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  27 กมุภำพนัธ์ 2561 

 

 

เร่ือง  แจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2561  
งบแสดงฐำนะกำรเงิน กำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชี กำรจ่ำยเงินปันผล กำรแต่งตั้งกรรมกำร และกำรเรียกประชุมสำมญั 
ผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561  
 

เรียน  กรรมกำรและผูจ้ดักำร 
 ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน)  (“บริษทั”) ขอแจง้ผลกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 ซ่ึงประชุม
เม่ือวนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ 2561 โดยมีมติส ำคญัท่ีตอ้งรำยงำนดงัน้ี 
 

1. มีมติอนุมติังบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2560 และรับทรำบรำยงำนของผูส้อบบญัชี เพ่ือใหน้ ำเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ต่อไป 

 
2. มีมติอนุมติัใหน้ ำเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 เพ่ือพิจำรณำอนุมติักำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของ

บริษทัประจ ำปี 2561 โดยมีรำยช่ือผูส้อบบญัชีดงัน้ี 
1) นำยศุภชยั ปัญญำวฒัโน          ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 3930 หรือ 
2) นำงชลรส สนัติอศัวรำภรณ์       ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 4523 หรือ 
3) นำงสำวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 5874 
ในนำม บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญำตดงักล่ำวขำ้งตน้ไม่สำมำรถ
ปฏิบติังำนไดใ้ห ้บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั จดัหำผูส้อบบญัชีรับอนุญำตอ่ืนของส ำนกังำนท่ีไดรั้บควำม
เห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. ท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงควำมเห็นตอ่งบกำรเงินของบริษทัแทน
ผูส้อบบญัชีดงักล่ำวได ้และก ำหนดค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชีประจ ำปี 2561 และค่ำสอบทำนงบกำรเงินรำย
ไตรมำสเป็นจ ำนวนเงิน 1,260,000 บำท  
 

3. มีมติอนุมติัจดัสรรก ำไรเป็นเงินทุนส ำรองตำมกฎหมำยและจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2560 และน ำเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมติั มีรำยละเอียดดงัน้ี 
3.1 จดัสรรก ำไรเป็นเงินทุนส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 1,400,000 บำท ซ่ึงคิดเป็นอตัรำร้อยละ 5.33 

ของก ำไรสุทธิประจ ำปี 2560 ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด ส่งผลใหบ้ริษทัมีก ำไรสะสมจดัสรรส ำรอง
ตำมกฎหมำยจ ำนวน 6,400,000 บำท คิดเป็นอตัรำร้อยละ 4.14 ของทุนจดทะเบียน 
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3.2  จ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัรำหุน้ละ 0.03 บำท ส ำหรับหุน้สำมญัจ ำนวน 521,462,375 หุน้ คิด
เป็นจ ำนวนเงิน 15.64 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 62.96 ของก ำไรสุทธิปี 2560 โดยบริษทัมีผล
ก ำไรสุทธิงวดปี 2560 เท่ำกบั 26,248,394บำท ผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดำ สำมำรถขอเครดิต
ภำษีเงินปันผลตำมหลกัเกณฑก์ ำหนดในประมวลรัษฎำกร มำตรำ 47 ทว ิโดยเงินปันผลจ ำนวน 
0.03 บำทต่อหุน้ จ่ำยจำกก ำไรสุทธิของกิจกำรท่ีเสียภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัรำร้อยละ 20 ผูไ้ดรั้บ
เงินปันผล สำมำรถหกัเครดิตภำษีเงินไดใ้นอตัรำ 20/80 ของเงินปันผล โดยก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้
ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 12 เมษำยน 2561 และก ำหนดจ่ำยปันผลเป็นเงิน
สดในวนัท่ี 30 เมษำยน 2561  

ทั้งน้ีสิทธิในกำรรับเงินปันผลดงักล่ำวของบริษทัฯ ยงัมีควำมไม่แน่นอนเน่ืองจำกตอ้งรออนุมติัจำกท่ีประชุม 

สำมญัผูถื้อหุน้ก่อน 
 

4. มีมติใหน้ ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 เพ่ือพิจำรณำอนุมติัแต่งตั้งกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน 
ไดแ้ก่ 
1)  คุณปิยะ เตชำกลู     ต ำแหน่ง กรรมกำรบริษทั/ กรรมกำรผูจ้ดักำร 
2)  คุณสมหะทยั พำนิชชีวะ    ต ำแหน่ง กรรมกำรบริษทั 
3) คุณก ำชยั บุญจิรโชติ  ต ำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
ซ่ึงเป็นกรรมกำรท่ีตอ้งพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทั อีกวำระหน่ึง 

 
5. มีมติใหน้ ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 เพ่ือพิจำรณำอนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 

2561 โดยก ำหนดผลตอบแทนกรรมกำรในรูปเบ้ียประชุมต่อคร้ังตำมอตัรำท่ีปรำกฏในตำรำง และ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรรำยปี ซ่ึงเท่ำกบัค่ำตอบแทนเดิมในปี 2560 โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 

 

ต ำแหน่ง 
ค่ำเบีย้ประชุมต่อคร้ัง  

2560 2561 

ประธานกรรมการบริษทั 15,000 บาท 15,000 บาท 
รองประธานกรรมการบริษทั 12,000 บาท 12,000 บาท 

      กรรมการบริษทั 10,000 บาท 10,000 บาท 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  15000 บาท 15000 บาท 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 10,000 บาท 10,000 บาท 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 15,000 บาท 15,000 บาท 
กรรมการบริหารความเส่ียง 10,000 บาท 10,000 บาท 
ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน - 15,000 บาท 
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน - 10,000 บาท 

 



 

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

ค่ำตอบแทนกรรมกำรรำยปี : คิดจำกผลประกอบกำรประจ ำปีของบริษทั ในอตัรำไม่เกินร้อยละ 5 ของก ำไร

สุทธิประจ ำปี หลงัหกัภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล โดยใหค้ณะกรรมกำรมีอ ำนำจจดัสรรเงินจ ำนวนน้ีใหแ้ก่กรรมกำร

แต่ละท่ำน 

 

6. มีมติก ำหนดวนัและวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 ในวนัท่ี 2 เมษำยน 2561 เวลำ 14.00 น. ณ 

หอ้งพาโนรามา ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรัลด ์เลขท่ี 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ โดยมีวำระกำร

ประชุม ดงัน้ี 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560  

วาระท่ี 2  พิจารณารายงานของคณะกรรมการซ่ึงแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปี 2560 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี 2560 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ท่ีผา่นการตรวจสอบ

โดยผูส้อบบญัชี  

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นทุนสาํรอง และอนุมติัการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการ

ดาํเนินงานส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทัฯ ในหมวดท่ี 6 (การประชุมผูถื้อหุน้) ใหส้อดคลอ้งกบั

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั  

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการเก่าท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ  

วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2561  

วาระท่ี 8  พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2561 

วาระท่ี 9  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี)  

 โดยก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 (Record Date) ในวนัท่ี 13 

มีนำคม 2561 

  

ทั้งน้ี หำกมีขอ้สอบถำมประกำรใด สำมำรถติดต่อไดท่ี้ฝ่ำยนกัลงทุนสมัพนัธ์ โทรศพัท ์038-468-789 

 

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 

 

 

 ขอแสดงควำมนบัถือ 

 

 

    (นำยปิยะ เตชำกลู) 
     กรรมกำรผูจ้ดักำร 


