ที่ ATP30 2/2559
เรื่อง

แจ้งมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2559

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

25 กุมภาพันธ์ 2559

ตามทีบ่ ริษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ขอแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2559
ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 นัน้ โดยมีมติสาคัญทีต่ อ้ งรายงานดังนี้
1. มีมติเห็นชอบงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสน้ิ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2558 และรับทราบรายงานของผูส้ อบบัญชี เพื่อให้นาเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ต่อไป
2. มีมติเห็นชอบจัดสรรกาไรเป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปนั ผลประจาปี 2558 และนาเสนอ
ต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ โดยจ่ายเป็ นเงินสดให้แก่ผถู้ อื หุน้ มีรายละเอียดดังนี้
2.1 จัดสรรกาไรเป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมายจานวน 590,000 บาท ซึง่ คิดเป็ นอัตราร้อยละ 5
ของกาไรสุทธิประจาปี 2558 ตามทีก่ ฎหมายกาหนด
2.2 จ่ายเงินปนั ผลเป็ นเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.022 บาท สาหรับหุน้ สามัญจานวน 440,000,000 หุน้
คิดเป็ นจานวนเงิน 9.68 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 82.03 ของกาไรสุทธิปี 2558 โดยบริษทั ฯ
มีผลกาไรสุทธิงวดปี 2558 เท่ากับ 11,797,887 บาท
ผูถ้ อื หุน้ ประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีเงินปนั ผลตามหลักเกณฑ์กาหนดในประมวล
รัษฎากรมาตรา 47 ทวิ โดยเงินปนั ผลจานวน 0.022 บาทต่อหุน้ จ่ายจากกาไรสุทธิของกิจการทีเ่ สียภาษี
เงินได้นิตบิ ุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผูไ้ ด้รบั เงินปนั ผล สามารถหักเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของ
เงินปนั ผล
โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั เงินปนั ผล (Record Date) ในวันที่ 19 เมษายน 2559 และ
ให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดย
วิธปี ิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ (Book Closing Date) ในวันที่ 20 เมษายน 2559 และกาหนดจ่ายปนั
ผลเป็ นเงินสดในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559
ทัง้ นี้ สิทธิในการรับเงินปนั ผลดังกล่าวของบริษทั ฯ ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรออนุมตั จิ ากที่
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ก่อน
3. มีมติการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจาปี 2559 โดยมีรายชื่อผูส้ อบบัญชีดงั นี้
นายศุภชัย ปญั ญาวัฒโน
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ
นางชลรส สันติอศั วราภรณ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ
นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กติ ติกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874
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ในนาม บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด และในกรณีท่ผี สู้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ให้ บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตอื่นของสานักงานที่ได้รบั
ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ทาหน้ าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทั แทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้ และกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจาปี 2559 และค่าสอบทาน
งบการเงินรายไตรมาสเป็ นจานวนเงิน 750,000 บาท และให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ติ ่อไป
4. มีมติให้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุ มตั แิ ต่งตัง้ กรรมการจานวน 2
ท่าน ได้แก่
1) คุณสมหะทัย พานิชชีวะ ตาแหน่ง กรรมการ
2) คุณสุวรรณี คามัน่
ตาแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
ซึง่ เป็ นกรรมการที่ต้องพ้นจากตาแหน่ งตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษัทฯ อีก
วาระหนึ่ง
5. มีมติให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2559 โดยกาหนดผลตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุมต่อครัง้ ตามอัตราที่ปรากฎในตาราง
และค่าตอบแทนกรรมการรายปี เป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ ไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี ซึ่ง
เท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริษทั
รองประธานกรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ค่าเบีย้ ประชุมต่อครัง้ (บาท)
ปี 2558
15,000 บาท
12,000 บาท
10,000 บาท
15,000 บาท
10,000 บาท

ค่าเบีย้ ประชุมต่อครัง้ (บาท)
ปี 2559
15,000 บาท
12,000 บาท
10,000 บาท
15,000 บาท
10,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการรายปี : คิดจากผลประกอบการประจาปี ของบริษทั ฯ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของ
กาไรสุทธิประจาปี หลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล โดยให้คณะกรรมการมีอานาจจัดสรรเงินจานวนนี้ให้แก่
กรรมการแต่ละท่าน
6. มีมติอนุมตั กิ ารแก้ไขวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิม่ ทุน ทีบ่ ริษทั ฯ ได้จากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุน้
สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO) ในระหว่างวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2558
เนื่องจาก บริษทั ฯ นาเงินในวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 5 ชาระคืนเงินกูย้ มื สถาบันการเงินเสร็จสิน้ แล้วและมี
จานวนเงินคงเหลือ เท่ ากับ 2.14 ล้านบาท ที่ประชุ มจึง มีม ติอ นุ ม ัติก ารแก้ไ ขวัตถุ ประสงค์ก ารใช้เงิน
สาหรับจานวนเงินคงเหลือจากวัตถุประสงค์การใช้เงินข้อ 5 โดยรวมเข้ากับวัตถุประสงค์การใช้เงินข้อ 6
เงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ส่งผลให้บริษทั ฯ มีจานวนเงินคงเหลือของวัตถุประสงค์การใช้เงินข้อ 5
และวัตถุประสงค์การใช้เงินข้อ 6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เปลีย่ นแปลงจากเดิม โดยมีรายละเอียดดัง
ตาราง
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จานวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ก่อนการแก้ไขวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิม่ ทุน
หน่วย : ล้านบาท

