
 

 
บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 700/199 หมู่ 1 ต  ำบลบำ้นเก่ำ อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 

ท่ี ATP30 05/ 2564     
 
 25 กุมภำพนัธ์ 2564 
 
 
เร่ือง  แจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัเก่ียวกบักำรจ่ำยเงินปันผล กำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564  

และ แกไ้ขขอ้บงัคบับริษทั 
 

เรียน  กรรมกำรและผูจ้ดักำร 
 ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ขอแจง้ผลกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 2/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือ
วนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2564 โดยมีมติส ำคญัท่ีตอ้งรำยงำนดงัน้ี 
 
1. รับรองผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และใหน้ ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น

ประจ ำปี 2564 เพื่อรับทรำบ 
 
2. อนุมติัใหน้ ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2564 เพื่อพิจำรณำอนุมติังบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน

และงบก ำไรขำดทุนของบริษทัส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  ซ่ึงไดผ้ำ่นกำรตรวจสอบจำกผูส้อบ-
บญัชีรับอนุญำต และไดผ้ำ่นกำรพิจำรณำโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้ 

 
3. อนุมติัใหน้ ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2564 เพื่อพิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2563 

เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยร้อยละ 5.01 ของก ำไรสุทธิเฉพำะกิจกำร จ ำนวน 1,440,000 บำท และ จ่ำยเงินปันผล
ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 ให้แก่ผูถื้อหุน้ในอตัรำหุน้ละ 0.03 บำท รวมเป็นเงินไม่เกิน 20,500,000 บำท 
หรือคดิเป็นอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลร้อยละ 74.95 ของเงินก ำไรสุทธิหลงัจดัสรรก ำไรเป็นเงินทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
โดยบริษทัจะก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัศกุร์ท่ี 9 เมษำยน 2564 (Record Date) และ 
 จะจ่ำยเงินปันผลในวนัศุกร์ท่ี 30 เมษำยน 2564 ทั้งน้ีสิทธิในกำรรับเงินปันผลดงักล่ำวของบริษทัยงัมีควำมไม่แน่นอน
เน่ืองจำกตอ้งรออนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 ท่ีจะจดัขึ้นในวนัพฤหสับดีท่ี 1 เมษำยน 2564 

 
4. อนุมติัใหน้ ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 เพ่ืออนุมติักำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกจำก

ต ำแหน่งตำมวำระ จ ำนวน 3 รำย ไดแ้ก่ 
1) นำยวิวฒัน์  กรมดิษฐ ์ กรรมกำร, กรรมกำรบริหำร 
2) นำยก ำชยั บุญจิรโชติ กรรมกำร, กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
3) นำยประเสริฐ  อคัรประถมพงศ ์ กรรมกำร, กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
โดยท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ซ่ึงไม่รวมกรรมกำรผูมี้ส่วนไดเ้สีย มีมติให้เสนอช่ือกรรมกำรทั้ง 3 ท่ำนขำ้งตน้ 

ให้ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564  พิจำรณำเลือกตั้งกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัอีกวำระหน่ึง  
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เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรส่งเสริมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และแสดงถึงกำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรำยอยำ่งเป็น
ธรรมและเท่ำเทียมกนั บริษทัถือเป็นแนวปฏิบติัท่ีจะเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ี พจิำรณำแลว้เห็นว่ำมี
คุณสมบติั, ควำมรู้, ควำมสำมำรถเหมำะสมท่ีจะเป็นตวัแทนในกำรท ำหนำ้ท่ีกรรมกำรบริษทัเป็นกำรล่วงหนำ้ตั้งแต่ 
วนัท่ี 26 มกรำคม 2564 ถึงวนัท่ี 24 กุมภำพนัธ ์2564 นั้น ปรำกฏว่ำไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคล เพื่อเขำ้รับกำรพิจำรณำ
รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรของบริษทัแต่อยำ่งใด 

 
5. มีมติให้น ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 เพื่ออนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564 โดยก ำหนด

