
 

 
บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 9/30 หมู่ 9 ต ำบลบำงนำง อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 

เลขท่ี ATP30 7/ 2565 

 

วนัท่ี 1 เมษายน 2565 

 

เร่ือง  แจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2565 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 

บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ขอแจง้มติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2565 เม่ือวนัท่ี 1 เมษำยน 

2565 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องแมนดำริน เอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดำริน กรุงเทพฯ เลขท่ี 662 ถนนพระรำม 4 แขวงมหำพฤฒำรำม 

เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร มีผูถื้อหุ้นเขำ้ประชุมดว้ยตนเองและโดยกำรมอบฉนัทะรวม 82 รำย จ ำนวนหุ้นรวม 456,358,023 

หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.88 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุม โดยมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ

เพ่ิมเติมจ ำนวน 21 รำย ถือหุ้นรวม 456,621,051 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.92 ทยอยเขำ้ร่วมประชุมตั้งแต่วำระท่ี 2 เป็นตน้ไป โดย

มีรำยละเอียด ดงัน้ี 

1. รับรองรำยงำนกำรกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2564โดยอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น 

ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  จ ำนวน 456,358,229 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย จ ำนวน                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0 
บตัรเสีย จ ำนวน                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0 
รวม จ ำนวน 456,358,229 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง จ ำนวน                   0 เสียง     

 

2. รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรซ่ึงแสดงถึงกิจกำรของบริษทัในรอบปี 2564 

วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 
 

3. อนุมติังบกำรเงินประจ ำปี 2564 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ท่ีผำ่นกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี 

โดยอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
เห็นดว้ย  จ ำนวน 456,618,239 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย จ ำนวน                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0 
บตัรเสีย จ ำนวน                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0 
รวม จ ำนวน 456,618,239 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง จ ำนวน                   0 เสียง     
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4. อนุมติักำรจดัสรรก ำไรเป็นทนุส ำรอง และอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน ส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2564 โดยอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  จ ำนวน 456,621,051 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย จ ำนวน                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0 
บตัรเสีย จ ำนวน                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0 
รวม จ ำนวน 456,621,051 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง จ ำนวน                   0 เสียง     

 

5. อนุมติัเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีตอ้งออกตำมวำระโดยอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

5.1 นำยชำติชำย       พำนิชชีวะ          

เห็นดว้ย  จ ำนวน 456,621,051 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย จ ำนวน                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0 
บตัรเสีย จ ำนวน                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0 
รวม จ ำนวน 456,621,051 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง จ ำนวน                   0 เสียง     

5.2 นำงสุวรรณี        ค  ำมัน่ 

เห็นดว้ย  จ ำนวน 456,621,051 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.90 
ไม่เห็นดว้ย จ ำนวน               112 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.10 
บตัรเสีย จ ำนวน                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0 
รวม จ ำนวน 456,621,051 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง จ ำนวน                   0 เสียง     

5.3 นำยปิยะ  เตชำกูล  

เห็นดว้ย  จ ำนวน 456,621,051 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย จ ำนวน                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0 
บตัรเสีย จ ำนวน                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0 
รวม จ ำนวน 456,621,051 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง จ ำนวน                   0 เสียง     

 

6. อนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2565 โดยอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสองในสำม (2/3) ของผูถื้อหุน้ 

ซ่ึงมำประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

- ค่าเบ้ียประชุม 

ประธานกรรมการ 20,000 บาทต่อคร้ัง 

รองประธานกรรมการ 15,000 บาทต่อคร้ัง 

กรรมการ 12,000 บาทต่อคร้ัง 
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ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทต่อคร้ัง 

กรรมการตรวจสอบ 12,000 บาทต่อคร้ัง 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 18,000 บาทต่อคร้ัง 

กรรมการบริหารความเส่ียง 12,000 บาทต่อคร้ัง 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อคร้ัง 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 12,000 บาทต่อคร้ัง 

ประธำนกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 18,000 บาทต่อคร้ัง 

กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 12,000 บาทต่อคร้ัง 

- ค่าตอบแทนกรรมการรายปี : คิดจากผลประกอบการประจาํปีของบริษทัในอตัราไม่เกินร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ

ประจาํปีหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล โดยใหค้ณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจจดัสรรเงินจาํนวนน้ีให้แก่กรรมการ 

 แต่ละท่านโดยอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 
เห็นดว้ย  จ ำนวน 456,621,051 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย จ ำนวน                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0 
บตัรเสีย จ ำนวน                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0 
รวม จ ำนวน 456,621,051 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง จ ำนวน                   0 เสียง     

 

7. แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก ำหนดคำ่สอบบญัชีประจ ำปี 2565 โดยอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น 

ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามรายช่ือ ดงัน้ี 

1) นำยปรีชำ           อรุณนำรำ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 5800 หรือ 

2) นำงสำวศิริรัตน์    ศรีเจริญทรัพย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 5419 หรือ 

3) นำงสำววธู          1) ขยนักำรนำวี ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 5423 

ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชี

รายอื่นของสาํนกังานทาํหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้ 

และ ก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2565 ส ำหรับบริษทัเป็นจ ำนวนไม่เกิน 1,350,000 บำท (หน่ึงลา้นสามแสนห้า

หม่ืนบาทถว้น) ไม่มีค่าบริการอื่น โดยอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  จ ำนวน 456,621,051 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย จ ำนวน                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0 
บตัรเสีย จ ำนวน                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0 
รวม จ ำนวน 456,621,051 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง จ ำนวน                   0 เสียง     
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นายปิยะ เตชากูล) 

กรรมการผูจ้ดัการ 


