
 

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

ท่ี ATP30 01/ 2566     
 
 21 กุมภำพนัธ์ 2566 
 
 
เร่ือง  แจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั กำรจ่ำยปันผล แกไ้ขขอ้บงัคบับริษทั และกำรก ำหนดวนัประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น 

ประจ ำปี 2566 (แกไ้ข) 
เรียน  กรรมกำรและผูจ้ดักำร ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) ขอแจง้ผลกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2566 ซ่ึงประชุมเม่ือ
วนัท่ี 21 กุมภำพนัธ์ 2566 โดยมีมติส ำคญัท่ีตอ้งรำยงำนดงัน้ี 
 

1. รับรองผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และใหน้ ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น 
2. อนุมติัใหน้ ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2566 เพื่อพิจำรณำอนุมติังบกำรเงินประจ ำปี 2565 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2565 ท่ีผำ่นกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตและไดผ้ำ่นกำรพิจำรณำโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
3. อนุมติัใหน้ ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2566 เพื่อพิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2565 เป็น

ทุนส ำรองตำมกฎหมำยร้อยละ 5.00 ของก ำไรสุทธิเฉพำะกิจกำร จ ำนวน 1,460,000 บำท และ จ่ำยเงินปันผลส ำหรับผล
กำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2565 ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในอตัรำหุน้ละ 0.03 บำท รวมเป็นเงินไม่เกิน 20,469,301.70 บำท หรือคิด
เป็นอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลร้อยละ 73.84 ของเงินก ำไรสุทธิหลงัจดัสรรก ำไรเป็นเงินทนุส ำรองตำมกฎหมำย โดยบริษทัฯ 
จะก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 11 เมษำยน 2566 (Record Date) และจะจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี 28 
เมษำยน 2566 ทั้งน้ี สิทธิในกำรรับเงินปันผลดงักล่ำวของบริษทัฯ ยงัมีควำมไม่แน่นอนเน่ืองจำกตอ้งรออนุมติัจำกท่ี
ประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2566 ท่ีจะจดัขึ้นในวนัศุกร์ท่ี 31 มีนำคม 2566 

4. อนุมติัใหน้ ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2566 เพ่ืออนุมติักำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกจำก
ต ำแหน่งตำมวำระ จ ำนวน 3 รำย ไดแ้ก่ 

1. นำยวิวฒัน์ กรมดิษฐ ์ รองประธำนกรรมกำร 
2. นำงสมหะทยั พำนิชชีวะ กรรมกำร 
3. นำยก ำชยั บุญจิรโชติ กรรมกำร/ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ/  

ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
ทั้งน้ี คณะกรรมกำรบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือ เห็นชอบและมีมติอนุมติัตำมขอ้เสนอของ
คณะกรรมกำรสรรหำและ ก ำหนดค่ำตอบแทนว่ำ กรรมกำรทั้ง 3 ท่ำน ผำ่นกระบวนกำรกลัน่กรอง พิจำรณำอยำ่ง
รอบคอบ ระมดัระวงัของคณะกรรมกำรบริษทัแลว้ อีกทั้งเป็นผูท่ี้มีประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมสำมำรถและเป็นก ำลงั
หลกัส ำคญัท่ีช่วยใหบ้ริษทัมีควำมเจริญกำ้วหนำ้มำโดยตลอด จึงเห็นสมควรให้ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2566  
พิจำรณำเลือกตั้งกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัอีกวำระหน่ึง  
เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรส่งเสริมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และแสดงถึงกำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรำยอยำ่งเป็น
ธรรมและเท่ำเทียมกนั บริษทัฯ ถือเป็นแนวปฏิบติัท่ีจะเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคลท่ีพิจำรณำแลว้เห็นว่ำมี5.
คุณสมบติั, ควำมรู้, ควำมสำมำรถเหมำะสมท่ีจะเป็นตวัแทนในกำรท ำหนำ้ท่ีกรรมกำรบริษทัเป็นกำรล่วงหนำ้ตั้งแต่  
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วนัท่ี 15 ธนัวำคม 2565 - วนัท่ี 16 มกรำคม 2566 นั้น ปรำกฏว่ำไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบคุคล เพื่อเขำ้รับกำรพิจำรณำรับ
เลือกตั้งเป็นกรรมกำรของบริษทัฯ แต่อยำ่งใด 

