ที่ ATP30 6/2561
วันที่ 7 มีนาคม 2561
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1. เอกสารประกอบประชุมวาระที่ 1: สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
2. เอกสารประกอบประชุมวาระที่ 2: รายงานประจาปี 2560 พร้ อมด้ วยงบการเงิน
ประจาปี ของบริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในรูปแบบแผ่น
บันทึกข้ อมูล (CD Rom)
3. เอกสารประกอบประชุมวาระที่ 3: ข้ อมูลผู้สอบบัญชี
4. เอกสารประกอบประชุมวาระที่ 4: ประวัตขิ องกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง
5. เอกสารประกอบประชุมวาระที่ 5: ข้ อบังคับบริษัทฯ ในหมวดที่ 6 (การประชุมผู้ถือหุ้น)
6. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ใิ นการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
7. ข้ อกาหนดและข้ อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์กาหนด แบบ ก แบบ ข
9. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท
10. ข้ อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
11. แผนที่โรงแรม ดิ เอเมอรัลด์
12. แบบฟอร์ มลงทะเบียน
เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ มีมติ
ให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ในวันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. โรงแรม ดิ เอเมอรัลด์
ห้ องพาโนรามา 1 ชัน้ 14 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้ อมด้ วย
ความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน
2560
บริ ษัทฯ ได้ จัดทารายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เมื่อ วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน
2560 แล้ วเสร็ จภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้ ส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
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ประเทศไทยและกระทรวงพาณิช ย์ภ ายในระยะเวลาที่ กฎหมายกาหนด พร้ อมทัง้ เผยแพร่ ท าง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.atp30.com) แล้ ว
ความเห็น
คณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นประจาปี 2560 เมื่อ วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน
2560 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ องให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2561 รับรอง โดยมีรายละเอียดตามสาเนารายงานการประชุม ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับ
ที่ 1
วาระนี ้ต้ องได้ รับการรั บรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือ หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิอ อก

การลงมติ

เสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงกิจการของบริษัทฯ รอบปี 2560

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ได้ สรุปผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาและการเปลี่ยนแปลงที่
สาคัญซึ่งเกิดขึ ้นในรอบปี 2560 ซึ่งปรากฏในรายงานประจาปี 2560 ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2

ความเห็น
คณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจาปี 2560 ซึ่งสรุปผลการดาเนินงานของบริษัทฯ

การลงมติ

เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินสาหรับปี 2560 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผา่ นการ ตรวจสอบ

และการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญซึ่งเกิดขึ ้นในรอบปี 2560 เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ

โดยผู้สอบบัญชี
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่กาหนดให้ บริษัทฯ ต้ องจัดทางบการเงินประจาปี 2560 สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 ณ รอบปี บญ
ั ชีของบริษัทฯ ซึ่งได้ ผา่ นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี จากบริษัท
สานักงานอีวาย จากัด และผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการ
อนุมตั ขิ องคณะกรรมการบริษัทเรี ยบร้ อยแล้ ว ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2

ความเห็น
คณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี
2560 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยสรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน (หน่วย : พันบาท)
สินทรัพย์

668,863

หนี ้สิน

382,553

ส่วนของผู้ถือหุ้น

286,310

รายได้ จากการขาย

347,503

รายได้ รวม

348,641

กาไรสาหรับปี

26,248
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กาไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

0.053

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจาปี 2560 ซึ่งได้ จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมในครัง้ นี ้ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2
วาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิท ธิอ อก

การลงมติ

เสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 4
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารอง และอนุ มัติการจ่ ายเงินปั นผลสาหรั บผล
การดาเนินงาน สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริ ษัทฯ มีการจัดสรรกาไรสะสมเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย ร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจ าปี
และการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามนโยบาย
บริ ษัทฯ การจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิ หลังหักภาษี เงินได้ นิติ
บุค คลและส ารองตามกฎหมายแล้ ว หากไม่มี เ หตุจ าเป็ น อื่ น ใดและการจ่า ยเงิ น ปั น ผลไม่มี
ผลกระทบต่ อ การด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ทั ง้ นี ก้ ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้ น าปั จ จั ย ต่ า งๆ มา
ประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนขยายงาน เป็ นต้ น

