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  26 กุมภำพนัธ์ 2562 

 

 

เร่ือง  แจง้มติกำรจดัประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 และกำรจ่ำยเงินปันผล 
 

เรียน  กรรมกำรและผูจ้ดักำร 
 ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บริษทั เอทีพี 30 จ  ำกดั (มหำชน)  (“บริษทั”) ขอแจง้ผลกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 
1/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2562 โดยมีมติส ำคญัท่ีตอ้งรำยงำนดงัน้ี 
 

1. มีมติอนุมติังบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และรับทรำบรำยงำนของผูส้อบบญัชี เพื่อใหน้ ำเสนอท่ีประชุม
สำมญัผูถื้อหุน้ต่อไป 

 
2. มีมติอนุมติัใหน้ ำเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 เพื่อพิจำรณำอนุมติักำรแต่งตั้ง

ผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ ำปี 2562 โดยมีรำยช่ือผูส้อบบญัชีดงัน้ี 
1) นำยศุภชยั ปัญญำวฒัโน             ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 3930 หรือ 
2) นำยณฐัวฒิุ สันติเพช็ร         ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 5730 หรือ 
3) นำงสำวกรองแกว้  ลิมป์กิตติกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 5874 
ในนำม บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญำตดงักล่ำวขำ้งตน้ไม่
สำมำรถปฏิบติังำนไดใ้ห ้บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั จดัหำผูส้อบบญัชีรับอนุญำตอ่ืนของ
ส ำนกังำนท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. ท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดง
ควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่ำวได ้และก ำหนดค่ำตอบแทนกำร
สอบบญัชีประจ ำปี 2562 และค่ำสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสเป็นจ ำนวนเงิน 1,260,000 
บำท  
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3. มีมติอนุมติัจดัสรรก ำไรเป็นเงินทุนส ำรองตำมกฎหมำยและจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2561 และ
น ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจำรณำอนุมติั มีรำยละเอียดดงัน้ี 
3.1 จดัสรรก ำไรเป็นเงินทุนส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 2,100,000 บำท ซ่ึงคิดเป็นอตัรำร้อย

ละ 5.00 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี 2561 ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด ส่งผลใหบ้ริษทัมีก ำไร
สะสมจดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 8,500,000 บำท คิดเป็นอตัรำร้อยละ 6.20 ของ
ทุนจดทะเบียน 

3.2 จ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัรำหุ้นละ 0.04 บำท ส ำหรับหุน้สำมญัจ ำนวน 
548,226,281 หุน้ คิดเป็นจ ำนวนเงิน 21.93 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 56.51 ของก ำไร
สุทธิปี 2561 โดยบริษทัมีผลก ำไรสุทธิงวดปี 2561 เท่ำกบั 40,905,808 บำท ผูถื้อหุน้
ประเภทบุคคลธรรมดำ สำมำรถขอเครดิตภำษีเงินปันผลตำมหลกัเกณฑก์ ำหนดใน
ประมวลรัษฎำกร มำตรำ 47 ทว ิโดยเงินปันผลจ ำนวน 0.04 บำทต่อหุ้น จ่ำยจำกก ำไร
สุทธิของกิจกำรท่ีเสียภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัรำร้อยละ 20 ผูไ้ดรั้บเงินปันผล สำมำรถ
หกัเครดิตภำษีเงินไดใ้นอตัรำ 20/80 ของเงินปันผล โดยก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิ
ไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 12 เมษำยน 2562 และก ำหนดจ่ำยปันผลเป็นเงิน
สดในวนัท่ี 30 เมษำยน 2562 

ทั้งน้ีสิทธิในกำรรับเงินปันผลดงักล่ำวของบริษทัฯ ยงัมีควำมไม่แน่นอนเน่ืองจำกตอ้งรออนุมติั
จำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นก่อน 

 
4. มีมติใหน้ ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 เพื่อพิจำรณำอนุมติัแต่งตั้งกรรมกำร

จ ำนวน 3 ท่ำน ไดแ้ก่ 
1) นำยชำติชำย  พำนิชชีวะ กรรมกำรบริษทั 
2) นำยววิฒัน์  กรมดิษฐ์ กรรมกำรบริษทั 
3) นำยสุพจน์              เธียรวฒิุ  กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
ซ่ึงเป็นกรรมกำรท่ีตอ้งพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทั อีก
วำระหน่ึง 

 
5. มีมติใหน้ ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 เพื่อพิจำรณำอนุมติัค่ำตอบแทน

กรรมกำรประจ ำปี 2562 โดยก ำหนดผลตอบแทนกรรมกำรในรูปเบ้ียประชุมต่อคร้ังตำมอตัรำท่ี
ปรำกฏในตำรำง และค่ำตอบ-แทนกรรมกำรรำยปี ซ่ึงเท่ำกบัค่ำตอบแทนเดิมในปี 2561 โดยมี
รำยละเอียดดงัน้ี 
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ต ำแหน่ง 

ค่ำเบีย้ประชุมต่อคร้ัง  (บำท) 

2561 2562 
ประธำนกรรมกำรบริษทั 15,000  15,000  
รองประธำนกรรมกำรบริษทั 12,000  12,000  

      กรรมกำรบริษทั 10,000  10,000  
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  15000  15000  
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 10,000  10,000  
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 15,000  15,000  
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 10,000  10,000  
ประธำนกรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทน 15,000  15,000  
กรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทน 10,000  10,000  

 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรรำยปี : คิดจำกผลประกอบกำรประจ ำปีของบริษทั ในอตัรำไม่เกินร้อยละ 

5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี หลงัหกัภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล โดยใหค้ณะกรรมกำรมีอ ำนำจจดัสรร

เงินจ ำนวนน้ีให้แก่กรรมกำรแต่ละท่ำน 

 

6. มีมติก ำหนดวนัและวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2562 ในวนัท่ี 2 เมษำยน 2562 เวลำ 

10.00 น. ณ หอ้งวำสนำ ชั้น 3 โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขท่ี 92 ซอยแสงแจ่ม ถนน

พระรำม 9 แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ 10310  

โดยมีวำระกำรประชุม ดงัน้ี 

วำระท่ี 1  รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2561  

วำระท่ี 2  รับรองรำยงำนของคณะกรรมกำรซ่ึงแสดงถึงกิจกำรของบริษทัฯ ในรอบปี 2561 

วำระท่ี 3  อนุมติังบกำรเงินประจ ำปี 2561 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ท่ีผำ่นกำร

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี  

วำระท่ี 4  อนุมติักำรจดัสรรก ำไรเป็นทุนส ำรอง และอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำร

ด ำเนินงำนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561   

วำระท่ี 5 อนุมติักำรเลือกตั้งกรรมกำร แทนกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ 

วำระท่ี 6  อนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2562 

วำระท่ี 7   แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2562 
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วำระท่ี 8  พิจำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถำ้มี) 

โดยก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 (Record Date) 

ในวนัท่ี 13 มีนำคม 2562 

  

ทั้งน้ี หำกมีขอ้สอบถำมประกำรใด สำมำรถติดต่อไดท่ี้ฝ่ำยนกัลงทุนสัมพนัธ์ โทรศพัท ์038-468-789 

 

 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 

 

 

 ขอแสดงควำมนบัถือ 

 

 

    (นำยปิยะ เตชำกลู) 
     กรรมกำรผูจ้ดักำร 


