เลขที่ 5 / 2560
3 เมษายน 2560
เรื่ อง

แจ้ งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 บริ ษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ขอแจ้ งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 3

เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรั ลด์ ห้ อ งเพชรชมพู ชัน้ 3 ถนนรั ช ดาภิ เ ษก เขตดิ น แดง
กรุงเทพมหานคร 10400 มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 51 ราย จานวนหุ้นรวม 290,701,921
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 66.0686 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้ วทังหมด
้
ครบเป็ นองค์ประชุม โดยมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
เพิ่มเติมจานวน 15 ราย ถือหุ้นรวม 5,411,239 หุ้น ทยอยเข้ าร่วมประชุมตังแต่
้ วาระที่ 1 เป็ นต้ นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2559
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

วาระที่ 2

เห็นด้ วย

จานวน

296,102,460 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9966

ไม่เห็นด้ วย

จานวน

10,001 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0034

งดออกเสียง

จานวน

0 เสียง

พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปี 2559
วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สาหรับปี 2559 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทสาหรับปี 2559 และมีมติอนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2559
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย

จานวน

296,102,959 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9966

ไม่เห็นด้ วย

จานวน

10,001 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0034

งดออกเสียง

จานวน

0 เสียง

บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) 700/199 หมู่ที่1 ตำบลบ้ำนเก่ำ อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 20160

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารอง สาหรั บผลการดาเนินงาน สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไรสุทธิประจาปี 2559 ไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 1,166,870
บาท ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 5.32 ของกาไรสุทธิประจาปี 2559 ตามที่กฎหมายกาหนด ส่งผลให้ บริ ษัทมีสารอง
ตามกฎหมายจานวน 5,000,000 บาท คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 4.55 ของทุนจดทะเบียน ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

วาระที่ 5

เห็นด้ วย

จานวน

296,103,159 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9966

ไม่เห็นด้ วย

จานวน

10,001 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0034

งดออกเสียง

จานวน

0 เสียง

พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้น
ละ 0.04473 บาท สาหรับหุ้นสามัญจานวน 440,000,000 หุ้น คิดเป็ นมูลค่า 19,681,200 บาท หรื อคิดเป็ น
อัตราการจ่ายปั นผลร้ อยละ 94.79 ของกาไรสุทธิ หลังจัดสรรกาไรเป็ นเงิ นทุนสารองตามกฎหมาย โดย
แบ่งเป็ นการจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญและเป็ นเงินสดตามรายละเอียดดังนี ้
1. จ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท จานวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.25 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปั นผล
หรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญที่ 0.03125 บาทต่อหุ้น (เศษของหุ้นปั นผลให้ ปัดทิ ้ง)
ทังนี
้ ้ กรณีผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิ มหลังการจัดสรรหุ้นปั นผลแล้ ว ให้ จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแทนการ
จ่ายเป็ นหุ้นปั นผล ในอัตราหุ้นละ 0.03125 บาท (ภายหลังการคานวณเป็ นทศนิยม 5 ตาแหน่ง เศษให้
ปั ดทิ ้ง)
2. จ่ายเงิ นปั นผลเป็ นเงิ นสดให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นของบริ ษัท จานวนไม่เกิน 5,931,200 บาท คิดเป็ นอัตราการ
จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดที่ 0.01348 บาทต่อหุ้น ประกอบด้ วย
2.1 การจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสด จานวนไม่เกิน 1,531,200 บาท คิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผล
เป็ นเงินสดที่ 0.00348 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับการจ่ายภาษี สาหรับหุ้นปั นผลของผู้ถือหุ้น และ
2.2 การจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดเพิ่มเติม จานวน 4,400,000 บาท คิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผล
เป็ นเงินสดที่ 0.01 บาทต่อหุ้น
บริ ษัทกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 17 เมษายน 2560 และให้
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Book Closing Date) ในวันที่ 18 เมษายน 2560 และได้ กาหนดให้ จ่ายเงินปั น
ผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560

บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) 700/199 หมู่ที่1 ตำบลบ้ำนเก่ำ อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 20160

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

วาระที่ 6

เห็นด้ วย

จานวน

296,103,159 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9966

ไม่เห็นด้ วย

จานวน

10,001 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0034

งดออกเสียง

จานวน

0 เสียง

พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรุ่ นที่ 1
(ATP30-W1)
ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทรุ่ นที่ 1
(ATP30-W1) จานวนไม่เกิน 123,750,000 หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
ในอัตรา 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมจานวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปั นผลใน
ครัง้ นี ้ โดยไม่คิดมูลค่า
บริ ษั ทก าหนดรายชื่ อ ผู้ถือ หุ้น ที่มี สิท ธิ ได้ รั บใบสาคัญ แสดงสิทธิ รุ่ น ที่ 1 (Record Date) ในวัน ที่ 16
พฤษภาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น (Book Closing Date) ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