ความเห็น
คณะกรรมการ

เห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เพื่ออนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรเป็ นทุน
สารอง และอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน สาหรับผลการดาเนินงาน สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี ้
เห็นสมควรอนุมตั ใิ ห้ จดั สรรกาไรไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 1,400,000 บาท ซึ่งคิด
เป็ นร้ อยละ 5.33 ของกาไรสุทธิประจาปี 2560 ตามที่กฎหมายกาหนด ส่งผลให้ บริษัทมีสารอง
ตามกฎหมายจานวน 6,400,000 บาท คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 4.14 ของทุนจดทะเบียน
เห็นสมควรที่ จ ะเสนอต่อ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เพื่อ อนุมัติการจ่ายเงินปั นผล
สาหรับผลการดาเนินงาน สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี ้
อนุมตั จิ ่ายปันผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท สาหรับหุ้นสามัญจานวน 521,462,375 หุ้น
คิดเป็ นมูลค่า 15,643,871.25 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายปั นผลร้ อยละ 62.96 ของกาไรสุทธิ
หลังจัดสรรกาไรเป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมาย
วาระนี ต้ ้ อ งได้ รับการอนุมัติ ด้ วยเสียงข้ างมากของผู้ถือ หุ้นซึ่ง มาประชุม และมีสิท ธิอ อกเสี ย ง

การลงมติ

ลงคะแนน โดยไม่นบั ผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2561

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี
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คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจ ารณาคุณ สมบัติและการปฏิ บัติห น้ า ที่ ของผู้สอบบัญ ชี ค วาม
ต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2561
ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3
ความเห็น
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ ว มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีทงสามท่
ั้
านเป็ นผู้สอบบัญชีที่
เป็ นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ หรื อผู้บริหารของบริ ษัทฯ และมีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้ วนในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจาปี 2561 รวมถึง
มีความเห็นว่า การกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2561 มีความเหมาะสมดีแล้ ว ดังนัน้ จึงเห็นชอบ
ให้ เสนอต่อ ที่ ประชุมกรรมการบริ ษัท และที่ ประชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้นประจาปี 2561 ให้ พิจ ารณา
อนุมตั กิ ารแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2561 ต่อไป

ความเห็น
คณะกรรมการ

เห็นสมควรตามที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบที่เสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี 2561 อนุมตั แิ ต่งตัง้
-

คุณศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรื อ

-

คุณชลรส สันติอศั วราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรื อ

-

คุณกรองแก้ ว ลิมป์ กิตติกลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874

แห่งบริษัท สานักงานอีวาย จากัด โดยกาหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้ างต้ นเป็ นผู้สอบบัญชี
เป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อ งบการเงินของบริ ษัทฯ ประจ าปี 2561 และ
กาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2561 เป็ นจานวนเงิน 1,260,000 บาท (หนึ่งล้ านสองแสนหกหมื่น
บาทถ้ วน)
วาระนี ต้ ้ อ งได้ รั บ อนุมัติด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู้ถื อ หุ้น ซึ่ ง มาประชุ ม และออกเสี ย ง

การลงมติ

ลงคะแนน โดยไม่นบั ผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 6
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัตกิ ารเลือกตัง้ กรรมการใหม่ แทนกรรมการเก่ าที่พ้นจากตาแหน่ งวาระ
ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ
20 กาหนดไว้ ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจ าปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง
จานวนหนึ่งในสามของจานวนกรรมการขณะนัน้ ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงสามส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนที่ใกล้ เคียงที่สดุ กับจานวนหนึ่งในสาม กรรมการที่พ้นจากตาแหน่ง อาจ
ได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามาดารงตาแหน่งอีกได้ ” โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 นี ้
มีกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 3 ท่าน คือ
1) คุณปิ ยะ เตชากูล

ตาแหน่ง กรรมการและกรรมการผู้จดั การ

2) คุณสมหะทัย พานิชชีวะ

ตาแหน่ง กรรมการ

3) คุณกาชัย บุญจิรโชติ

ตาแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
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ความเห็น
คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เห็นสมควรที่จะเสนอชื่อกรรมการซึ่ง
พ้ นจากตาแหน่งทัง้ 3 ท่านกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็ นผู้มีความรู้
ความสามารถ มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนต่อการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท โดยข้ อมูลเบื ้องต้ นของ
กรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ด้ วยลาดับที่ 4
วาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิท ธิอ อก

