ที่ ATP30 03/ 2563
25 กุมภำพันธ์ 2563

เรื่ อง

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั เรื่ องกำรกำหนดวันประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2563
กำรจ่ำยปันผล และกำรลดทุนจดทะเบียนโดยกำรตัดหุ้นที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิ

เรี ยน

กรรมกำรและผูจ้ ดั กำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) ขอแจ้งผลกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2563 โดยมีมติสำคัญที่ตอ้ งรำยงำนดังนี้
1. แจ้งกำรลำออกและกำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ลำออกดังนี้
กรรมกำรที่ลำออก
นำยสุ พจน์ เธียรวุฒิ
ตำแหน่ง กรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ
และกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรที่แต่งตั้งทดแทน นำยประเสริ ฐ อัครประถมพงศ์ ตำแหน่ง กรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ
และกรรมกำรตรวจสอบ
วำระคงเหลือ
2 ปี 2 เดือน
โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 25 กุมภำพันธ์ 2563 เป็ นต้นไป
2. มีมติอนุมตั ิให้นำเสนอที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2563 เพื่ออนุมตั ิงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จ สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และรับทรำบรำยงำนของผูส้ อบ
บัญชี
3. มีมติอนุมตั ิให้นำเสนอที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2563 เพื่ออนุมตั ิกำรแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
ประจำปี 2563 โดยมีรำยชื่อผูส้ 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 ้ อบบัญชีรับอนุญำตดังกล่ำวข้ำงต้นไม่สำมำรถ
ปฏิบตั ิงำนได้ให้ บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด จัดหำผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตอื่นของสำนักงำนที่ได้รับควำม
เห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต. ทำหน้ำที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริ ษทั แทน
ผูส้ อบบัญชีดงั กล่ำวได้ และกำหนดค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีประจำปี 2563 และค่ำสอบทำนงบกำรเงินรำย
ไตรมำสเป็ นจำนวนเงิน 1,260,000 บำท
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4. มีมติให้เสนอที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2563 เพื่ออนุมตั ิจดั สรรกำไรเป็ นเงินทุนสำรองตำมกฎหมำย
และจ่ำยเงินปันผลประจำปี 2562 มีรำยละเอียดดังนี้
4.1 จัดสรรกำไรเป็ นเงินทุนสำรองตำมกฎหมำยจำนวน 2.4 ล้ำนบำท ซึ่งคิดเป็ นอัตรำร้อยละ 5.13 ของ
กำไรสุ ทธิประจำปี 2562 ตำมที่กฎหมำยกำหนด
4.2 จ่ำยเงินปันผลเป็ นเงินสดในอัตรำหุ้นละ 0.04 บำท ซึ่งได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลไปแล้วสำหรับ
งวด 1 มกรำคม - 30 กันยำยน 2562 ในอัตรำหุ้นละ 0.02 บำท เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2562 และเงิน
ปันผลจ่ำยสำหรับงวด 1 มกรำคม - 31 ธันวำคม 2562 ในอัตรำหุน้ ละ 0.02 บำท สำหรับหุน้ สำมัญ
จำนวน 617,310,058 หุ้น คิดเป็ นจำนวนเงิน 24.69 ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 55.59 ของกำไร
สุ ทธิปี 2562 หลังจำกหักเงินสำรองตำมกฎหมำย ผูถ้ ือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำ สำมำรถขอเครดิต
ภำษีเงินปันผลตำมหลักเกณฑ์กำหนดในประมวลรัษฎำกร มำตรำ 47 ทวิ โดยเงินปันผลจำนวน 0.04
บำทต่อหุ้น จ่ำยจำกกำไรสุ ทธิของกิจกำรที่เสี ยภำษีเงินได้นิติบคุ คลในอัตรำร้อยละ 20 ผูไ้ ด้รับเงินปัน
ผล สำมำรถหักเครดิตภำษีเงินได้ในอัตรำ 20/80 ของเงินปันผล โดยกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุ้นที่มีสิทธิ
ได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 เมษำยน 2563 และกำหนดจ่ำยปันผลเป็ นเงินสดในวันที่
30 เมษำยน 2563
ทั้งนี้สิทธิในกำรรับเงินปันผลดังกล่ำวของบริ ษทั ฯ ยังมีควำมไม่แน่นอนเนื่องจำกต้องรออนุมตั ิจำกที่ประชุม
สำมัญผูถ้ ือหุ้นก่อน
5. มีมติให้เสนอที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2563 เพื่ออนุมตั ิ 1) กำรลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จำก
ทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 154,687,500 บำท เป็ นทุนจดทะเบียนจำนวน 154,327,514 บำท โดยกำรตัดหุ้น
สำมัญที่ยงั ไม่ได้ออกจำหน่ำยของบริ ษทั ฯ จำนวน 1,439,250 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท และ 2)
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
ทั้งนี้เป็ นกำรตัดหุ้นเหลือจำกกำรใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผูถ้ ือหุ้น
6. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2563 เพื่ออนุมตั ิแต่งตั้งกรรมกำรจำนวน 3 ท่ำน ได้แก่
1) นำงสุ วรรณี คำมัน่
กรรมกำรบริ ษทั , ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
2) นำงสมหะทัย พำนิชชีวะ กรรมกำรบริ ษทั
3) นำยปิ ยะ
เตชำกูล
กรรมกำรบริ ษทั
ซึ่งเป็ นกรรมกำรที่ตอ้ งพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระกลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรของบริ ษทั อีกวำระหนึ่ง
7. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2563 เพื่ออนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2563
โดยกำหนดผลตอบแทนกรรมกำรเป็ นเบี้ยประชุมต่อครั้งและค่ำตอบแทนรำยปี โดยคิดจำกผลประกอบกำร
ประจำปี ของบริ ษทั ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิประจำปี หลังหักภำษีเงินได้นิติบคุ คล โดยให้
คณะกรรมกำรมีอำนำจจัดสรรเงินจำนวนนี้ให้แก่กรรมกำรแต่ละท่ำน
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8. มีมติกำหนดวันและวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 1 เมษำยน 2563 เวลำ 10.00 น.
ณ ห้องวาสนา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริ น เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระรำม 9 แขวง
ห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุ งเทพฯ 10310
โดยมีวำระกำรประชุม ดังนี้
วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 3

รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2562
รับทราบรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงกิจการของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2562
อนุมตั ิงบการเงินประจําปี 2562 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ที่ผา่ นการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี
วาระที่ 4
อนุมตั ิการจัดสรรกําไรเป็ นทุนสํารอง และอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลสําหรับ
ผลการดําเนินงานสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 5
อนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จํานวน 359,985 บาท จากทุนจดทะเบียน
154,687,500 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 154,327,514 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญ
ที่ยงั ไม่ได้ออกจําหน่ายของบริ ษทั ฯ จํานวน 1,439,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25
บาท
วาระที่ 6
อนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
วาระที่ 7
อนุมตั ิการเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการเก่าที่พน้ จากตําแหน่งตามวาระ
วาระที่ 8
อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563
วาระที่ 9
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2563
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่ องอืน่ ๆ (ถ้ามี)
โดยกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่ วมประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date)
ในวันที่ 11 มีนำคม 2563
ทั้งนี้ หำกมีขอ้ สอบถำมประกำรใด สำมำรถติดต่อได้ที่ฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 038-468-789
จึงเรี ยนมำเพื่อโปรดทรำบ

ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยปิ ยะ เตชำกูล)
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
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