
 

บริษทั เอทีพี 30 จ  ำกดั (มหำชน) 700/199 หมู่ท่ี1 ต  ำบลบำ้นเก่ำ อ  ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 

เลขที่ 5 / 2560 

 3 เมษายน 2560 

เร่ือง      แจ้งมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 บริษัท เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) 

เรียน     กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

 บริษัท เอทีพี 30 จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวนัที่ 3 

เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ห้องเพชรชมพู ชัน้  3 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร 10400 มีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวม 51 ราย จ านวนหุ้นรวม 290,701,921 

หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.0686 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชุม โดยมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ

เพิ่มเติมจ านวน 15 ราย ถือหุ้นรวม 5,411,239 หุ้น ทยอยเข้าร่วมประชมุตัง้แตว่าระท่ี 1 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2559 

ที่ประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย จ านวน 296,102,460 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9966 

ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 10,001 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0034 

งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง   

 

วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถงึกิจการของบริษัทในรอบปี 2559 

 วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงมติในวาระนี ้

 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัท ส าหรับปี 2559 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ ผ่านการ

ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี 

ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปี 2559 และมีมติอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2559 

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย จ านวน 296,102,959 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9966 

ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 10,001 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0034 

งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง   
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วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารอง ส าหรับผลการด าเนินงาน สิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 

2559 

ที่ประชมุมีมติอนมุตัิจดัสรรเงินก าไรสทุธิประจ าปี 2559 ไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 1,166,870 

บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.32 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2559 ตามที่กฎหมายก าหนด สง่ผลให้บริษัทมีส ารอง

ตามกฎหมายจ านวน 5,000,000 บาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 4.55 ของทนุจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย จ านวน 296,103,159 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9966 

ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 10,001 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0034 

งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง   

 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ในอตัราหุ้น
ละ 0.04473 บาท ส าหรับหุ้นสามญัจ านวน 440,000,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 19,681,200 บาท หรือคิดเป็น
อตัราการจ่ายปันผลร้อยละ 94.79 ของก าไรสุทธิหลงัจัดสรรก าไรเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมาย โดย
แบง่เป็นการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัและเป็นเงินสดตามรายละเอียดดงันี ้ 
1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท จ านวนไมเ่กิน 55,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้

หุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ตามสดัสว่นการถือหุ้น ในอตัรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล 
หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัที่ 0.03125 บาทตอ่หุ้น (เศษของหุ้นปันผลให้ปัดทิง้) 
ทัง้นี ้กรณีผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการ
จ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอตัราหุ้นละ 0.03125 บาท (ภายหลงัการค านวณเป็นทศนิยม 5 ต าแหน่ง เศษให้
ปัดทิง้) 

2. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท จ านวนไม่เกิน 5,931,200 บาท คิดเป็นอตัราการ
จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดที่ 0.01348 บาทตอ่หุ้น ประกอบด้วย 
2.1       การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด จ านวนไม่เกิน 1,531,200 บาท คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผล
เป็นเงินสดที่ 0.00348 บาทตอ่หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายภาษีส าหรับหุ้นปันผลของผู้ ถือหุ้น และ 
2.2       การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพิ่มเติม จ านวน 4,400,000 บาท คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผล
เป็นเงินสดที่ 0.01 บาทตอ่หุ้น 
 

บริษัทก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวนัที่ 17 เมษายน 2560 และให้

รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แหง่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิด

สมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น (Book Closing Date) ในวนัท่ี 18 เมษายน 2560 และได้ก าหนดให้จ่ายเงินปัน

ผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2560 
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ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย จ านวน 296,103,159 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9966 

ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 10,001 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0034 

งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง   

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรุ่นที่ 1  

 (ATP30-W1) 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรุ่นที่ 1 

(ATP30-W1) จ านวนไมเ่กิน 123,750,000 หนว่ย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) 

ในอตัรา 4 หุ้นสามญัเดิมตอ่ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งรวมจ านวนหุ้นสามญัที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลใน

ครัง้นี ้โดยไมค่ิดมลูคา่  

บริษัทก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิได้รับใบส าคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 (Record Date) ในวันที่ 16 

พฤษภาคม 2560 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพกัการโอนหุ้น (Book Closing Date) ในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2560 

ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้  

เห็นด้วย จ านวน 296,103,159 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9966 

ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 10,001 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0034 

งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการ

จ่ายหุ้นปันผล และรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ ATP30-W1 

ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ดงักลา่วเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น