วาระที่ 7

เห็นด้ วย

จานวน

296,103,159 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9966

ไม่เห็นด้ วย

จานวน

10,001 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0034

งดออกเสียง

จานวน

0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

พิจารณาอนุ มัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรั บการ
จ่ ายหุ้นปั นผล และรองรับการใช้ สิทธิแปลงสภาพ ATP30-W1
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าวเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล และรองรับการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
สามัญ (ATP30-W1) จากเดิม 110,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 440,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้ หุ้ นละ 0.25 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นจ านวน 154,687,500 บาท แบ่ ง เป็ นหุ้ นสามั ญ จ านวน
618,750,000 หุ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หุ้ นละ 0.25 บาท โดยบริ ษั ท จะออกหุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น อี ก จ านวน
178,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี ้
1) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล

จานวนไม่เกิน

2) เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ ATP30-W1 จานวนไม่เกิน

55,000,000

หุ้น

123,750,000

หุ้น

บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) 700/199 หมู่ที่1 ตำบลบ้ำนเก่ำ อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 20160

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

วาระที่ 8

เห็นด้ วย

จานวน

296,103,159 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9966

ไม่เห็นด้ วย

จานวน

10,001 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0034

งดออกเสียง

จานวน

0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิข้อ 4. ให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้ วย
คะแนนเสียงดังนี ้

วาระที่ 9

เห็นด้ วย

จานวน

296,103,159 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9966

ไม่เห็นด้ วย

จานวน

10,001 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0034

งดออกเสียง

จานวน

0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้ กรรมการใหม่ แทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตังกรรมการจ
้
านวน 3 ท่านที่ครบกาหนดวาระกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
(1) คุณวิวัฒน์ กรมดิษฐ์

ตาแหน่ ง รองประธานกรรมการ

เห็นด้ วย

จานวน

296,103,159 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9966

ไม่เห็นด้ วย

จานวน

10,001 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0034

งดออกเสียง

จานวน

0 เสียง

(2) คุณสุพจน์ เธียรวุฒิ
เห็นด้ วย
จานวน

ตาแหน่ ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
296,103,159 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
99.9966

ไม่เห็นด้ วย

จานวน

10,001 เสียง

งดออกเสียง

จานวน

0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0034

(3) คุณชาติชาย พานิชชีวะ ตาแหน่ ง ประธานกรรมการ
เห็นด้ วย

จานวน

296,103,159 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9966

ไม่เห็นด้ วย

จานวน

10,001 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0034

งดออกเสียง

จานวน

0 เสียง

บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) 700/199 หมู่ที่1 ตำบลบ้ำนเก่ำ อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 20160

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560 โดยกาหนดผลตอบแทนกรรมการในรู ปเบี ย้
ประชุมต่อครัง้ ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง และค่าตอบแทนกรรมการรายปี ซึง่ เท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปี
2559 โดยพิจารณาถึงแผนงานทางธุรกิจของบริ ษัท และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี ้
-

ค่ าเบีย้ ประชุม :
ตาแหน่ ง

ค่ าเบีย้ ประชุมต่ อครัง้
ปี 2559
15,000 บาท
12,000 บาท
10,000 บาท
15,000 บาท
10,000 บาท
-

ประธานกรรมการบริ ษัท
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
-

ค่ าเบีย้ ประชุมต่ อครัง้
ปี 2560
15,000 บาท
12,000 บาท
10,000 บาท
15,000 บาท
10,000 บาท
15,000 บาท
10,000 บาท

ค่ าตอบแทนกรรมการรายปี :
คิดจากผลประกอบการประจาปี ของบริ ษัทในอัตราไม่เกินร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หลังหักภาษี เงิน
ได้ นิติบคุ คล โดยให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจจัดสรรเงินจานวนนี ้ให้ แก่กรรมการแต่ละท่าน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย

จานวน

143,563,159 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9930

ไม่เห็นด้ วย

จานวน

10,001 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0070

งดออกเสียง

จานวน

0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่ดารงตาแหน่งกรรมการ ไม่มีสทิ ธิออกเสียงในวาระนี ้ เนื่องจากเป็ นผู้มีสว่ นได้ เสีย
วาระที่ 11 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2560
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2560
โดยมีรายชื่อ ดังนี ้
นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรื อ

นางสาวกรองแก้ ว ลิมป์กิตติกลุ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 และ/หรื อ

นางชลรส สันติอศั วรา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523
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ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีดงั กล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด จัดหา
ผู้ส อบบัญ ชี ร ายอื่ น ของสานัก งานท าหน้ า ที่ ต รวจสอบบัญ ชี แ ทนผู้ส อบบัญ ชี ดัง กล่า วได้ และก าหนด
ค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจาปี 2560 เป็ นจานวนเงิน 1,050,000 บาท
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

วาระที่ 12

เห็นด้ วย

จานวน

296,103,160 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

จานวน

0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

งดออกเสียง

จานวน

10,000 เสียง

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ไม่มีผ้ ใู ดเสนอเรื่ องใดเข้ ามาพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(นายปิ ยะ เตชากูล)
กรรมการผู้จดั การ
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