PROXY FORM ข. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of ATP 30 Public Company Limited 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้                                                                                                      
In the meeting of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders 
ประจ าปี 2559     ในวนัท่ี 4 เมษายน 2559    เวลา  14.00  น. 
Year 2016     on April 04, 2016      at  2.00 p.m. 
ณ หอ้งต าหนกัน ้า ชั้น 3 โรงแรมชลอินเตอร์ เลขท่ี 934 ถนนสุขุมวิท ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
At Tamnaknam Room, 3rd  Floor, The Chon Inter Hotel, 934, Sukhumvit Road, Bangplasoi, Muang, Chonburi 20000 Thailand, or any adjournment at 
any date, time and place thereof. 

 
     

 
 วาระท่ี                      เร่ือง                  
        Agenda No.          Re:  
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร                             
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
                   เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง            งดออกเสียง                                 เสียง  
                     Approve                   votes         Disapprove                     votes     Abstain                                   votes 
 
 วาระท่ี                      เร่ือง                  
        Agenda No.          Re:  
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร                             
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
                   เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง            งดออกเสียง                                 เสียง  
                     Approve                   votes         Disapprove                     votes     Abstain                                   votes 
 
 วาระท่ี                      เร่ือง                  
        Agenda No.          Re:  
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร                             
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
                   เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง            งดออกเสียง                                 เสียง  
                     Approve                   votes         Disapprove                     votes     Abstain                                   votes 
 
 วาระท่ี                      เร่ือง                  
        Agenda No.          Re:  
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร                             
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
                   เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง            งดออกเสียง                                 เสียง  
                     Approve                   votes         Disapprove                     votes     Abstain                                   votes 
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 วาระท่ี                      เร่ือง                  
        Agenda No.          Re:  
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร                             
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
                   เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง            งดออกเสียง                                 เสียง  
                     Approve                   votes         Disapprove                     votes     Abstain                                   votes 
 
 วาระท่ี                      เร่ือง                  
        Agenda No.          Re:  
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร                             
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
                   เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง            งดออกเสียง                                 เสียง  
                     Approve                   votes         Disapprove                     votes     Abstain                                   votes 
 
 วาระท่ี                      เร่ือง                  
        Agenda No.          Re:  
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร                             
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
                   เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง            งดออกเสียง                                 เสียง  
                     Approve                   votes         Disapprove                     votes     Abstain                                   votes 
 
 วาระท่ี                      เร่ือง                  
        Agenda No.          Re:  
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร                             
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
                   เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง            งดออกเสียง                                 เสียง  
                     Approve                   votes         Disapprove                     votes     Abstain                                   votes 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

Proxy Form C. 
(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้)  

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 
ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550  

Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550  
--------------------- 

 
เขียนท่ี                                                  
Written at 
วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 
(1)  ขา้พเจา้                                สญัชาติ   
       I/We                                         Nationality   

อยูบ่า้นเลขท่ี           ถนน                    ต าบล/แขวง  
Reside at               Road                                                                   Tambol/Khwaeng  
อ าเภอ/เขต           จงัหวดั                        รหสัไปรษณีย ์                               
Amphoe/Khet                                                      Province                                                              Postal Code 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั      
as a Custodian for  
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                     
being a shareholder of  ATP 30 Public Company Limited                      
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั            เสียง ดงัน้ี                                                             
holding the total amount of                            shares, and having the right to vote equal to                                                 votes as follows: 

หุน้สามญั หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                 เสียง ดงัน้ี  
                          ordinary share                               shares, having the right to vote equal to                                                                            votes, 

 หุน้บุริมสิทธิ                                                                      หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                เสียง ดงัน้ี                                                                                                                                                                 
                       preference share                                                               shares, having the right to vote equal to                  votes. 
  

 (2)  ขอมอบฉนัทะให้  
       Hereby appoint  

  (1) อายุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                                                         
       age  years, reside at 

ถนน   ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต   
Road  Tambol/Khwaeng   Amphoe/Khet  
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์                        หรือ 
Province  Postal Code                                                               , or 

  (2) อายุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  
       age years, resides at 

ถนน  ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
Road  Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์ หรือ 
Province  Postal Code                                                                , or 

   (3) อายุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  
       age years, resides at 

ถนน  ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต   
Road  Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  
Province  Postal Code   
 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Shareholders 
ประจ าปี 2559     ในวนัท่ี 4 เมษายน 2559    เวลา 14.00 น. 
Year 2016     on April 04, 2016      at 2.00 p.m. 

ณ หอ้งต าหนกัน ้า ชั้น 3 โรงแรมชลอินเตอร์ เลขท่ี 934 ถนนสุขุมวิท ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
At Tamnaknam Room, 3rd  Floor, The Chon Inter Hotel, 934, Sukhumvit Road, Bangplasoi, Muang, Chonburi 20000 Thailand, or any adjournment at any 

date, time and place thereof. 

 
(3)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
       I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

  มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 To grant the total amount of shareholding and having the right to vote 

  มอบฉนัทะบางส่วน คือ                            
 To grant the partial shares as follows:                                                              

  หุน้สามญั            หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้                                            เสียง
                ordinary share shares, and having the right to vote equal to                                votes, 

  หุน้บุริมสิทธิ              หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้                                                   เสียง 
   preference share shares, and having the right to vote equal to       votes. 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด                         เสียง 
 Total amount of voting rights                                                          votes. 

