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ท่ี ATP30 02/ 2565     

 

 22 กุมภำพนัธ์ 2565 

 

 

เร่ือง  แจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัเก่ียวกบักำรจ่ำยเงินปันผล กำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2565  

 

เรียน  กรรมกำรและผูจ้ดักำร 

 ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) ขอแจง้ผลกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2565 ซ่ึงประชุมเม่ือ

วนัท่ี 22 กุมภำพนัธ์ 2565 โดยมีมติส ำคญัท่ีตอ้งรำยงำนดงัน้ี 

 

1. รับรองผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และใหน้ ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น

ประจ ำปี 2565 เพื่อรับทรำบ 
 

2. อนุมติัใหน้ ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2565 เพื่อพิจำรณำอนุมติังบแสดงฐำนะทำงกำรเงินและงบก ำไร

ขำดทนุของบริษทัฯ ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  ซ่ึงไดผ้ำ่นกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีรับอนุญำต และ

ไดผ้ำ่นกำรพิจำรณำโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้ 
 

3. มีมติอนุมติัให้น ำเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2565 เพ่ืออนุมติักำรแต่งตั้ง นำยปรีชำ อรุณนำรำ ผูส้อบบญัชี

รับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 5800  หรือนำงสำวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 5419 หรือ

นำงสำววธู ขยนักำรนำวี ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 5423 แห่งบริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั เป็นผูส้อบ

บญัชีของบริษทั ประจ ำปี 2565 พร้อมทั้งก ำหนดค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชี เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 1,350,000 บำท 
 

4. อนุมติัใหน้ ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2565 เพื่อพิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2564 

เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยร้อยละ 5.00 ของก ำไรสุทธิเฉพำะกิจกำร จ ำนวน 1,660,000 บำท และ จ่ำยเงินปันผล

ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2564 ให้แก่ผูถื้อหุน้ในอตัรำหุน้ละ 0.03 บำท รวมเป็นเงินไม่เกิน 20,469,301.74 

บำท หรือคิดเป็นอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลร้อยละ 65.07 ของเงินก ำไรสุทธิหลงัจดัสรรก ำไรเป็นเงินทุนส ำรองตำม

กฎหมำย โดยบริษทัฯ จะก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัจนัทร์ท่ี 11 เมษำยน 2565 (Record Date) 

และจะจ่ำยเงินปันผลในวนัศุกร์ท่ี 29 เมษำยน 2565 ทั้งน้ี สิทธิในกำรรับเงินปันผลดงักล่ำวของบริษทัฯ ยงัมีควำมไม่

แน่นอนเน่ืองจำกตอ้งรออนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 ท่ีจะจดัขึ้นในวนัศุกร์ท่ี 1 เมษำยน 2565 
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5. มีมติให้น ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2565 เพื่ออนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2565 โดยก ำหนด

ผลตอบแทนกรรมกำรเป็นเบ้ียประชุมต่อคร้ังและค่ำตอบแทนรำยปี โดยคดิจำกผลประกอบกำรประจ ำปีของบริษทัฯ

ในอตัรำไม่เกินร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหลงัหกัภำษีเงินไดนิ้ติบคุคล โดยใหค้ณะกรรมกำรมีอ ำนำจจดัสรรเงิน

จ ำนวนน้ีให้แก่กรรมกำรแต่ละท่ำน 
 

6. อนุมติัใหน้ ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2565 เพ่ืออนุมติักำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกจำก

ต ำแหน่งตำมวำระ จ ำนวน 3 รำย ไดแ้ก่ 

1) นำยชำติชำย พำนิชชีวะ ประธำนกรรมกำร, กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรสรรหำ

และก ำหนดค่ำตอบแทน 

2) นำงสุวรรณี ค ำมัน่ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ /กรรมกำรอิสระ และกรรมกำร 

3) นำยปิยะ เตชำกูล กรรมกำร, กรรมกำรบริหำร, กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และ

กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

โดยท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ซ่ึงไม่รวมกรรมกำรผูมี้ส่วนไดเ้สีย มีมติให้เสนอช่ือกรรมกำรทั้ง 3 ท่ำนขำ้งตน้ 

ให้ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565  พิจำรณำเลือกตั้งกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัอีกวำระหน่ึง  

เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรส่งเสริมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และแสดงถึงกำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรำยอยำ่งเป็น

ธรรมและเท่ำเทียมกนั บริษทัฯ ถือเป็นแนวปฏิบติัท่ีจะเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคลท่ีพิจำรณำแลว้เห็นว่ำมี

คุณสมบติั, ควำมรู้, ควำมสำมำรถเหมำะสมท่ีจะเป็นตวัแทนในกำรท ำหนำ้ท่ีกรรมกำรบริษทัเป็นกำรล่วงหนำ้ตั้งแต่ 

วนัท่ี 15 ธนัวำคม 2564 - วนัท่ี 14 มกรำคม 2565 นั้น ปรำกฏว่ำไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบคุคล เพื่อเขำ้รับกำรพิจำรณำรับ

เลือกตั้งเป็นกรรมกำรของบริษทัฯ แต่อยำ่งใด 
 

7. มีมติก ำหนดวนัและวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2565 ในวนัศุกร์ท่ี 1 เมษำยน 2565 เวลำ 10.00 น.    

 ณ ห้องแมนดำริน เอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดำริน กรุงเทพฯ, เลขท่ี 662 ถนนพระรำม 4 แขวงมหำพฤฒำรำม เขตบำงรัก 

กรุงเทพมหำนคร 10500 และมอบหมำยให้กรรมกำรผูจ้ดักำรของบริษทัฯ มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำแกไ้ขวำระกำร-

ประชุม, วนั-เวลำ, รูปแบบกำรประชุมและสถำนท่ีส ำหรับกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2565 ตำมควำม-

เหมำะสม โดยพิจำรณำประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษทัฯ เป็นส ำคญั โดยมีระเบียบวำระกำรประชุม ดงัน้ี 

วำระท่ี 1  รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2564  

วำระท่ี 2  รับรองรำยงำนของคณะกรรมกำรซ่ึงแสดงถึงกิจกำรของบริษทัฯ ในรอบปี 2564 

วำระท่ี 3  อนุมติังบกำรเงินประจ ำปี 2564 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ท่ีผำ่นกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี  

วำระท่ี 4  อนุมติักำรจดัสรรก ำไรเป็นทนุส ำรอง และอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2564   

วำระท่ี 5 แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก ำหนดคำ่สอบบญัชีประจ ำปี 2565 

วำระท่ี 6 อนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2565   
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วำระท่ี 7 อนุมติักำรเลือกตั้งกรรมกำรใหม่ แทนกรรมกำรเก่ำท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ 

วำระท่ี 8 พิจำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถำ้มี)  

 โดยก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2565 (Record Date) ในวนัพุธท่ี 9 มีนำคม 

2565 

  

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 

 

 

 ขอแสดงควำมนบัถือ 

 

 

    (นำยปิยะ เตชำกูล) 

     กรรมกำรผูจ้ดักำร 

 บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 


