
 

บริษทั เอทีพี 30 จ  ากดั (มหาชน) 700/199 หมู่ท่ี1 ต  าบลบา้นเก่า อ  าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 

เลขที่ 5/2559 

 4 เมษายน 2559 

เร่ือง      แจ้งมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 บริษัท เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) 

เรียน     กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

 บริษัท เอทีพี 30 จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวนัที่ 4 

เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องต าหนกัน า้ ชัน้ 3  โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสขุมุวิท ต าบลบางปลาสร้อย 

อ าเภอเมือง จังหวดัชลบุรี 20000 มีผู้ ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 58 ราย จ านวนหุ้นรวม 

318,757,022 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 72.4448 ของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วทัง้หมด และตัง้แต่วาระที่ 2 เป็นต้น

ไป ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะรวม 60 ราย ถือหุ้นรวม 319,277,022 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 72.5630 ของจ านวนหุ้นที่

ออกจ าหนา่ยแล้วทัง้หมด โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2558 

ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2558 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย จ านวน 318,747,022 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9969 

ไม่เห็นดว้ย จ านวน 10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0031 

บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 

วาระที ่2  พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการซ่ึงแสดงถึงกจิการของบริษัทในรอบปี 2558 

 วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 

 

วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2558 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบ

บัญชี 

ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับปี 2558 และมีมติอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

เห็นดว้ย จ านวน 319,267,022 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9969 

ไม่เห็นดว้ย จ านวน 10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0031 

บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
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วาระที ่4  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารอง และอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ส้ินสุด

วนัที ่31 ธันวาคม 2558 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัจดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2558 ดงัน้ี 

1. มติอนุมติัจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพ่ิมอีก 590,000 บาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 5  ของก าไร

สุทธิประจ าปีของบริษทัตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2. มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ในอตัราหุ้น

ละ 0.022 บาท รวมเป็นจ านวนเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 9,680,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.05% ของก าไร

สุทธิส าหรับงวดบญัชีปี 2558  

 

โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 19 เมษายน 2559 และให้

รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยวธีิปิดสมุดทะเบียน

พกัการโอนหุน้ (Book Closing Date) ในวนัท่ี 20 เมษายน 2559 และวนัท่ีไม่ไดรั้บสิทธิผล (XD) คือวนัท่ี 12 

เมษายน 2559 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย จ านวน 319,267,022 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9969 

ไม่เห็นดว้ย จ านวน 10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0031 

บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 

วาระที ่5  พจิารณาอนุมตักิารเลอืกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งกรรมการจ านวน 2 ท่านท่ีครบก าหนดวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีก

วาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

(1) คุณสมหะทยั พานิชชีวะ ต าแหน่งกรรมการ 

เห็นดว้ย จ านวน 319,267,022 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9969 

ไม่เห็นดว้ย จ านวน 10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0031 

บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 

(2) คุณสุวรรณี ค ามัน่  ต าแหน่งกรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

เห็นดว้ย จ านวน 319,267,022 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9969 

ไม่เห็นดว้ย จ านวน 10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0031 

บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
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วาระที ่6  พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 ในรูปแบบของเบ้ียประชุมต่อคร้ัง และ

ค่าตอบแทนกรรมการรายปี เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองลา้นบาท) ต่อปี ซ่ึงเท่ากบั

อตัราค่าตอบแทนเดิมในปี 2558 โดยพิจารณาถึงแผนงานทางธุรกิจของบริษทัฯ และความรับผิดชอบของ

กรรมการแต่ละท่าน ดงัน้ี  

- ค่าเบีย้ประชุม : 

ต าแหน่ง 
 

ค่าเบีย้ประชุมต่อคร้ัง 
ปี 2558 

ค่าเบีย้ประชุมต่อคร้ัง 
ปี 2559 

ประธานกรรมการบริษทั 15,000 บาท 15,000 บาท 
รองประธานกรรมการบริษทั 12,000 บาท 12,000 บาท 
กรรมการบริษทั 10,000 บาท 10,000 บาท 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  15,000 บาท 15,000 บาท 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 10,000 บาท 10,000 บาท 

                        

- ค่าตอบแทนกรรมการรายปี :  

คิดจากผลประกอบการประจ าปีของบริษทัฯ ในอตัราไม่เกินร้อยละ 5  ของก าไรสุทธิประจ าปี หลงัหักภาษี

เงินไดนิ้ติบุคคล โดยใหค้ณะกรรมการมีอ านาจจดัสรรเงินจ านวนน้ีใหแ้ก่กรรมการแต่ละท่าน 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย จ านวน 319,267,022 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9969 

ไม่เห็นดว้ย จ านวน 10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0031 

บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 

วาระที ่7  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2559 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2559 โดย

มีรายช่ือ ดงัน้ี 

นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3930 และ/หรือ 

นางชลรส  สนัติอศัวราภรณ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4523  และ/หรือ  

นางสาวกรองแกว้  ลิมป์กิตติกลุ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5874   
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  ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั จัดหา

ผูส้อบบัญชีรายอ่ืนของส านักงานท าหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีแทนผู ้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และก าหนด

ค่าตอบแทนในการตรวจสอบบญัชีประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงิน 750,000 บาท  

  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

เห็นดว้ย จ านวน 319,267,022 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9969 

ไม่เห็นดว้ย จ านวน 10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0031 

บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 

วาระที ่8          พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 

        ไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองใดเขา้มาพิจารณา 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

                                                                                          ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                                                                          (นายปิยะ เตชากลู) 

                                                                                          กรรมการผู้จดัการ 