การลงมติ

เสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 7
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561
ตามข้ อบังคับบริ ษัทฯ ข้ อ 25 กาหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษัท
ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมตั ิ โดยอาจกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ น
จานวนแน่นอน หรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกาหนดไว้ เป็ นคราวๆ หรื อให้ มีผลตลอดไป
จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่นได้ นอกจากนี ้ กรรมการบริ ษัทมีสิทธิ
ได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ความเห็น
คณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ ที่ประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจ าปี 2561 พิจ ารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2561 โดยกาหนดผลตอบแทนกรรมการในรูปเบี ้ยประชุมต่อครัง้ ตามอัตราที่ปรากฏใน
ตาราง และค่าตอบแทนกรรมการรายปี ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปี 2560 โดยพิจารณาถึง
แผนงานทางธุรกิจของบริ ษัทฯ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านโดยมีรายละเอี ยด
ดังนี ้

ตาแหน่ ง

ค่ าเบีย้ ประชุมต่ อครั ง้ (บาท)
ปี 2560
ปี 2561

ประธานกรรมการบริษัท

15,000

15,000

รองประธานกรรมการบริษัท

12,000

12,000

กรรมการบริษัท

10,000

10,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ

15,000

15,000

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

10,000

10,000

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

15,000

15,000

กรรมการบริหารความเสี่ยง

10,000

10,000

ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

-

15,000

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

-

10,000
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-

ค่ าตอบแทนกรรมการรายปี : คิดจากผลประกอบการประจาปี ของบริ ษัทฯ ในอัตรา

ไม่เกินร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หลังหักภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คล โดยให้ คณะกรรมการบริ ษัท
มีอานาจจัดสรรเงินจานวนนี ้ให้ แก่กรรมการแต่ละท่าน
วาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และ

การลงมติ

มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
พิจ ารณาอนุมัติแก้ ไขข้ อ บังคับบริ ษัทฯ ในหมวดที่ 6 (การประชุมผู้ถือ หุ้น) ให้ สอดคล้ อ งกับ

วาระที่ 8

พระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

ตามคาสัง่ หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่ องการแก้ ไขเพิม่ เติมกฎหมายเพื่อ
อานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ฉบับวันที่ 4 เมษายน 2560 (คาสัง่ คสช) นัน้ คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติมีมติเห็นควรให้ แก้ ไขพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด
มาตรา 100 รายละเอียดตามคาสัง่ คสช และพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด ฉบับแก้ ไข
ล่าสุด ส่งผลให้ ข้อบังคับของบริษัทฯ
ในหมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น ไม่สอดคล้ องกับพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัดฉบับแก้ ไข
ล่าสุด

ความเห็น
คณะกรรมการ

เห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เพื่ออนุมตั แิ ก้ ไขข้ อบังคับบริ ษัทฯ
ในหมวดที่ 6 (การประชุม ผู้ถื อ หุ้น ) ให้ ส อดคล้ อ งกับ พระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากั ด
มาตรา 100 รายละเอียดตามคาสัง่ คสช ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 5

การลงมติ

วาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

เพื่อ ให้ การลงทะเบีย นผู้เ ข้ า ร่ ว มประชุมเป็ น ไปได้ ด้ วยความรวดเร็ ว และเรี ย บร้ อย บริ ษัทฯ จะเปิ ดให้ ผ้ ถู ื อ หุ้น
ลงทะเบียน ตังแต่
้ เวลา 13.00 น. ของวันประชุม และเพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้ กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะใน
การลงทะเบียนให้ รวดเร็ วยิ่งขึ ้น โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรี ยมเอกสารที่ต้องนามาแสดงในวันประชุม ดัง
รายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 6 โดยบริษัทฯ จะดาเนินการประชุมตามข้ อบังคับบริษัทฯ ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่
7 เพื่อส่งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดี หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นเพื่อเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนในการประชุมครัง้ นี ้ โปรดกรอกข้ อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรื อ แบบ ข หรื อ
แบบ ค (ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
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ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 8โดยเลือกแบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้ และนาไปแสดงต่อประธานในที่ประชุม หรื อบุคคลที่ประธาน
มอบหมายก่อนเริ่มการประชุม จักเป็ นพระคุณยิ่ง
อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ ส่งมาด้ วย
ลาดับที่ 10 เพื่อเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงในนามผู้ถือหุ้นได้
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561
เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม ดิ เอเมอรัลด์ ห้ องพาโนรามา 1 ชัน้ 14 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานครโดยพร้ อ ม
เพรี ยงกัน โดยมีแผนที่ดงั รายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 11

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)

นายชาติชาย พานิชชีวะ
ประธานกรรมการบริษัท
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