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ที ่ATP30 2/2559    25 กุมภาพนัธ ์2559 

 

เรื่อง  แจง้มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2559  
 
 

เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 ตามทีบ่รษิทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน)  (“บรษิทั”) ขอแจง้ผลการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2559 
ซึง่ประชมุเมื่อวนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2559 นัน้ โดยมมีตสิ าคญัทีต่อ้งรายงานดงันี้ 
 

1. มมีตเิหน็ชอบงบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที ่
31 ธนัวาคม 2558 และรบัทราบรายงานของผูส้อบบญัช ีเพื่อใหน้ าเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ต่อไป 

 
2. มมีตเิหน็ชอบจดัสรรก าไรเป็นเงนิทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 2558 และน าเสนอ

ต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตั ิโดยจ่ายเป็นเงนิสดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ มรีายละเอยีดดงันี้ 
2.1 จดัสรรก าไรเป็นเงนิทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 590,000 บาท ซึง่คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 5 

ของก าไรสทุธปิระจ าปี 2558 ตามทีก่ฎหมายก าหนด 
2.2 จ่ายเงนิปนัผลเป็นเงนิสดในอตัราหุน้ละ 0.022 บาท ส าหรบัหุน้สามญัจ านวน 440,000,000 หุน้ 

คดิเป็นจ านวนเงนิ 9.68 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 82.03 ของก าไรสทุธปีิ 2558 โดยบรษิทัฯ 
มผีลก าไรสทุธงิวดปี 2558 เท่ากบั 11,797,887 บาท  

ผูถ้อืหุน้ประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดติภาษีเงนิปนัผลตามหลกัเกณฑก์ าหนดในประมวล
รษัฎากรมาตรา 47 ทว ิโดยเงนิปนัผลจ านวน 0.022 บาทต่อหุน้ จ่ายจากก าไรสุทธขิองกจิการทีเ่สยีภาษี
เงนิไดน้ิตบิุคคลในอตัรารอ้ยละ 20 ผูไ้ดร้บัเงนิปนัผล สามารถหกัเครดติภาษีเงนิไดใ้นอตัรา 20/80 ของ
เงนิปนัผล 

โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปนัผล (Record Date) ในวนัที ่19 เมษายน 2559 และ
ใหร้วบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 โดย
วธิปิีดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ (Book Closing Date) ในวนัที ่20 เมษายน 2559 และก าหนดจ่ายปนั
ผลเป็นเงนิสดในวนัที ่3 พฤษภาคม 2559  

ทัง้น้ี สทิธใินการรบัเงนิปนัผลดงักล่าวของบรษิทัฯ ยงัมคีวามไมแ่น่นอนเนื่องจากตอ้งรออนุมตัจิากที่
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ก่อน 

 
3. มมีตกิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจ าปี 2559 โดยมรีายชื่อผูส้อบบญัชดีงันี้ 

นายศุภชยั ปญัญาวฒัโน         ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3930 หรอื 
นางชลรส สนัตอิศัวราภรณ์      ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4523 หรอื 
นางสาวกรองแกว้ ลมิป์กติตกุิล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5874 
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ในนาม บรษิัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั และในกรณีที่ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวขา้งต้นไม่สามารถ
ปฏบิตัิงานได้ให้ บรษิัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื่นของส านักงานที่ได้รบั
ความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ท าหน้าที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเหน็ต่องบการเงินของ
บรษิทัแทนผูส้อบบญัชดีงักล่าวได ้และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชปีระจ าปี 2559 และค่าสอบทาน
งบการเงินรายไตรมาสเป็นจ านวนเงนิ 750,000 บาท และให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นเพื่อ
พจิารณาอนุมตัต่ิอไป 
 

4. มมีตใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 เพื่อพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้กรรมการจ านวน 2 
ท่าน ไดแ้ก่ 

1) คุณสมหะทยั พานิชชวีะ    ต าแหน่ง กรรมการ 
2) คุณสวุรรณี ค ามัน่    ต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 

ซึง่เป็นกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัทฯ อกี
วาระหนึ่ง 

 
5. มมีติให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เพื่อพจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ

ประจ าปี 2559 โดยก าหนดผลตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุมต่อครัง้ตามอตัราที่ปรากฎในตาราง 
และค่าตอบแทนกรรมการรายปี เป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ไม่เกนิ 2,000,000 บาท (สองลา้นบาท) ต่อปี ซึ่ง
เท่ากบัค่าตอบแทนเดมิในปี 2558 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

