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ท่ี ATP30 03/ 2563     

 

  25 กุมภำพนัธ์ 2563 

 

 

เร่ือง  แจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เร่ืองกำรก ำหนดวนัประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563  
กำรจ่ำยปันผล และกำรลดทนุจดทะเบียนโดยกำรตดัหุ้นท่ีเหลือจำกกำรใชสิ้ทธิ  
 

เรียน  กรรมกำรและผูจ้ดักำร 
 ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน)  (“บริษทั”) ขอแจง้ผลกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 ซ่ึงประชุม
เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2563 โดยมีมติส ำคญัท่ีตอ้งรำยงำนดงัน้ี 
 

1. แจง้กำรลำออกและกำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีลำออกดงัน้ี  
กรรมกำรท่ีลำออก นำยสุพจน์ เธียรวุฒิ ต ำแหน่ง  กรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ 
   และกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรท่ีแต่งตั้งทดแทน นำยประเสริฐ อคัรประถมพงศ ์ ต ำแหน่ง  กรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ 
   และกรรมกำรตรวจสอบ 
วำระคงเหลือ 2 ปี 2 เดือน 
โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 25 กุมภำพนัธ ์2563 เป็นตน้ไป 
 

2. มีมติอนุมติัให้น ำเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 เพื่ออนุมติังบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบก ำไร
ขำดทนุเบด็เสร็จ ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และรับทรำบรำยงำนของผูส้อบ
บญัชี  

 
3. มีมติอนุมติัให้น ำเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 เพ่ืออนุมติักำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั

ประจ ำปี 2563 โดยมีรำยช่ือผูส้อบบญัชีดงัน้ี 
1) นำยศุภชยั   ปัญญำวฒัโน          ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 3930 หรือ 
2) นำยณัฐวุฒิ   สันติเพช็ร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 5730 หรือ 
3) นำงสำวกรองแกว้  ลิมป์กิตติกุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 5874 
ในนำม บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญำตดงักล่ำวขำ้งตน้ไม่สำมำรถ
ปฏิบติังำนไดใ้ห้ บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั จดัหำผูส้อบบญัชีรับอนุญำตอื่นของส ำนกังำนท่ีไดรั้บควำม
เห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. ท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงควำมเห็นตอ่งบกำรเงินของบริษทัแทน
ผูส้อบบญัชีดงักล่ำวได ้และก ำหนดค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชีประจ ำปี 2563 และค่ำสอบทำนงบกำรเงินรำย
ไตรมำสเป็นจ ำนวนเงิน 1,260,000 บำท  
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4. มีมติให้เสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี  2563 เพื่ออนุมติัจดัสรรก ำไรเป็นเงินทุนส ำรองตำมกฎหมำย

และจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2562 มีรำยละเอียดดงัน้ี 
4.1 จดัสรรก ำไรเป็นเงินทุนส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 2.4 ลำ้นบำท ซ่ึงคิดเป็นอตัรำร้อยละ 5.13 ของ

ก ำไรสุทธิประจ ำปี 2562 ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด  
4.2 จ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัรำหุ้นละ 0.04 บำท ซ่ึงไดจ้่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลไปแลว้ส ำหรับ

งวด 1 มกรำคม - 30 กนัยำยน 2562 ในอตัรำหุ้นละ 0.02 บำท เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวำคม 2562 และเงิน
ปันผลจ่ำยส ำหรับงวด 1 มกรำคม - 31 ธนัวำคม 2562 ในอตัรำหุน้ละ 0.02 บำท ส ำหรับหุน้สำมญั
จ ำนวน 617,310,058 หุ้น คดิเป็นจ ำนวนเงิน 24.69 ลำ้นบำท หรือคดิเป็นร้อยละ 55.59 ของก ำไร
สุทธิปี 2562 หลงัจำกหกัเงินส ำรองตำมกฎหมำย ผูถื้อหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำ สำมำรถขอเครดิต
ภำษีเงินปันผลตำมหลกัเกณฑก์ ำหนดในประมวลรัษฎำกร มำตรำ 47 ทว ิโดยเงินปันผลจ ำนวน 0.04 
บำทต่อหุ้น จ่ำยจำกก ำไรสุทธิของกิจกำรท่ีเสียภำษีเงินไดนิ้ติบคุคลในอตัรำร้อยละ 20 ผูไ้ดรั้บเงินปัน
ผล สำมำรถหกัเครดิตภำษเีงินไดใ้นอตัรำ 20/80 ของเงินปันผล โดยก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิ
ไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 16 เมษำยน 2563 และก ำหนดจ่ำยปันผลเป็นเงินสดในวนัท่ี 
30 เมษำยน 2563 