วัตถุประสงค์

แผนการใช้เงิน

5. ชาระคืนเงินกูย้ มื สถาบันการเงิน
6. เงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ

35.00
43.55

จานวนเงินที่ใช้ไป
ในระหว่างงวด
32.86
19.00

จานวนเงินคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
2.14
24.55

จานวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 หลังการแก้ไขวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิม่ ทุน
หน่วย : ล้านบาท

วัตถุประสงค์

แผนการใช้เงิน

5. ชาระคืนเงินกูย้ มื สถาบันการเงิน
6. เงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ

32.86
45.69

จานวนเงินที่ใช้ไป
ในระหว่างงวด
32.86
19.00

จานวนเงินคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
0.00
26.69

7. มีมติกาหนดวันและวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559 ในวันที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 14.00
น. ณ ห้องตาหนักน้า ชัน้ 3 โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1

วาระที่ 2

วาระที่ 3

วาระที่ 4

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั : คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมได้
บันทึกการประชุมไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน จึงเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ รับรองรายงานการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2558
พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2558
ความเห็น คณะกรรมการบริษ ัท : คณะกรรมการบริษ ัท ได้พิจ ารณาแล้ ว เห็น สมควรให้ผู้ถือ หุ้น
รับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ สาหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว
พิจารณาอนุ มตั ิงบการเงิน ของบริษทั ฯ สาหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบ
โดยผูส้ อบบัญชี
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั : คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถอื หุ้น
พิจารณาอนุ มตั ิงบการเงินของบริษทั ฯ สาหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญ ชีรบั อนุ ญ าต และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษทั ฯ แล้ว
พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารอง และอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปนั ผลสาหรับผลการดาเนินงาน
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั : คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้
พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานในปี 2558 เป็ นทุนสารองตามกฏหมายใน
อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกาไรสุทธิประจาปี โดยจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายจานวน
0.59 ล้านบาท
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั : คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้
พิจารณาอนุ มตั ิการจ่ายปนั ผลจากกาไรสุทธิปี 2558 โดยจ่ายปนั ผลเป็ นเงินสดแก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตรา
0.022 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นเงินจานวน 9.68 ล้านบาท
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วาระที่ 5

วาระที่ 6

วาระที่ 7

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั กิ ารเลือกตัง้ กรรมการใหม่ แทนกรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่งตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั : คณะกรรมการบริษทั ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ สี ่วนได้เสียในกรณีน้ีได้
พิจารณาแล้ว มีม ติเห็น สมความเสนอที่ป ระชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้นประจาปี 2559 เพื่อ พิจารณาว่า
กรรมการที่พนั จากตาแหน่ งตามวาระมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 มาตรา 68 และเป็ นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถอันเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั จึงเห็นควรเสนอให้ท่ี
ประชุ ม ผู้ถือ หุ้นพิจ ารณาอนุ ม ตั ิใ ห้กรรมการที่พ้น จากต าแหน่ ง กรรมการตามวาระกลับ เข้า ดารง
ตาแหน่ งกรรมการบริษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการทัง้ 2 ท่านมีตาแหน่ งหน้าที่ตามที่เคย
ดารงตาแหน่งอยูก่ ่อนหน้าแล้วทุกประการ ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. คุณสมหะทัย พานิชชีวะ
ตาแหน่ง กรรมการ
2. คุณสุวรรณี คามั ่น
ตาแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
พิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2559
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั : คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแล้วเห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2558 อนุมตั คิ า่ ตอบแทนประจาปี สาหรับกรรมการบริษทั กรรมการ
ตรวจสอบ ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษทั ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการตรวจสอบ โดย
กาหนดผลตอบแทนกรรมในรูปเบี้ยประชุมต่อครัง้ และค่าตอบแทนรายปี ในอัตราเท่ากับปี 2558
เป็ นวงเงินรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการมีอานาจจัดสรรเงินจานวนนี้ให้แก่
กรรมการแต่ละท่าน
พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2559
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั : คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผู้
ถือหุน้ พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ ให้ นายศุภชัย ปญั ญาวัฒโน ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่
3930 และนางชลรส สันติอศั วราภรณ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 และนางสาวกรอง
แก้ว ลิมป์กติ ติกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 ในนาม บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษทั และในกรณีทผ่ี สู้ อบบัญชีรบั อนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ ให้
บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอื่นของบริษทั สานักงาน อีวาย จากัดซึง่
ได้รบั ความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.และมีคณ
ุ สมบัตติ ามข้อกาหนด โดยกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั รวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 750,000 บาทต่อปี
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั : การพิจารณาเรื่อ งอื่นๆ นัน้ บริษทั ไม่ม ีเรื่อ งเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาโดยบริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเสนอเพิม่ วาระการประชุมได้ โดยสามารถติดต่อ
ได้ทฝ่ี า่ ยนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 038-468-789 ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 59 - 4 มีนาคม 59

โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559 (Record Date) ใน
วันที่ 14 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ (Book Closing Date) ในวันที่ 15 มีนาคม
2559
ทัง้ นี้ หากมีขอ้ สอบถามประการใด สามารถติดต่อได้ทฝ่ี า่ ยนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 038-468-789
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายปิ ยะ เตชากูล)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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