ต าแหน่ง 
 

ค่าเบีย้ประชุมต่อครัง้ (บาท) 
ปี 2558 

ค่าเบีย้ประชุมต่อครัง้ (บาท) 
ปี 2559 

ประธานกรรมการบรษิทั 15,000 บาท 15,000 บาท 
รองประธานกรรมการบรษิทั 12,000 บาท  12,000 บาท  

     กรรมการบรษิทั 10,000 บาท 10,000 บาท 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  15,000 บาท 15,000 บาท 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 10,000 บาท 10,000 บาท 

 
ค่าตอบแทนกรรมการรายปี : คดิจากผลประกอบการประจ าปีของบรษิทัฯ ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 5  ของ

ก าไรสทุธปิระจ าปี หลงัหกัภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคล โดยใหค้ณะกรรมการมอี านาจจดัสรรเงนิจ านวนนี้ใหแ้ก่

กรรมการแต่ละท่าน 

 
6. มมีตอินุมตักิารแกไ้ขวตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิเพิม่ทุนทีบ่รษิทัฯ ไดจ้ากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุน้

สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) ในระหว่างวนัที ่19 - 21 สงิหาคม 2558  
เน่ืองจาก บรษิทัฯ น าเงนิในวตัถุประสงคข์อ้ที ่5 ช าระคนืเงนิกูย้มืสถาบนัการเงนิเสรจ็สิน้แลว้และมี

จ านวนเงินคงเหลือเท่ากับ 2.14 ล้านบาท ที่ประชุมจึงมีมติอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์การใช้เงิน 
ส าหรบัจ านวนเงนิคงเหลอืจากวตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิขอ้ 5 โดยรวมเขา้กบัวตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิขอ้ 6 
เงนิทุนหมุนเวยีนภายในกจิการ ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มจี านวนเงนิคงเหลอืของวตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิขอ้ 5 
และวตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิขอ้ 6 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 เปลีย่นแปลงจากเดมิ โดยมรีายละเอยีดดงั
ตาราง 
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จ านวนเงนิคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ก่อนการแกไ้ขวตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิเพิม่ทุน  
หน่วย : ลา้นบาท 

วตัถุประสงค ์ แผนการใชเ้งนิ 
จ านวนเงนิที่ใชไ้ป
ในระหว่างงวด 

จ านวนเงนิคงเหลอื 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 

5. ช าระคนืเงนิกูย้มืสถาบนัการเงนิ 35.00 32.86  2.14 
6. เงนิทุนหมนุเวยีนภายในกจิการ 43.55 19.00 24.55 

  
จ านวนเงนิคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 หลงัการแกไ้ขวตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิเพิม่ทุน 

หน่วย : ลา้นบาท 

วตัถุประสงค ์ แผนการใชเ้งนิ 
จ านวนเงนิที่ใชไ้ป
ในระหว่างงวด 

จ านวนเงนิคงเหลอื 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 

5. ช าระคนืเงนิกูย้มืสถาบนัการเงนิ 32.86 32.86 0.00 
6. เงนิทุนหมนุเวยีนภายในกจิการ 45.69 19.00 26.69 

 
 

7. มมีตกิ าหนดวนัและวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 ในวนัที ่4 เมษายน 2559 เวลา 14.00 
น. ณ หอ้งต าหนกัน ้า ชัน้ 3 โรงแรมชลอนิเตอร ์จงัหวดัชลบุร ีโดยมวีาระการประชุม ดงันี้ 
 

วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2558 เมื่อวนัที ่12 มนีาคม 2558 
ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั: คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแล้วเหน็ว่ารายงานการประชุมได้
บนัทกึการประชุมไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน จงึเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุน้รบัรองรายงานการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี  2558 

