
 

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

เลขท่ี ATP30 4/ 2564 

 

วนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2564 

 

เร่ือง  แจง้มติท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2564 

เรียน  กรรมกำรและผูจ้ดักำร  

ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 

บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ขอแจง้มติท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 24 

กุมภำพนัธ ์2564 เวลำ 13.00 น. โดยประชุมผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) มีผูถื้อหุ้นเขำ้ประชุมดว้ยตนเองและโดยกำรมอบ

ฉนัทะรวม 38 รำย จ ำนวนหุน้รวม 388,542,981 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.94  ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมด ครบเป็นองค์

ประชุม โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

 

1 รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 เม่ือวนัท่ี 1 เมษำยน 2563 โดยอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง 

ขำ้งมำกของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   จ ำนวน 388,542,981  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย  จ ำนวน                  0  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสีย   จ ำนวน                  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 

รวม  จ ำนวน 388,542,981  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 

งดออกเสียง  จ ำนวน                  0  เสียง 

 

2 พิจำรณำอนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทั และกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. (เร่ืองทุน
จดทะเบียน) เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั  
โดยอนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทัจ ำนวน 16,250,000.00 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 154,327,514.50 
บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ ำนวน 170,577,514.50 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 65,000,000 หุ้น 
มูลค่ำตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท เพ่ือเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) และอนุมติักำรแกไ้ขเพ่ิมเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4. (เร่ือง ทุนจดทะเบียน) เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 
โดยอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
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เห็นดว้ย   จ ำนวน 388,542,981 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย  จ ำนวน                  0  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสีย   จ ำนวน                  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 

รวม  จ ำนวน 388,542,981 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 

งดออกเสียง  จ ำนวน                  0  เสียง 

 
3. พิจำรณำอนุมติักำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทนุของบริษทัเพ่ืออนุมติัจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทนุของบริษทั

ให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั (Private Placement) ไดแ้ก่ บริษทั โตโยตำ้ ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จ ำกดั 

 อนุมัติกำรมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือกรรมกำรผูจ้ ัดกำร และ/หรือผู ้รับมอบอ ำนำจจำก
คณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือผูรั้บมอบอ ำนำจจำกกรรมกำรผูจ้ดักำรเป็นผูมี้อ  ำนำจในกำรด ำเนินกำร ดงัน้ี 
ก. พิจำรณำก ำหนดรำยละเอียดอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั ซ่ึงรวมถึง

แต่ไม่จ ำกดัเพียงกำรก ำหนดระยะเวลำกำรเสนอขำย ตลอดจนก ำหนดเง่ือนไข และรำยละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งให้
เป็นไปตำมกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวกบักำรออก และเสนอขำยหลกัทรัพย ์

ข. ก ำหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงวนัจองซ้ือ และวนัเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน กำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนเป็น
คร้ังเดียวหรือเป็นครำวๆ กำรช ำระค่ำหุ้น รวมถึงเง่ือนไขและรำยละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบักำรจองซ้ือ และเสนอ
ขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนดงักล่ำว 

ค. เขำ้เจรจำ ท ำควำมตกลง และลงนำมในเอกสำรและสัญญำต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งมีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำร
ต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรออก เสนอขำย และจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนขำ้งตน้ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียงกำรจดัเตรียม 
กำรลงนำม กำรย่ืนค ำขออนุญำต และเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรขออนุญำตออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน
ต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพยฯ์ รวมถึงต่อหน่วยงำนใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ถำ้มี) 

ง. จดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์และมีอ ำนำจด ำเนินกำร
ต่ำงๆ ท่ีจ ำเป็น เพ่ือให้เป็นไปตำมค ำส่ังของนำยทะเบียน และเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 

 โดยอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย   จ ำนวน 388,542,981  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย  จ ำนวน                  0  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสีย   จ ำนวน                  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 

รวม  จ ำนวน 388,542,981  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 

งดออกเสียง  จ ำนวน                  0  เสียง 

 

4 พิจำรณำอนุมติักำรเพ่ิมจ ำนวนกรรมกำร 1 ท่ำน จำกจ ำนวนเดิม 7 ท่ำน เป็นจ ำนวน 8 ท่ำน โดยมอบอ ำนำจอนุมติักำร

แต่งตั้งกรรมกำรเขำ้มำใหม่ให้แก่คณะกรรมกำรบริษทั เพื่อน ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นอนุมติัต่อไป โดย

อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
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เห็นดว้ย   จ ำนวน 388,542,981  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย  จ ำนวน                  0  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสีย   จ ำนวน                  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 

รวม  จ ำนวน 388,542,981  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 

งดออกเสียง  จ ำนวน                  0  เสียง 

 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 

 

 

 ขอแสดงควำมนบัถือ 

 

 

 (นำยปิยะ เตชำกูล) 

 กรรมกำรผูจ้ดักำร 


