
 

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

เลขท่ี ATP30 8/ 2561 

 

วนัท่ี 3 เมษายน 2561 

 

เร่ือง  แจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 

บริษทั เอทีพี 30 จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ขอแจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 

2561 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด ์หอ้งพาโนรามา 1 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

มีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวม 53 ราย จาํนวนหุน้รวม 355,010,569 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 68.0798 

ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุม โดยมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ เพ่ิมเติมจาํนวน 57 ราย ถือหุน้

รวม 355,197,169 หุน้ ทยอยเขา้ร่วมประชุมตั้งแต่วาระท่ี 1 เป็นตน้ไป โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวนัที ่3 เมษายน 2560 

ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2560โดยอนุมติัดว้ย 

คะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   จาํนวน 355,197,069 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย  จาํนวน                  0  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง  จาํนวน                  0  เสียง 

 

วาระที ่2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการซ่ึงแสดงถึงกจิการของบริษัทรอบปี 2560 

 วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 

 

วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิส าหรับปี  2560  ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  2560 ทีผ่่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี 

ท่ีประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัสาํหรับปี 2560 และมีมติอนุมติังบการเงินประจาํปี 2560 ส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   จาํนวน 355,197,169 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย  จาํนวน                  0  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง  จาํนวน                  0  เสียง 

 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารอง และอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ส้ินสุด 

วนัที ่31 ธันวาคม 2560 
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1) ท่ีประชุมมีมติอนุมติัจดัสรรเงินกาํไรสุทธิประจาํปี 2560 ไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 1,400,000 บาท ซ่ึง

คิดเป็นร้อยละ 5.33 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 2560 ตามท่ีกฎหมายกาํหนด ส่งผลใหบ้ริษทัมีสาํรองตามกฎหมาย

จาํนวน 6,400,000 บาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 4.14 ของทุนจดทะเบียน 

2) ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสาํหรับผลการดาํเนินงาน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ในอตัรา

หุน้ละ 0.03 บาท สาํหรับหุน้สามญัจาํนวน 521,462,375 หุน้ คิดเป็นมูลค่า 15,643,871.25 บาท หรือคิดเป็นอตัราการ

จ่ายปันผลร้อยละ 62.96 ของกาํไรสุทธิหลงัจดัสรรกาํไรเป็นเงินทุนสาํรองตามกฎหมาย บริษทักาํหนดรายช่ือ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลในวนัท่ี 12 เมษายน 2561 และไดก้าํหนดใหจ่้ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 30 

เมษายน 2561 โดยอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   จาํนวน 355,197,169 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย  จาํนวน                  0  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง  จาํนวน                  0  เสียง 

 

วาระที ่5 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2561 โดยมี

รายช่ือ ดงัน้ี 

- คุณศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3930 หรือ  

- คุณชลรส สนัติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4523 หรือ 

- คุณกรองแกว้ ลิมป์กิตติกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5874  

ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหบ้ริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชี

รายอ่ืนของสาํนกังานทาํหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2561 เป็น

จาํนวนเงิน 1,260,000 บาท (หน่ึงลา้นสองแสนหกหม่ืนบาทถว้น) โดยอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำ

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   จาํนวน 355,197,169 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย  จาํนวน                  0  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง  จาํนวน                  0  เสียง 

 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าทีพ้่นจากต าแหน่งวาระ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งกรรมการจาํนวน 3 ท่านท่ีพน้จากตาํแหน่งวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีก 

วาระหน่ึง คือ 1)  นายปิยะ เตชากลู 2)  นางสมหะทยั พานิชชีวะ    3)  นายกาํชยั บุญจิรโชติ  

โดยอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

(1) นายปิยะ เตชากลู  กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

เห็นดว้ย   จาํนวน 355,197,169 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย  จาํนวน                  0  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0 
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งดออกเสียง  จาํนวน                  0  เสียง 

(2) นางสมหะทยั พานิชชีวะ  กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง  กรรมการ 

เห็นดว้ย   จาํนวน 355,197,169 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย  จาํนวน                  0  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง  จาํนวน                  0  เสียง 

(3) นายกาํชยั บุญจิรโชติ  กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

เห็นดว้ย   จาํนวน 355,197,169 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย  จาํนวน                  0  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง  จาํนวน                  0  เสียง 

 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2561 โดยกาํหนดผลตอบแทนกรรมการในรูปเบ้ียประชุมต่อคร้ัง

ตามอตัราท่ีปรากฏในตาราง และค่าตอบแทนกรรมการรายปี ซ่ึงเท่ากบัค่าตอบแทนเดิมในปี 2560 ดงัน้ี 

- ค่าเบีย้ประชุม 

 

ต าแหน่ง 

ค่าเบีย้ประชุมต่อคร้ัง (บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 

ประธานกรรมการบริษทั 15,000 15,000 

รองประธานกรรมการบริษทั 12,000 12,000 

กรรมการบริษทั 10,000 10,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 10,000 10,000 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 15,000 15,000 

กรรมการบริหารความเส่ียง 10,000 10,000 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน - 15,000 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน - 10,000 

 

- ค่าตอบแทนกรรมการรายปี : คิดจากผลประกอบการประจาํปีของบริษทั ในอตัราไม่เกินร้อยละ 5  ของกาํไรสุทธิ

ประจาํปี หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล โดยใหค้ณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจจดัสรรเงินจาํนวนน้ีใหแ้ก่กรรมการ 

แต่ละท่านโดยอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่สองในสำมของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุม ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   จาํนวน 355,197,169 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย  จาํนวน                  0  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง  จาํนวน                  0  เสียง 
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วาระที ่8 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขข้อบังคบับริษัท ในหมวดที ่6 (การประชุมผู้ถือหุ้น) ให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญัตบิริษัท 

มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทั ในหมวดท่ี 6 (กำรประชุมผูถื้อหุน้) ใหส้อดคลอ้งกบัพระรำชบญัญติั

บริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 โดยอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่สำมในส่ีของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำ

ประชุม ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   จาํนวน 355,197,169 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย  จาํนวน                  0  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง  จาํนวน                  0  เสียง 

 

วาระที ่9 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นายปิยะ เตชากลู) 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 