 
(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

 
       วาระที ่1 รับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2558   

 Agenda 1       To certify the minutes of the Extraordinary General of Shareholders’ Meeting No. 1/2015 
 

         (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
               (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     รับรอง     ไม่รับรอง  
       Acknowledge        Against                  
 

      วาระที ่2 พจิารณารายงานของคณะกรรมการซ่ึงแสดงถึงกจิการของบริษัทในรอบปี 2558 
 Agenda 2 To acknowledge the 2015 annual operating results of the company 

 
      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

               (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
     (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

     Approve                Disapprove   Abstain 
 
      วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี 2558 ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 ทีผ่่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี 
  Agenda 3 To consider and approve the audited financial statements of the Company ended December 31, 2015 
 
      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

              (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
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    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 

  
      วาระที ่4 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารอง และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ส้ินสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2558 
 Agenda 4 To consider and approve the allocation of the profit as a legal reserve and dividend for the performance ended of 

December 31, 2015. 
 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
           (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 
 

      วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารเลอืกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda 5 To consider the re-election of directors whose term expire 

  
      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

               (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 

 
     การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
      To elect director as a whole 

         เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
         Approve                Disapprove   Abstain  

 
     การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
        To elect each director individually 

(1) นางสมหะทยั  พานิชชีวะ 
Mrs. Somhathai  Panichewa 

         เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
         Approve                Disapprove   Abstain  
 

          (2)   นางสุวรรณี  ค  ามัน่ 
              Mrs. Suwannee  Khamman 

         เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
         Approve                Disapprove   Abstain  

 
      วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 

Agenda 6 To consider and approve the remuneration for the Board of Directors of year 2016 
  

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
               (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 
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      วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี  2559  

Agenda 7 To consider the appointment of the auditors for the year of 2016 and fix their remuneration. 
  

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
               (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 

 
      วาระที ่8  พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 

 Agenda 8  To consider other matters, if any 
  

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
             (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 

                   (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการ
ลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 
   Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be the vote of a shareholder. 

(6)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ือง
ใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้ก
ประการตามท่ีเห็นสมควร 
                               In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any 
matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our 
behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 
กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า

ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy 

Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 
 
 
 

ลงช่ือ/Signed ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
( ) 

 
 
ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
 
 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 
 
 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 
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หมายเหตุ 
1.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ี ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและ

ดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 
Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C. 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
     Evidence to be attached with this Proxy Form are: 
      (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
      Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 

(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
  Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian. 

3.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคน  
 เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for 
splitting votes. 

4.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form C. as 
attached. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
ALLONGE OF PROXY FORM C. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of ATP 30 Public Company Limited 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้                                                                                                      
In the meeting of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders 
ประจ าปี 2559     ในวนัท่ี 4 เมษายน 2559    เวลา  14.00  น. 
Year 2016     on April 04, 2016      at  2.00 p.m. 
ณ หอ้งต าหนกัน ้า ชั้น 3 โรงแรมชลอินเตอร์  เลขท่ี 934 ถนนสุขุมวิท ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
At Tamnaknam Room, 3rd  Floor, The Chon Inter Hotel, 934, Sukhumvit Road, Bangplasoi, Muang, Chonburi 20000 Thailand, or any adjournment at 
any date, time and place thereof. 

 
     

 
 วาระท่ี                      เร่ือง                  
        Agenda No.          Re:  
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร                             
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
                   เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง            งดออกเสียง                                 เสียง  
                     Approve                   votes         Disapprove                     votes     Abstain                                   votes 
 
 วาระท่ี                      เร่ือง                  
        Agenda No.          Re:  
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร                             
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
                   เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง            งดออกเสียง                                 เสียง  
                     Approve                   votes         Disapprove                     votes     Abstain                                   votes 
 
 วาระท่ี                      เร่ือง                  
        Agenda No.          Re:  
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร                             
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
                   เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง            งดออกเสียง                                 เสียง  
                     Approve                   votes         Disapprove                     votes     Abstain                                   votes 
 
 วาระท่ี                      เร่ือง                  
        Agenda No.          Re:  
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร                             
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
                   เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง            งดออกเสียง                                 เสียง  
                     Approve                   votes         Disapprove                     votes     Abstain                                   votes 
 
 วาระท่ี                      เร่ือง                  



   

หนา้ 7 ของจ านวน 7 หนา้ 

        Agenda No.          Re:  
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร                             
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
                   เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง            งดออกเสียง                                 เสียง  
                     Approve                   votes         Disapprove                     votes     Abstain                                   votes 
 
 วาระท่ี                      เร่ือง                  
        Agenda No.          Re:  
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร                             
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
                   เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง            งดออกเสียง                                 เสียง  
                     Approve                   votes         Disapprove                     votes     Abstain                                   votes 
 
 วาระท่ี                      เร่ือง                  
        Agenda No.          Re:  
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร                             
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
                   เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง            งดออกเสียง                                 เสียง  
                     Approve                   votes         Disapprove                     votes     Abstain                                   votes 
 
 วาระท่ี                      เร่ือง                  
        Agenda No.          Re:  
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร                             
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
                   เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง            งดออกเสียง                                 เสียง  
                     Approve                   votes         Disapprove                     votes     Abstain                                   votes 
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