
 

 
บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 700/199 หมู่ 1 ต ำบลบำ้นเก่ำ อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 

เลขท่ี ATP30 7/ 2563 

 

วนัท่ี 1 เมษายน 2563 

 

เร่ือง  แจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 

บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ขอแจง้มติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 เม่ือวนัท่ี 1 เมษำยน 

2563 เวลำ 10.00 น. ณ อำคำรสโมสร โครงกำรชีวำวลัย ์ป่ินเกลำ้-สำทร เลขท่ี 188 ถนนพุทธมณฑลสำย1 แขวงบำงระมำด เขต

ตล่ิงชนั กรุงเทพฯ 10170 มีผูถื้อหุน้เขำ้ประชุมดว้ยตนเองและโดยกำรมอบฉนัทะรวม 34 รำย จ ำนวนหุ้นรวม 376,316,783 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 60.96 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุม โดยมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะเพ่ิมเติม

จ ำนวน 2 รำย ถือหุ้นรวม 376,316,884 หุ้น ทยอยเขำ้ร่วมประชุมตั้งแต่วำระท่ี 2 เป็นตน้ไป โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

 

1 รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2562 เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2562 โดยอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง 

ขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   จาํนวน 376,316,783 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย  จาํนวน                  0  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสีย   จาํนวน                  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 

รวม  จาํนวน 376,316,783 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 

งดออกเสียง  จาํนวน                  0  เสียง 

 

2   รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรซ่ึงแสดงถึงกิจกำรของบริษทัฯ รอบปี 2562 

วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 

 

3   อนุมติังบกำรเงินส ำหรับปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม  2562 ท่ีผำ่นกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี โดยอนุมติัดว้ย 

คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   จาํนวน 376,316,884 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย  จาํนวน                  0  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสีย   จาํนวน                  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 

รวม  จาํนวน 376,316,884 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 

งดออกเสียง  จาํนวน                  0  เสียง 
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4 อนุมติักำรจดัสรรก ำไรเป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำย และอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน ส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  

- บริษทัจดัสรรเงินกาํไรสุทธิประจาํปี 2562 ไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 2,400,000 บำท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 

5.13 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี 2562 ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด ส่งผลให้บริษทัมีส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 10,900,000 

บำท คิดเป็นอตัรำร้อยละ 7.05 ของทุนจดทะเบียน 

- จ่ำยปันผลเป็นเงินสดในอตัรำหุ้นละ 0.04 บำท ซ่ึงไดจ้่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลไปแลว้ส ำหรับงวด 1 มกรำคม - 30 

กนัยำยน 2562 ในอตัรำหุ้นละ 0.02 บำท เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวำคม 2562 และเงินปันผลจ่ำยส ำหรับงวด 1 มกรำคม - 31 

ธนัวำคม 2562 ในอตัรำหุ้นละ 0.02 บำท ส ำหรับหุน้สำมญัจ ำนวน 617,310,058 หุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงิน 24.69 ลำ้น

บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 55.59 ของก ำไรสุทธิหลงัจดัสรรก ำไรเป็นเงินทุนส ำรองตำมกฎหมำย บริษทักาํหนดรายช่ือ

ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลในวนัท่ี 16 เมษายน 2563 และไดก้าํหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 30 

เมษายน 2563 โดยอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   จาํนวน 376,316,884 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย  จาํนวน                  0  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสีย   จาํนวน                  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 

รวม  จาํนวน 376,316,884 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 

งดออกเสียง  จาํนวน                  0  เสียง 

 

5 อนุมติัลดทนุจดทะเบียนของบริษทัจ ำนวน 359,985 บำท จำกทุนจดทะเบียน 154,687,500 บำท เป็นทุนจด- 

ทะเบียนจ ำนวน 154,327,514 บำท โดยกำรตดัหุน้สำมญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ ำหน่ำยของบริษทัจ ำนวน 1,439,250 หุ้น  

มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท โดยอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น

ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   จาํนวน 376,316,884 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย  จาํนวน                  0  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสีย   จาํนวน                  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 

รวม  จาํนวน 376,316,884 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 

งดออกเสียง  จาํนวน                  0  เสียง 

 
6 อนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรลดทนุจดทะเบียนของบริษทั 

โดยอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   จาํนวน 376,316,884 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย  จาํนวน                  0  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสีย   จาํนวน                  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 

รวม  จาํนวน 376,316,884 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 
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งดออกเสียง  จาํนวน                  0  เสียง 

 

7 อนุมติักำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งวำระ โดยอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้

ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

7.1 นางสุวรรณี คาํมัน่  

เห็นดว้ย   จาํนวน 376,316,884 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย  จาํนวน                  0  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสีย   จาํนวน                  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 

รวม  จาํนวน 376,316,884 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 

งดออกเสียง  จาํนวน                  0  เสียง 

7.2 นางสมหะทยั พานิชชีวะ  

เห็นดว้ย   จาํนวน 376,316,884 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย  จาํนวน                  0  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสีย   จาํนวน                  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 

รวม  จาํนวน 376,316,884 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 

งดออกเสียง  จาํนวน                  0  เสียง 

7.3 นายปิยะ เตชากูล   

เห็นดว้ย   จาํนวน 376,316,884 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย  จาํนวน                  0  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสีย   จาํนวน                  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 

รวม  จาํนวน 376,316,884 สียง   คิดเป็นร้อยละ 100 

งดออกเสียง  จาํนวน                  0  เสียง 

 

8 อนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563 ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

- คา่เบ้ียประชุม 

ประธานกรรมการ 15,000 บาทต่อคร้ัง 

รองประธานกรรมการ 12,000 บาทต่อคร้ัง 

กรรมการ 10,000 บาทต่อคร้ัง 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาทต่อคร้ัง 

กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาทต่อคร้ัง 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 15,000 บาทต่อคร้ัง 

กรรมการบริหารความเส่ียง 10,000 บาทต่อคร้ัง 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 15,000 บาทต่อคร้ัง 
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กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 10,000 บาทต่อคร้ัง 

- ค่าตอบแทนกรรมการรายปี : คิดจากผลประกอบการประจาํปีของบริษทัในอตัราไม่เกินร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ

ประจาํปีหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล โดยใหค้ณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจจดัสรรเงินจาํนวนน้ีให้แก่กรรมการ 

 แต่ละท่านโดยอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   จาํนวน 376,316,884 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย  จาํนวน                  0  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสีย   จาํนวน                  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 

รวม  จาํนวน 376,316,884 สียง   คิดเป็นร้อยละ 100 

งดออกเสียง  จาํนวน                  0  เสียง 

 

9 แต่งตั้งผูส้อบบญัชี จากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2563 โดยมีรายช่ือ ดงัน้ี 

- คุณศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3930 หรือ  

- คณุณัฐวุฒิ สันติเพช็ร         ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 5730 หรือ 

- คุณกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5874  

ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชี

รายอื่นของสาํนกังานทาํหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้ 

และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2563 เป็นจาํนวนเงิน 1,260,000 บาท (หน่ึงลา้นสองแสนหกหม่ืนบาทถว้น) ไม่มี

ค่าบริการอื่น โดยอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   จาํนวน 376,316,884 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย  จาํนวน                  0  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสีย   จาํนวน                  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 

รวม  จาํนวน 376,316,884 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 

งดออกเสียง  จาํนวน                  0  เสียง 

 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นายปิยะ เตชากูล) 

กรรมการผูจ้ดัการ 