ทั้งน้ีสิทธิในกำรรับเงินปันผลดงักล่ำวของบริษทัฯ ยงัมีควำมไม่แน่นอนเน่ืองจำกตอ้งรออนุมติัจำกท่ีประชุม 
สำมญัผูถื้อหุ้นก่อน 
 

5. มีมติให้เสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี  2563 เพื่ออนุมติั 1) กำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จำก
ทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 154,687,500 บำท เป็นทนุจดทะเบียนจ ำนวน 154,327,514 บำท โดยกำรตดัหุ้น
สำมญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ ำหน่ำยของบริษทัฯ จ ำนวน 1,439,250 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท และ 2) 
แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
ทั้งน้ีเป็นกำรตดัหุ้นเหลือจำกกำรใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนของผูถื้อหุ้น 
 

6. มีมติให้น ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 เพ่ืออนุมติัแต่งตั้งกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน ไดแ้ก่ 
1) นำงสุวรรณี ค ำมัน่ กรรมกำรบริษทั, ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
2) นำงสมหะทยั  พำนิชชีวะ กรรมกำรบริษทั 
3) นำยปิยะ  เตชำกูล             กรรมกำรบริษทั 
ซ่ึงเป็นกรรมกำรท่ีตอ้งพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทั อีกวำระหน่ึง 

 
7. มีมติให้น ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 เพื่ออนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563 

โดยก ำหนดผลตอบแทนกรรมกำรเป็นเบ้ียประชุมต่อคร้ังและค่ำตอบแทนรำยปี โดยคดิจำกผลประกอบกำร
ประจ ำปีของบริษทั ในอตัรำไม่เกินร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี หลงัหกัภำษเีงินไดนิ้ติบคุคล โดยให้
คณะกรรมกำรมีอ ำนำจจดัสรรเงินจ ำนวนน้ีให้แก่กรรมกำรแต่ละท่ำน 
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8. มีมติก ำหนดวนัและวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 ในวนัท่ี 1 เมษำยน 2563 เวลำ 10.00 น.  

ณ ห้องวาสนา ชั้น 3 โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขท่ี 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระรำม 9 แขวง 

ห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310  

โดยมีวำระกำรประชุม ดงัน้ี 

วาระท่ี 1  รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562  

วาระท่ี 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการซ่ึงแสดงถึงกิจการของบริษทัฯ ในรอบปี 2562 

วาระท่ี 3  อนุมติังบการเงินประจาํปี 2562 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  

 ท่ีผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี  

วาระท่ี 4  อนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นทนุสาํรอง และอนุมติัการจ่ายเงินปันผลสาํหรับ 

  ผลการดาํเนินงานส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562   

วาระท่ี 5  อนุมติัลดทนุจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 359,985 บาท จากทนุจดทะเบียน  

   154,687,500 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 154,327,514 บาท โดยการตดัหุ้นสามญั 

   ท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายของบริษทัฯ จาํนวน  1,439,250 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25   

   บาท 

วาระท่ี 6 อนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั 

  การลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ  

วาระท่ี 7 อนุมติัการเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการเก่าท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ  

วาระท่ี 8 อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563  

วาระท่ี 9 แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดคา่สอบบญัชีประจาํปี 2563 

วาระท่ี 10 พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถา้มี)  

 โดยก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 (Record Date) 

ในวนัท่ี 11 มีนำคม 2563 

  

ทั้งน้ี หำกมีขอ้สอบถำมประกำรใด สำมำรถติดต่อไดท่ี้ฝ่ำยนกัลงทนุสัมพนัธ์ โทรศพัท ์038-468-789 

 

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 

 

 

 ขอแสดงควำมนบัถือ 

 

 

    (นำยปิยะ เตชำกูล) 
     กรรมกำรผูจ้ดักำร 