5. อนุมติัใหน้ ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2566 เพื่อพิจำรณำอนุมติักำรก ำหนดค่ำตอบแทน ของ
คณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียง และคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร ประจ ำปี 2566 โดยก ำหนดผลตอบแทนกรรมกำรเป็นเบ้ียประชุมต่อคร้ัง
และค่ำตอบแทนรำยปี โดยก ำหนดเบ้ียประชุมให้ไดรั้บในอตัรำเท่ำกบัปี 2565 

เบีย้ประชุม                                                        (หน่วย: บำทต่อคร้ังท่ีเขำ้ประชุม) 
ประธำนกรรมกำร 20,000 
รองประธำนกรรมกำร 15,000 
กรรมกำร  12,000 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 20,000 
กรรมกำรตรวจสอบ 12,000 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 18,000 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 12,000 
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 18,000 
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 12,000 
ประธำนกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 18,000 
กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 12,000 

อน่ึง ค่ำตอบแทนรำยปี โดยคดิจำกผลประกอบกำรประจ ำปีของบริษทัฯในอตัรำไม่เกินร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี 
โดยใหค้ณะกรรมกำรมีอ ำนำจจดัสรรเงินจ ำนวนน้ีให้แก่กรรมกำรแต่ละท่ำน 

6. มีมติอนุมติัให้น ำเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2566 เพ่ืออนุมติักำรแต่งตั้ง นำยปรีชำ อรุณนำรำ ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญำตทะเบียนเลขท่ี 5800  หรือนำงสำวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 5419 หรือนำงสำว
วธู ขยนักำรนำวี ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 5423 แห่งบริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทั ประจ ำปี 2565 พร้อมทั้งก ำหนดค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชี เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 1,350,000 บำท 

7. อนุมติัใหน้ ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2566 เพื่อพิจำรณำอนุมติักำรแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 28, 37, 
38 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2565 และน ำเสนอกำรมอบอ ำนำจให้บคุคล
ท่ีบริษทัมอบหมำยในกำรจด ทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัที่กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชยมี์อ ำนำจ
แกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค ำเพ่ือให้เป็นไปตำมค ำส่ังของนำยทะเบียน รายละเอียดดังนี ้

ข้อ 28     ข้อความเดิม 
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ
ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการ
นัดประชุมโดยวิธีอ่ืน และก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นกไ็ด้ 
กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึน้ไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการกไ็ด้  ในกรณีนีใ้ห้ประธานกรรมการก าหนด
วันและนัดประชุมภายในสิบส่ี (14) วัน  นับแต่วันได้รับค าร้องขอ 
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ข้อ 28     แก้ไข 
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ ซ่ึงได้รับมอบหมายส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์กไ็ด้ เพ่ือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน
เพ่ือรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน และก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นกไ็ด้ 
กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึน้ไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการกไ็ด้  ในกรณีนีใ้ห้ประธานกรรมการก าหนด
วันและนัดประชุมภายในสิบส่ี (14) วัน  นับแต่วันได้รับค าร้องขอ 

ข้อ 37    ข้อความเดิม 
ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนดัประชุมโดยระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือ
ทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือ
หุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ท้ังนี ้ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมใน
หนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน 
โดยหากการประชุมผู้ ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมสามารถด าเนินการโดยใช้จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์กไ็ด้ ซ่ึงจะต้องจัดส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณา
ในหนังสือพิมพ์ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในวรรคหน่ึง และจะต้องจัดให้มีการจัดเกบ็ส าเนาหนังสือเชิญประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วยโดยอาจจัดเกบ็ในรูปแบบข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์กไ็ด้ 

