ที่ ATP30 3 / 2561
27 กุมภำพันธ์ 2561

เรื่ อง

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2561
งบแสดงฐำนะกำรเงิน กำรแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี กำรจ่ำยเงินปั นผล กำรแต่งตั้งกรรมกำร และกำรเรี ยกประชุมสำมัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2561

เรี ยน

กรรมกำรและผูจ้ ดั กำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) ขอแจ้งผลกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2561 โดยมีมติสำคัญที่ตอ้ งรำยงำนดังนี้
1. มีมติอนุมตั ิงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวำคม 2560 และรับทรำบรำยงำนของผูส้ อบบัญชี เพื่อให้นำเสนอที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ต่อไป
2. มีมติอนุมตั ิให้นำเสนอที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2561 เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิกำรแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั ประจำปี 2561 โดยมีรำยชื่อผูส้ อบบัญชีดงั นี้
1)
นำยศุภชัย ปั ญญำวัฒโน
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 3930 หรื อ
2)
นำงชลรส สันติอศั วรำภรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 4523 หรื อ
3)
นำงสำวกรองแก้ว ลิมป์ กิตติกลุ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 5874
ในนำม บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด และในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีรับอนุญำตดังกล่ำวข้ำงต้นไม่สำมำรถ
ปฏิบตั ิงำนได้ให้ บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด จัดหำผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตอื่นของสำนักงำนที่ได้รับควำม
เห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต. ทำหน้ำที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริ ษทั แทน
ผูส้ อบบัญชีดงั กล่ำวได้ และกำหนดค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีประจำปี 2561 และค่ำสอบทำนงบกำรเงินรำย
ไตรมำสเป็ นจำนวนเงิน 1,260,000 บำท
3. มีมติอนุมตั ิจดั สรรกำไรเป็ นเงินทุนสำรองตำมกฎหมำยและจ่ำยเงินปั นผลประจำปี 2560 และนำเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำอนุมตั ิ มีรำยละเอียดดังนี้
3.1
จัดสรรกำไรเป็ นเงินทุนสำรองตำมกฎหมำยจำนวน 1,400,000 บำท ซึ่งคิดเป็ นอัตรำร้อยละ 5.33
ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 ตำมที่กฎหมำยกำหนด ส่งผลให้บริ ษทั มีกำไรสะสมจัดสรรสำรอง
ตำมกฎหมำยจำนวน 6,400,000 บำท คิดเป็ นอัตรำร้อยละ 4.14 ของทุนจดทะเบียน
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3.2

จ่ำยเงินปั นผลเป็ นเงินสดในอัตรำหุน้ ละ 0.03 บำท สำหรับหุน้ สำมัญจำนวน 521,462,375 หุน้ คิด
เป็ นจำนวนเงิน 15.64 ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 62.96 ของกำไรสุทธิปี 2560 โดยบริ ษทั มีผล
กำไรสุทธิงวดปี 2560 เท่ำกับ 26,248,394บำท ผูถ้ ือหุน้ ประเภทบุคคลธรรมดำ สำมำรถขอเครดิต
ภำษีเงินปันผลตำมหลักเกณฑ์กำหนดในประมวลรัษฎำกร มำตรำ 47 ทวิ โดยเงินปั นผลจำนวน
0.03 บำทต่อหุน้ จ่ำยจำกกำไรสุทธิของกิจกำรที่เสี ยภำษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรำร้อยละ 20 ผูไ้ ด้รับ
เงินปันผล สำมำรถหักเครดิตภำษีเงินได้ในอัตรำ 20/80 ของเงินปันผล โดยกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุน้
ที่มีสิทธิได้รับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 12 เมษำยน 2561 และกำหนดจ่ำยปั นผลเป็ นเงิน
สดในวันที่ 30 เมษำยน 2561
ทั้งนี้สิทธิในกำรรับเงินปันผลดังกล่ำวของบริ ษทั ฯ ยังมีควำมไม่แน่นอนเนื่องจำกต้องรออนุมตั ิจำกที่ประชุม
สำมัญผูถ้ ือหุน้ ก่อน
4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2561 เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมกำรจำนวน 3 ท่ำน
ได้แก่
1)
คุณปิ ยะ เตชำกูล
ตำแหน่ง กรรมกำรบริ ษทั / กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
2)
คุณสมหะทัย พำนิชชีวะ
ตำแหน่ง กรรมกำรบริ ษทั
3)
คุณกำชัย บุญจิรโชติ
ตำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
ซึ่งเป็ นกรรมกำรที่ตอ้ งพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระกลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรของบริ ษทั อีกวำระหนึ่ง
5. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2561 เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี
2561 โดยกำหนดผลตอบแทนกรรมกำรในรู ปเบี้ยประชุมต่อครั้งตำมอัตรำที่ปรำกฏในตำรำง และ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรรำยปี ซึ่งเท่ำกับค่ำตอบแทนเดิมในปี 2560 โดยมีรำยละเอียดดังนี้
ตำแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษทั
รองประธานกรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

ค่ ำเบีย้ ประชุมต่ อครั้ง
2560
15,000 บาท
12,000 บาท
10,000 บาท
15000 บาท
10,000 บาท
15,000 บาท
10,000 บาท
-

2561
15,000 บาท
12,000 บาท
10,000 บาท
15000 บาท
10,000 บาท
15,000 บาท
10,000 บาท
15,000 บาท
10,000 บาท
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรรำยปี : คิดจำกผลประกอบกำรประจำปี ของบริ ษทั ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไร
สุทธิประจำปี หลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคล โดยให้คณะกรรมกำรมีอำนำจจัดสรรเงินจำนวนนี้ให้แก่กรรมกำร
แต่ละท่ำน
6. มีมติกำหนดวันและวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2561 ในวันที่ 2 เมษำยน 2561 เวลำ 14.00 น. ณ
ห้องพาโนรามา ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุ งเทพฯ โดยมีวำระกำร
ประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2560
วาระที่ 2 พิจารณารายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงกิจการของบริ ษทั ในรอบปี 2560
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจําปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผา่ นการตรวจสอบ
โดยผูส้ อบบัญชี
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเป็ นทุนสํารอง และอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขข้อบังคับบริ ษทั ฯ ในหมวดที่ 6 (การประชุมผูถ้ ือหุน้ ) ให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการเก่าที่พน้ จากตําแหน่งตามวาระ
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561
วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
โดยกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้ำร่ วมประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 13
มีนำคม 2561
ทั้งนี้ หำกมีขอ้ สอบถำมประกำรใด สำมำรถติดต่อได้ที่ฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 038-468-789
จึงเรี ยนมำเพื่อโปรดทรำบ

ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยปิ ยะ เตชำกูล)
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
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