เลขที่ ATP30 8/ 2561
วันที่ 3 เมษายน 2561
เรื่ อง

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั เอทีพี 30 จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 2 เมษายน
2561 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
มีผถู ้ ือหุน้ เข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 53 ราย จํานวนหุน้ รวม 355,010,569 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 68.0798
ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็ นองค์ประชุม โดยมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ เพิ่มเติมจํานวน 57 ราย ถือหุน้
รวม 355,197,169 หุน้ ทยอยเข้าร่ วมประชุมตั้งแต่วาระที่ 1 เป็ นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560โดยอนุมตั ิดว้ ย
คะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จํานวน 355,197,069 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสี ยง
จํานวน
0 เสี ยง
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงกิจการของบริษัทรอบปี 2560
วาระนี้เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินสาหรับปี 2560 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทีผ่ ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษทั สําหรับปี 2560 และมีมติอนุมตั ิงบการเงินประจําปี 2560 สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จํานวน 355,197,169 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสี ยง
จํานวน
0 เสี ยง
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารอง และอนุมตั กิ ารจ่ ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงาน สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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1)

2)

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิจดั สรรเงินกําไรสุทธิประจําปี 2560 ไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 1,400,000 บาท ซึ่ง
คิดเป็ นร้อยละ 5.33 ของกําไรสุทธิประจําปี 2560 ตามที่กฎหมายกําหนด ส่งผลให้บริ ษทั มีสาํ รองตามกฎหมาย
จํานวน 6,400,000 บาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 4.14 ของทุนจดทะเบียน
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลเป็ นเงินสดสําหรับผลการดําเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตรา
หุน้ ละ 0.03 บาท สําหรับหุน้ สามัญจํานวน 521,462,375 หุน้ คิดเป็ นมูลค่า 15,643,871.25 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราการ
จ่ายปั นผลร้อยละ 62.96 ของกําไรสุทธิหลังจัดสรรกําไรเป็ นเงินทุนสํารองตามกฎหมาย บริ ษทั กําหนดรายชื่อ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รับเงินปั นผลในวันที่ 12 เมษายน 2561 และได้กาํ หนดให้จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที่ 30
เมษายน 2561 โดยอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จํานวน 355,197,169 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสี ยง
จํานวน
0 เสี ยง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2561
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2561 โดยมี
รายชื่อ ดังนี้
คุณศุภชัย ปั ญญาวัฒโน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรื อ
-

คุณชลรส สันติอศั วราภรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรื อ

-

คุณกรองแก้ว ลิมป์ กิตติกลุ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874

ในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชี
รายอื่นของสํานักงานทําหน้าที่ตรวจสอบบัญชีแทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้ และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561 เป็ น
จํานวนเงิน 1,260,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำ
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จํานวน 355,197,169 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสี ยง
จํานวน
0 เสี ยง
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั กิ ารเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการเก่ าทีพ่ ้ นจากตาแหน่ งวาระ
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการจํานวน 3 ท่านที่พน้ จากตําแหน่งวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ่ง คือ 1) นายปิ ยะ เตชากูล 2) นางสมหะทัย พานิชชีวะ 3) นายกําชัย บุญจิรโชติ
โดยอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
(1)
นายปิ ยะ เตชากูล
กลับเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
เห็นด้วย
จํานวน 355,197,169 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0
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(2)

(3)

งดออกเสี ยง
จํานวน
0 เสี ยง
นางสมหะทัย พานิชชีวะ กลับเข้าดํารงตําแหน่ง
เห็นด้วย
จํานวน 355,197,169 เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
0 เสี ยง
งดออกเสี ยง
จํานวน
0 เสี ยง
นายกําชัย บุญจิรโชติ
กลับเข้าดํารงตําแหน่ง
เห็นด้วย
จํานวน 355,197,169 เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
0 เสี ยง
งดออกเสี ยง
จํานวน
0 เสี ยง

กรรมการ
คิดเป็ นร้อยละ 100
คิดเป็ นร้อยละ 0
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
คิดเป็ นร้อยละ 100
คิดเป็ นร้อยละ 0

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั คิ ่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 โดยกําหนดผลตอบแทนกรรมการในรู ปเบี้ยประชุมต่อครั้ง
ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง และค่าตอบแทนกรรมการรายปี ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปี 2560 ดังนี้
ค่ าเบีย้ ประชุม
ค่ าเบีย้ ประชุมต่ อครั้ง (บาท)
ตาแหน่ ง

-

ปี 2560

ปี 2561

ประธานกรรมการบริ ษทั

15,000

15,000

รองประธานกรรมการบริ ษทั

12,000

12,000

กรรมการบริ ษทั

10,000

10,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ

15,000

15,000

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

10,000

10,000

ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

15,000

15,000

กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

10,000

10,000

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

-

15,000

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

-

10,000

ค่ าตอบแทนกรรมการรายปี : คิดจากผลประกอบการประจําปี ของบริ ษทั ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ประจําปี หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยให้คณะกรรมการบริ ษทั มีอาํ นาจจัดสรรเงินจํานวนนี้ให้แก่กรรมการ
แต่ละท่านโดยอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำสองในสำมของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุม ดังนี้
เห็นด้วย
จํานวน 355,197,169 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสี ยง
จํานวน
0 เสี ยง
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั แิ ก้ ไขข้ อบังคับบริษัท ในหมวดที่ 6 (การประชุมผู้ถือหุ้น) ให้ สอดคล้องกับพระราชบัญญัตบิ ริษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแก้ไขข้อบังคับบริ ษทั ในหมวดที่ 6 (กำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ) ให้สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติ
บริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ ของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำ
ประชุม ดังนี้
เห็นด้วย
จํานวน 355,197,169 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสี ยง
จํานวน
0 เสี ยง
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิ ยะ เตชากูล)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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