วาระที ่2 พจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปี 2558 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น
รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ 
 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตัิงบการเงนิของบรษิทัฯ ส าหรบัสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบ
โดยผูส้อบบญัช ี
ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั: คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแล้วเหน็สมควรเสนอใหผู้้ถอืหุ้น
พจิารณาอนุมตัิงบการเงนิของบรษิทัฯ ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต และได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของ
บรษิทัฯ แลว้ 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารอง และอนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลส าหรบัผลการด าเนินงาน 
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 
ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั: คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแล้วเหน็สมควรใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุน้
พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรสทุธจิากผลการด าเนินงานในปี 2558 เป็นทุนส ารองตามกฏหมายใน
อตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละห้า (5) ของก าไรสุทธปิระจ าปี โดยจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 
0.59 ลา้นบาท 
ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั: คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแล้วเหน็สมควรใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุน้
พจิารณาอนุมตัิการจ่ายปนัผลจากก าไรสุทธปีิ 2558 โดยจ่ายปนัผลเป็นเงนิสดแก่ผูถ้ือหุน้ ในอตัรา 
0.022 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงนิจ านวน 9.68 ลา้นบาท 
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วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการใหม ่แทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ 
ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั: คณะกรรมการบรษิทั ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยีในกรณีน้ีได้
พิจารณาแล้ว มีมติเห็นสมความเสนอที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เพื่อพิจารณาว่า
กรรมการที่พนัจากต าแหน่งตามวาระมคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามพระราชบญัญตัิมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 มาตรา 68 และเป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถอนัเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั จงึเหน็ควรเสนอใหท้ี่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิให้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งกรรมการตามวาระกลบัเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการบรษิทัต่อไปอกีวาระหน่ึง โดยให้กรรมการทัง้ 2 ท่านมตี าแหน่งหน้าที่ตามที่เคย
ด ารงต าแหน่งอยูก่่อนหน้าแลว้ทุกประการ ดงัรายชื่อต่อไปน้ี 

1. คณุสมหะทยั พานิชชวีะ ต าแหน่ง   กรรมการ 
2. คณุสวุรรณี ค ามัน่         ต าแหน่ง   ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 
ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั: คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแล้วเหน็สมควรเสนอทีป่ระชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 อนุมตัคิา่ตอบแทนประจ าปี ส าหรบักรรมการบรษิทั กรรมการ
ตรวจสอบ ประกอบดว้ย คา่เบี้ยประชุมกรรมการบรษิทั คา่เบีย้ประชุมกรรมการตรวจสอบ โดย
ก าหนดผลตอบแทนกรรมในรูปเบี้ยประชุมต่อครัง้  และค่าตอบแทนรายปีในอตัราเท่ากบัปี 2558 
เป็นวงเงนิรวมทัง้สิน้ไมเ่กนิ 2,000,000 บาท โดยใหค้ณะกรรมการมอี านาจจดัสรรเงนิจ านวนน้ีใหแ้ก่
กรรมการแต่ละท่าน 

วาระที ่7 พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่สอบบญัชปีระจ าปี 2559 
ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั: คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแล้วเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ให ้นายศุภชยั ปญัญาวฒัโน  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่
3930 และนางชลรส สนัตอิศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4523 และนางสาวกรอง
แกว้ ลมิป์กติตกุิล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5874 ในนาม บรษิทัส านักงาน อวีาย จ ากดั 
เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบ
การเงนิของบรษิทั และในกรณีทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวขา้งต้นไมส่ามารถปฏบิตังิานได ้ให้
บรษิทัส านักงาน อวีาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื่นของบรษิทัส านกังาน อวีาย จ ากดัซึง่
ไดร้บัความเหน็ชอบจาก ก.ล.ต.และมคีณุสมบตัติามขอ้ก าหนด โดยก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี
ของบรษิทั รวมทัง้สิน้ไมเ่กนิ 750,000 บาทต่อปี 

วาระที ่8 พจิารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้าม)ี         
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั : การพิจารณาเรื่องอื่นๆ นัน้ บริษทัไม่มีเรื่องเสนอให้ที่ประชุม

พจิารณาโดยบรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเสนอเพิม่วาระการประชุมได้ โดยสามารถตดิต่อ

ไดท้ีฝ่า่ยนกัลงทุนสมัพนัธ ์โทรศพัท ์038-468-789 ภายในวนัที ่29 กุมภาพนัธ ์59 - 4 มนีาคม 59 
 
โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 (Record Date) ใน

วนัที ่14 มนีาคม 2559 และใหร้วบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ (Book Closing Date) ในวนัที ่15 มนีาคม 

2559 

  ทัง้นี้ หากมขีอ้สอบถามประการใด สามารถตดิต่อไดท้ีฝ่า่ยนกัลงทุนสมัพนัธ ์โทรศพัท ์038-468-789 

 

 

 



 

บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 700/199 หมู่ท่ี1 ต  ำบลบำ้นเก่ำ อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 
 

  จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 ขอแสดงความนบัถอื 

 

 

 (นายปิยะ เตชากลู) 

 กรรมการผูจ้ดัการ 