ข้อ 37    แก้ไข 
ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์กไ็ด้ เพ่ือนัด
ประชุมโดยระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตาม
สมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุัติ หรือเพ่ือพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมท้ังความเห็น
ของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม 
ท้ังนี ้ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์หรือสามารถใช้วิธีการโฆษณาทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์แทน 
กไ็ด้ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน 
 โดยหากการประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ การจัดส่งหนงัสือนัดประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมสามารถด าเนินการโดยใช้จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์กไ็ด้ ซ่ึงจะต้องจัดส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณา
ในหนงัสือพิมพ์หรือสามารถใช้วิธีการโฆษณาทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์แทนกไ็ด้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในวรรค
หน่ึง และจะต้องจัดให้มีการจัดเกบ็ส าเนาหนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วยโดย
อาจจัดเกบ็ในรูปแบบข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์กไ็ด้ 

ข้อ 38     ข้อความเดิม 
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในท่ีประชุมแห่ง เดยีวกัน หรือการประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ต้องมีผู้
ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
ท้ังหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึง (1) ช่ัวโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ในวรรคหน่ึง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้อง
ขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นดั
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ประชุมใหม่ และในกรณีนีใ้ห้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุม
คร้ังหลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 38     แก้ไข 
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในท่ีประชุมแห่ง เดยีวกัน หรือการประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ต้องมี
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะหรือสามารถมอบฉันทะโดยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์แทนได้โดยต้องใช้วิธีการท่ีมีความปลอดภัยและเช่ือถือได้ว่าการมอบฉันทะนัน้ได้ด าเนินการโดยผู้ถือ
หุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และต้องมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึง (1) ช่ัวโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ในวรรคหน่ึง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้อง
ขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นดั
ประชุมใหม่ และในกรณีนีใ้ห้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์กไ็ด้ เพ่ือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น
ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังนีไ้ม่บังคบัว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

8. มีมติก ำหนดวนัและวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2566 ในวนัท่ี 31 มีนำคม 2566 เวลำ 10.00 น.  ณ ห้องบุษบำ 
ชั้น 1, โรงแรมแมนดำริน กรุงเทพฯ, เลขท่ี 662 ถนนพระรำม 4 แขวงมหำพฤฒำรำม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 
และมอบหมำยให้กรรมกำรผูจ้ดักำรของบริษทัฯ มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำแกไ้ขวำระกำร-ประชุม, วนั-เวลำ, รูปแบบกำร
ประชุมและสถำนท่ีส ำหรับกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2566 ตำมควำมเหมำะสม โดยพิจำรณำประโยชน์และ
ผลกระทบท่ีมีต่อบริษทัฯ เป็นส ำคญั โดยมีระเบียบวำระกำรประชุม ดงัน้ี 

วำระท่ี 1  รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2565  
วำระท่ี 2  รับรองผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ส้ินสุด ณ วนัท่ี31 ธนัวำคม 2565 
วำระท่ี 3  อนุมติังบกำรเงินประจ ำปี 2565 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 ท่ีผำ่นกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี  
วำระท่ี 4  อนุมติักำรจดัสรรก ำไรเป็นทนุส ำรอง และอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนส้ินสุด 
                   วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565  
วำระท่ี 5 อนุมติักำรเลือกตั้งกรรมกำรใหม่ แทนกรรมกำรเก่ำท่ีออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
วำระท่ี 6 อนุมติักำรก ำหนดค่ำตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดยอ่ย  
                    ประจ ำปี 2566 
วำระท่ี 7 แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก ำหนดคำ่สอบบญัชีประจ ำปี 2566 
วำระท่ี 8 อนุมติักำรกำรแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัเพื่อให้สอดคลอ้งกบัพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั  
                    (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2565 
วำระท่ี 9      พิจำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถำ้มี) 

บริษทัก ำหนดวนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงส ำหรับกำรประชุมสำมญัผู ้
ถือหุ้น ประจ ำปี 2566 ในวนัท่ี 9 มีนำคม 2566 

 
   
  



 

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

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
 
 ขอแสดงควำมนบัถือ 
 
 
    (นำยปิยะ เตชำกูล) 
     กรรมกำรผูจ้ดักำร 
 บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 


