ที่ ATP30 05/ 2564
25 กุมภำพันธ์ 2564

เรื่ อง

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั เกี่ยวกับกำรจ่ำยเงินปันผล กำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2564
และ แก้ไขข้อบังคับบริ ษทั

เรี ยน

กรรมกำรและผูจ้ ดั กำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) ขอแจ้งผลกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 โดยมีมติสำคัญที่ตอ้ งรำยงำนดังนี้
1.

รับรองผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น
ประจำปี 2564 เพื่อรับทรำบ

2.

อนุมตั ิให้นำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน
และงบกำไรขำดทุนของบริ ษทั สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ซึ่งได้ผำ่ นกำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต และได้ผำ่ นกำรพิจำรณำโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว

3.

อนุมตั ิให้นำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิกำรจัดสรรกำไรสุ ทธิประจำปี 2563
เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำยร้อยละ 5.01 ของกำไรสุ ทธิเฉพำะกิจกำร จำนวน 1,440,000 บำท และ จ่ำยเงินปันผล
สำหรับผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2563 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตรำหุน้ ละ 0.03 บำท รวมเป็ นเงินไม่เกิน 20,500,000 บำท
หรื อคิดเป็ นอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลร้อยละ 74.95 ของเงินกำไรสุ ทธิหลังจัดสรรกำไรเป็ นเงินทุนสำรองตำมกฎหมำย
โดยบริ ษทั จะกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 9 เมษำยน 2564 (Record Date) และ
จะจ่ำยเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 30 เมษำยน 2564 ทั้งนี้สิทธิในกำรรับเงินปันผลดังกล่ำวของบริ ษทั ยังมีควำมไม่แน่นอน
เนื่องจำกต้องรออนุมตั ิจำกที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2564 ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษำยน 2564

4.

อนุมตั ิให้นำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2564 เพื่ออนุมตั ิกำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกจำก
ตำแหน่งตำมวำระ จำนวน 3 รำย ได้แก่
1) นำยวิวฒั น์
กรมดิษฐ์
กรรมกำร, กรรมกำรบริ หำร
2) นำยกำชัย
บุญจิรโชติ
กรรมกำร, กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
3) นำยประเสริ ฐ
อัครประถมพงศ์ กรรมกำร, กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ซึ่งไม่รวมกรรมกำรผูม้ ีส่วนได้เสี ย มีมติให้เสนอชื่อกรรมกำรทั้ง 3 ท่ำนข้ำงต้น
ให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 พิจำรณำเลือกตั้งกลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั อีกวำระหนึ่ง
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เพื่อให้เป็ นไปตำมนโยบำยกำรส่งเสริ มกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และแสดงถึงกำรปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้นทุกรำยอย่ำงเป็ น
ธรรมและเท่ำเทียมกัน บริ ษทั ถือเป็ นแนวปฏิบตั ิที่จะเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่ พิจำรณำแล้วเห็นว่ำมี
คุณสมบัติ, ควำมรู ้, ควำมสำมำรถเหมำะสมที่จะเป็ นตัวแทนในกำรทำหน้ำที่กรรมกำรบริ ษทั เป็ นกำรล่วงหน้ำตั้งแต่
วันที่ 26 มกรำคม 2564 ถึงวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 นั้น ปรำกฏว่ำไม่ มีผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำ
รับเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรของบริ ษทั แต่อย่ำงใด
5.

มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2564 เพื่ออนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2564 โดยกำหนด
ผลตอบแทนกรรมกำรเป็ นเบี้ยประชุมต่อครั้งและค่ำตอบแทนรำยปี โดยคิดจำกผลประกอบกำรประจำปี ของบริ ษทั ใน
อัตรำไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิประจำปี หลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคล โดยให้คณะกรรมกำรมีอำนำจจัดสรรเงิน
จำนวนนี้ให้แก่กรรมกำรแต่ละท่ำน

6.

มีมติอนุมตั ิให้นำเสนอที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2564 เพื่ออนุมตั ิกำรแต่งตั้ง นำยศุภชัย ปัญญำวัฒโน
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 3930 และ/หรื อ นำยณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผูส้ อบ บัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 5730
และ/หรื อ นำงสำวกรองแก้ว ลิมป์ กิตติกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 5874 แห่งบริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจำปี 2564 พร้อมทั้งกำหนดค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี เป็ นจำนวนเงินไม่เกิน
1,260,000 บำท

7.

อนุมตั ิให้นำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2564 เพื่ออนุมตั ิแต่งตั้งกรรมกำรเข้ำใหม่ คือ นำยธำนินทร์
หิรัญปัณฑำพร

8.

อนุมตั ิให้นำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2564 เพื่ออนุมตั ิกำรแก้ไขข้อบังคับของ บริ ษทั ที่เกี่ยวกับกำร
ประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผูถ้ ือหุ้น ข้อ 27, 28, 36-39 และ 40 ในเรื่ องกำรประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้สอดคล้องกับพระรำชกำหนดว่ำด้วยกำรประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และนำเสนอกำรมอบอำนำจ
ให้บคุ คลที่บริ ษทั มอบหมำยในกำรจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์มี
อำนำจแก้ไขและเพิม่ เติมถ้อยคำเพื่อให้เป็ นไปตำมคำสัง่ ของนำยทะเบียน

9.

มีมติกำหนดวันและวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษำยน 2564 เวลำ 10.00 น.
ณ ห้องแมนดำริ น เอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดำริ น กรุ งเทพฯ, เลขที่ 662 ถนนพระรำม 4 แขวงมหำพฤฒำรำม เขตบำงรัก
กรุ งเทพมหำนคร 10500 และมอบหมำยให้กรรมกำรผูจ้ ดั กำรของบริ ษทั มีอำนำจในกำรพิจำรณำแก้ไขวำระกำรประชุม, วัน-เวลำ, รู ปแบบกำรประชุมและสถำนที่สำหรับกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น ประจำปี 2564 ตำมควำมเหมำะสม โดยพิจำรณำประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริ ษทั เป็ นสำคัญ โดยมีระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้
วำระที่ 1 รับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
วำระที่ 2 รับทรำบผลการดาเนินงานของบริ ษทั สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
วำระที่ 3 อนุมตั ิงบกำรเงินประจำปี 2563 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ที่ผำ่ นกำรตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี
วำระที่ 4 อนุมตั ิกำรจัดสรรกำไรเป็ นทุนสำรอง และอนุมตั ิกำรจ่ำยเงินปันผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนสิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2563
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วำระที่ 5
วำระที่ 6
วำระที่ 7
วำระที่ 8
วำระที่ 9

อนุมตั ิการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ
อนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2564
อนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2564
อนุมตั ิแต่งตั้งกรรมกำรเข้ำใหม่
อนุมตั ิกำรแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ที่เกี่ยวกับกำรประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผูถ้ ือหุ้น ข้อ 27,
28, 36-39 และ 40 ในเรื่ องกำรประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สอดคล้องกับพระรำชกำหนด
ว่ำด้วยกำรประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
วำระที่ 10 พิจำรณำเรื่ องอื่นๆ (ถ้ำมี)
โดยกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่ วมประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 12 มีนำคม
2564
จึงเรี ยนมำเพื่อโปรดทรำบ

ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยปิ ยะ เตชำกูล)
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
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