สามญั (ATP30-W1) จากเดิม 110,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 440,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตรา

ไว้หุ้ นละ 0.25 บาท เ ป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 154,687,500  บาท แบ่ง เ ป็นหุ้ นสามัญจ านวน 

618,750,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 0.25 บาท โดยบริษัทจะออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุนอีกจ านวน 

178,750,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงันี ้

1) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล                           จ านวนไมเ่กิน 55,000,000  หุ้น 

2) เพื่อรองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพ ATP30-W1    จ านวนไมเ่กิน 123,750,000  หุ้น 
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ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย จ านวน 296,103,159 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9966 

ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 10,001 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0034 

งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ที่ประชุมมีมติอนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน ด้วย

คะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย จ านวน 296,103,159 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9966 

ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 10,001 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0034 

งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการใหม่ แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

ที่ประชมุมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการจ านวน 3 ท่านที่ครบก าหนดวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีก

วาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

(1) คุณวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ ต าแหน่ง รองประธานกรรมการ 

เห็นด้วย จ านวน 296,103,159 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9966 

ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 10,001 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0034 

งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง   

 

(2) คุณสุพจน์ เธียรวุฒ ิ ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

เห็นด้วย จ านวน 296,103,159 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9966 

ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 10,001 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0034 

งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง   

 

(3) คุณชาติชาย พานิชชวีะ ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 

เห็นด้วย จ านวน 296,103,159 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9966 

ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 10,001 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0034 

งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง   
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วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 

ที่ประชุมมีมติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 โดยก าหนดผลตอบแทนกรรมการในรูปเบี ย้

ประชมุตอ่ครัง้ตามอตัราที่ปรากฏในตาราง และคา่ตอบแทนกรรมการรายปี ซึง่เทา่กบัค่าตอบแทนเดิมในปี 

2559 โดยพิจารณาถึงแผนงานทางธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบของกรรมการแตล่ะทา่น ดงันี ้ 

- ค่าเบีย้ประชุม : 

ต าแหน่ง 
 

ค่าเบีย้ประชุมต่อครัง้ 
ปี 2559 

ค่าเบีย้ประชุมต่อครัง้ 
ปี 2560 

ประธานกรรมการบริษัท 15,000 บาท 15,000 บาท 
รองประธานกรรมการบริษัท 12,000 บาท 12,000 บาท 
กรรมการบริษัท 10,000 บาท 10,000 บาท 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  15,000 บาท 15,000 บาท 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 10,000 บาท 10,000 บาท 
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง - 15,000 บาท 
กรรมการบริหารความเสีย่ง - 10,000 บาท 

                        

- ค่าตอบแทนกรรมการรายปี :  

คิดจากผลประกอบการประจ าปีของบริษัทในอตัราไมเ่กินร้อยละ 5  ของก าไรสทุธิประจ าปี หลงัหกัภาษีเงิน

ได้นิติบคุคล โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจจดัสรรเงินจ านวนนีใ้ห้แก่กรรมการแตล่ะทา่น 

ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย จ านวน 143,563,159 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9930 

ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 10,001 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0070 

งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

หมายเหต ุ: ผู้ ถือหุ้นท่ีด ารงต าแหนง่กรรมการ ไมม่ีสทิธิออกเสยีงในวาระนี ้เนื่องจากเป็นผู้มีสว่นได้เสยี 

 

วาระที่ 11  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2560 

ที่ประชุมมีมติอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560

โดยมีรายช่ือ ดงันี ้

นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือ 

นางสาวกรองแก้ว  ลมิป์กิตติกลุ    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5874 และ/หรือ  

นางชลรส สนัติอศัวรา     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4523 

 



 

บริษทั เอทีพี 30 จ  ำกดั (มหำชน) 700/199 หมู่ท่ี1 ต  ำบลบำ้นเก่ำ อ  ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 

  ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั จัดหา

ผู้ สอบบัญชีรายอื่นของส านักงานท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีแทนผู้ สอบบัญชีดังกล่าวได้ และก าหนด

คา่ตอบแทนในการตรวจสอบบญัชีประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 1,050,000 บาท  

 

  ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

เห็นด้วย จ านวน 296,103,160 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

งดออกเสยีง จ านวน 10,000 เสยีง   

 

วาระที่ 12        พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

        ไมม่ีผู้ ใดเสนอเร่ืองใดเข้ามาพิจารณา 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  

 

                                                                                            ขอแสดงความนบัถือ 
 
                                                                                           (นายปิยะ เตชากลู) 

  กรรมการผู้จดัการ 


