ที่ ATP30 05/ 2562
26 กุมภำพันธ์ 2562

เรื่ อง

แจ้งมติกำรจัดประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2562 และกำรจ่ำยเงินปั นผล

เรี ยน กรรมกำรและผูจ้ ดั กำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) ขอแจ้งผลกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่
1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2562 โดยมีมติสำคัญที่ตอ้ งรำยงำนดังนี้
1. มีมติอนุมตั ิงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ สำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และรับทรำบรำยงำนของผูส้ อบบัญชี เพื่อให้นำเสนอที่ประชุม
สำมัญผูถ้ ือหุ น้ ต่อไป
2. มีมติอนุมตั ิให้นำเสนอที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2562 เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิกำรแต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจำปี 2562 โดยมีรำยชื่ อผูส้ อบบัญชีดงั นี้
1)
นำยศุภชัย ปัญญำวัฒโน
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 3930 หรื อ
2)
นำยณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 5730 หรื อ
3)
นำงสำวกรองแก้ว ลิมป์ กิตติกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 5874
ในนำม บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด และในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีรับอนุ ญำตดังกล่ำวข้ำงต้นไม่
สำมำรถปฏิบตั ิงำนได้ให้ บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด จัดหำผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญำตอื่นของ
สำนักงำนที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต. ทำหน้ำที่ตรวจสอบบัญชีและแสดง
ควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริ ษทั แทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่ำวได้ และกำหนดค่ำตอบแทนกำร
สอบบัญชีประจำปี 2562 และค่ำสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสเป็ นจำนวนเงิน 1,260,000
บำท
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3. มีมติอนุมตั ิจดั สรรกำไรเป็ นเงินทุนสำรองตำมกฎหมำยและจ่ำยเงินปั นผลประจำปี 2561 และ
นำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจำรณำอนุมตั ิ มีรำยละเอียดดังนี้
3.1 จัดสรรกำไรเป็ นเงินทุนสำรองตำมกฎหมำยจำนวน 2,100,000 บำท ซึ่งคิดเป็ นอัตรำร้อย
ละ 5.00 ของกำไรสุ ทธิ ประจำปี 2561 ตำมที่กฎหมำยกำหนด ส่ งผลให้บริ ษทั มีกำไร
สะสมจัดสรรสำรองตำมกฎหมำยจำนวน 8,500,000 บำท คิดเป็ นอัตรำร้อยละ 6.20 ของ
ทุนจดทะเบียน
3.2 จ่ำยเงินปันผลเป็ นเงินสดในอัตรำหุ ้นละ 0.04 บำท สำหรับหุน้ สำมัญจำนวน
548,226,281 หุน้ คิดเป็ นจำนวนเงิน 21.93 ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 56.51 ของกำไร
สุ ทธิปี 2561 โดยบริ ษทั มีผลกำไรสุ ทธิงวดปี 2561 เท่ำกับ 40,905,808 บำท ผูถ้ ือหุน้
ประเภทบุคคลธรรมดำ สำมำรถขอเครดิ ตภำษีเงินปั นผลตำมหลักเกณฑ์กำหนดใน
ประมวลรัษฎำกร มำตรำ 47 ทวิ โดยเงินปันผลจำนวน 0.04 บำทต่อหุ ้น จ่ำยจำกกำไร
สุ ทธิ ของกิจกำรที่เสี ยภำษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรำร้อยละ 20 ผูไ้ ด้รับเงินปันผล สำมำรถ
หักเครดิตภำษีเงินได้ในอัตรำ 20/80 ของเงินปันผล โดยกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ
ได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 เมษำยน 2562 และกำหนดจ่ำยปั นผลเป็ นเงิน
สดในวันที่ 30 เมษำยน 2562
ทั้งนี้สิทธิ ในกำรรับเงินปั นผลดังกล่ำวของบริ ษทั ฯ ยังมีควำมไม่แน่นอนเนื่องจำกต้องรออนุมตั ิ
จำกที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นก่อน
4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น้ ประจำปี 2562 เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมกำร
จำนวน 3 ท่ำน ได้แก่
1)
นำยชำติชำย
พำนิชชีวะ
กรรมกำรบริ ษทั
2)
นำยวิวฒั น์
กรมดิษฐ์
กรรมกำรบริ ษทั
3)
นำยสุ พจน์
เธียรวุฒิ
กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
ซึ่ งเป็ นกรรมกำรที่ตอ้ งพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระกลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรของบริ ษทั อีก
วำระหนึ่ง
5. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น้ ประจำปี 2562 เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิค่ำตอบแทน
กรรมกำรประจำปี 2562 โดยกำหนดผลตอบแทนกรรมกำรในรู ปเบี้ยประชุมต่อครั้งตำมอัตรำที่
ปรำกฏในตำรำง และค่ำตอบ-แทนกรรมกำรรำยปี ซึ่ งเท่ำกับค่ำตอบแทนเดิมในปี 2561 โดยมี
รำยละเอียดดังนี้
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ตำแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรบริ ษทั
รองประธำนกรรมกำรบริ ษทั
กรรมกำรบริ ษทั
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
ประธำนกรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทน

ค่ ำเบีย้ ประชุ มต่ อครั้ง (บำท)
2561
2562
15,000
15,000
12,000
12,000
10,000
10,000
15000
15000
10,000
10,000
15,000
15,000
10,000
10,000
15,000
15,000
10,000
10,000

ค่ำตอบแทนกรรมกำรรำยปี : คิดจำกผลประกอบกำรประจำปี ของบริ ษทั ในอัตรำไม่เกินร้อยละ
5 ของกำไรสุ ทธิ ประจำปี หลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคล โดยให้คณะกรรมกำรมีอำนำจจัดสรร
เงินจำนวนนี้ให้แก่กรรมกำรแต่ละท่ำน
6. มีมติกำหนดวันและวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 2 เมษำยน 2562 เวลำ
10.00 น. ณ ห้องวำสนำ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริ น เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนน
พระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุ งเทพฯ 10310
โดยมีวำระกำรประชุม ดังนี้
วำระที่ 1 รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี 2561
วำระที่ 2 รับรองรำยงำนของคณะกรรมกำรซึ่ งแสดงถึงกิจกำรของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2561
วำระที่ 3 อนุมตั ิงบกำรเงินประจำปี 2561 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ที่ผำ่ นกำร
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี
วำระที่ 4 อนุมตั ิกำรจัดสรรกำไรเป็ นทุนสำรอง และอนุมตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผลสำหรับผลกำร
ดำเนินงำนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
วำระที่ 5 อนุมตั ิกำรเลือกตั้งกรรมกำร แทนกรรมกำรที่พน้ จำกตำแหน่งตำมวำระ
วำระที่ 6 อนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2562
วำระที่ 7 แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2562
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วำระที่ 8 พิจำรณำเรื่ องอื่นๆ (ถ้ำมี)
โดยกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ เข้ำร่ วมประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น้ ประจำปี 2562 (Record Date)
ในวันที่ 13 มีนำคม 2562
ทั้งนี้ หำกมีขอ้ สอบถำมประกำรใด สำมำรถติดต่อได้ที่ฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 038-468-789

จึงเรี ยนมำเพื่อโปรดทรำบ

ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยปิ ยะ เตชำกูล)
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
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