ผลตอบแทนกรรมกำรเป็นเบ้ียประชุมต่อคร้ังและค่ำตอบแทนรำยปี โดยคดิจำกผลประกอบกำรประจ ำปีของบริษทัใน
อตัรำไม่เกินร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหลงัหกัภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล โดยให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจจดัสรรเงิน
จ ำนวนน้ีให้แก่กรรมกำรแต่ละท่ำน 

 
6. มีมติอนุมติัให้น ำเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 เพ่ืออนุมติักำรแต่งตั้ง นำยศุภชยั ปัญญำวฒัโน         

ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 3930 และ/หรือ นำยณัฐวุฒิ สันติเพช็ร ผูส้อบ บญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 5730 
และ/หรือ นำงสำวกรองแกว้  ลิมป์กิตติกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 5874 แห่งบริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ ำปี 2564 พร้อมทั้งก ำหนดค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชี เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 
1,260,000 บำท 

 
7. อนุมติัใหน้ ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 เพ่ืออนุมติัแต่งตั้งกรรมกำรเขำ้ใหม่ คือ นำยธำนินทร์ 

หิรัญปัณฑำพร 
 
8. อนุมติัใหน้ ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 เพื่ออนุมติักำรแกไ้ขขอ้บงัคบัของ บริษทัที่เก่ียวกบักำร

ประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผูถื้อหุ้น ขอ้ 27, 28, 36-39 และ 40 ในเร่ืองกำรประชุมผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัพระรำชก ำหนดว่ำดว้ยกำรประชุมผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และน ำเสนอกำรมอบอ ำนำจ
ให้บคุคลท่ีบริษทัมอบหมำยในกำรจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ท่ีกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชยมี์
อ ำนำจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค ำเพ่ือให้เป็นไปตำมค ำส่ังของนำยทะเบียน  

 
9. มีมติก ำหนดวนัและวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 ในวนัพฤหสับดีท่ี 1 เมษำยน 2564 เวลำ 10.00 น.   

ณ ห้องแมนดำริน เอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดำริน กรุงเทพฯ, เลขท่ี 662 ถนนพระรำม 4 แขวงมหำพฤฒำรำม เขตบำงรัก 
กรุงเทพมหำนคร 10500 และมอบหมำยให้กรรมกำรผูจ้ดักำรของบริษทัมีอ ำนำจในกำรพิจำรณำแกไ้ขวำระกำร-
ประชุม, วนั-เวลำ, รูปแบบกำรประชุมและสถำนท่ีส ำหรับกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2564 ตำม- 
ควำมเหมำะสม โดยพิจำรณำประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษทัเป็นส ำคญั โดยมีระเบียบวำระกำรประชุม ดงัน้ี 
วำระท่ี 1  รับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564  
วำระท่ี 2  รับทรำบผลการด าเนินงานของบริษทั ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
วำระท่ี 3  อนุมติังบกำรเงินประจ ำปี 2563 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ท่ีผำ่นกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี  
วำระท่ี 4  อนุมติักำรจดัสรรก ำไรเป็นทนุส ำรอง และอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2563   
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วำระท่ี 5 อนุมติัการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 
วำระท่ี 6 อนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564  
วำระท่ี 7 อนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2564 
วำระท่ี 8 อนุมติัแต่งตั้งกรรมกำรเขำ้ใหม่ 
วำระท่ี 9 อนุมติักำรแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีเก่ียวกบักำรประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผูถื้อหุ้น ขอ้ 27, 

28, 36-39 และ 40 ในเร่ืองกำรประชุมผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เพื่อให้สอดคลอ้งกบัพระรำชก ำหนด 
 ว่ำดว้ยกำรประชุมผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 
วำระท่ี 10 พิจำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถำ้มี)  
โดยก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 (Record Date) ในวนัศุกร์ท่ี 12 มีนำคม 
2564 
  

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
 
 ขอแสดงควำมนบัถือ 
 
 
    (นำยปิยะ เตชำกูล) 
     กรรมกำรผูจ้ดักำร 
 บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 


