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ท่ี ATP 5/2560 

วนัท่ี 6 มีนำคม 2560 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2560 

เรียน ท่ำนผูถื้อหุน้ บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย  

1 เอกสำรประกอบประชุมวำระท่ี 1 : ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2559 

2 เอกสำรประกอบประชุมวำระท่ี 2 

และวำระท่ี 3 

: รำยงำนประจ ำปี 2559 พร้อมดว้ยงบกำรเงินประจ ำปีของบริษทั  

  เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ในรูปแบบ 

  แผน่บนัทึกขอ้มูล (CD Rom) 

3 เอกสำรประกอบประชุมวำระท่ี 6 : รำยละเอียดกำรออกและกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น

สำมญัเพ่ิมทุน  

  ของบริษทัรุ่นท่ี 1 (ATP30-W1) 

4 เอกสำรประกอบประชุมวำระท่ี 7 : แบบรำยงำนกำรเพ่ิมทุน (แบบ F53-4) 

5 เอกสำรประกอบประชุมวำระท่ี 9 : ประวติัของกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่ง 

  กรรมกำรอีกวำระหน่ึง 

6 เอกสำรประกอบประชุมวำระท่ี 11 : ขอ้มูลผูส้อบบญัชี 

7 ค ำช้ีแจงวธีิกำรมอบฉนัทะ  

8 ขอ้ก ำหนดและขอ้บงัคบับริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประชุมผูถื้อหุน้ 

9 หนงัสือมอบฉนัทะตำมท่ีกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชยก์ ำหนด แบบ ก แบบ ข  และแบบ ค 

10 หลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรสรรหำกรรมกำรบริษทั และนิยำมกรรมกำรอิสระ 

11 ขอ้มูลเก่ียวกบักรรมกำรอิสระท่ีเป็นผูรั้บมอบฉนัทะในกำรประชุมผูถื้อหุน้ 

12 แผนท่ีโรงแรม ดิ เอเมอรัลด ์หอ้งเพชรชมพ ูชั้น 3 ถนนรัชดำภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 

 

เม่ือวนัองัคำรท่ี 21 กมุภำพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เอทีพ ี30 จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) ไดมี้มติ

ให้เรียกประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2560 ในวนัจนัทร์ท่ี 3 เมษำยน 2560 เวลำ 14.00 น. ณ โรงแรม ดิ เอเมอรัลด์ ห้อง

เพชรชมพู ชั้น 3 ถนนรัชดำภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร เพ่ือพิจำรณำเร่ืองต่ำงๆ ตำมระเบียบวำระพร้อมด้วย

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรดงัต่อไปน้ี 
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วาระที ่1    พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เม่ือวนัที ่4 เมษายน 2559 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษทัฯ ไดจ้ดัท ำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2559เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 4 เมษำยน 2559 

แลว้เสร็จ ภำยใน 14 วนั นับแต่วนัประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น โดยได้ส่งให้ตลำดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและกระทรวงพำณิชยภ์ำยในระยะเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนด พร้อมทั้ งเผยแพร่ทำง 

เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.atp30.com) แลว้  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2559 เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 4 เมษำยน 2559  

ซ่ึงคณะกรรมกำรเห็นว่ำได้มีกำรบันทึกรำยงำนไวอ้ย่ำงถูกต้อง ให้ท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุ้น

ประจ ำปี 2560 รับรอง โดยมีรำยละเอียดตำมส ำเนำรำยงำนกำรประชุม ตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 

1 

การลงมต ิ วำระน้ีตอ้งไดรั้บกำรรับรองดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐำนในกำรนบัคะแนน 

 

วาระที ่2     รับทราบรายงานของคณะกรรมการซ่ึงแสดงถึงกจิการของบริษัทฯ รอบปี 2559 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ  ไดส้รุปผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำและกำรเปล่ียนแปลงท่ี

ส ำคญัซ่ึงเกิดข้ึนในรอบปี 2559 ซ่ึงปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2559 ตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 2 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรำยงำนกิจกำรประจ ำปี 2559 ซ่ึงสรุปผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ  

   และกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัซ่ึงเกิดข้ึนในรอบปี 2559 เพื่อใหผู้ถื้อหุน้รับทรำบ  

การลงมต ิ เน่ืองจำกเป็นวำระเพ่ือทรำบ จึงไม่มีกำรลงคะแนนเสียง  

 

วาระที ่3     พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษัท ส าหรับปี 2559 ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 

   ทีผ่่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

 

เพ่ือให้เป็นไปตำมกฎหมำยท่ีก ำหนดให้บริษทัฯ ตอ้งจดัท ำงบกำรเงินประจ ำปี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2559  ณ รอบปีบญัชีของบริษทัฯ ซ่ึงไดผ้ำ่นกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชี จำกบริษทั 

ส ำนกังำนอีวำย จ ำกดั และผ่ำนกำรพิจำรณำสอบทำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และผ่ำนกำร

อนุมติัของคณะกรรมกำรบริษทัเรียบร้อยแลว้ ตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 2 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2560 เพื่อพิจำรณำอนุมติังบกำรเงินประจ ำปี 

2559 ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 โดยสรุปสำระส ำคญัไดด้งัน้ี  
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    งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน 

 หน่วย : พนับำท 

สินทรัพย ์ 511,516 

หน้ีสิน 268,017 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 243,499 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 300,780 

รำยไดร้วม 302,577 

ก ำไรส ำหรับปี 21,931 

ก ำไรต่อหุน้ (บำท/หุน้) 0.05 
 

โดยมีรำยละเอียดตำมท่ีปรำกฏอยู่ในงบกำรเงินในรำยงำนประจ ำปี 2559 หน้ำ 68 ซ่ึงไดจ้ดัส่ง

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมในคร้ังน้ีตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 2 

การลงมต ิ วำระน้ีตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐำนในกำรนบัคะแนน 

 

วาระที ่4    พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารอง ส าหรับผลการด าเนินงาน ส้ินสุด 

   วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตำมมำตรำ 116 พระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 ระบุ “บริษทัตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิ

ประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละหำ้ของก ำไรสุทธิประจ ำปี หักดว้ยยอดเงิน

ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบของทุนจด

ทะเบียน เวน้แต่บริษทัจะมีขอ้บงัคบัหรือกฎหมำยอ่ืนก ำหนดใหต้อ้งมีทุนส ำรองมำกกวำ่นั้น”  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2560 เพ่ืออนุมติักำรจดัสรรก ำไรเป็น

ทุนส ำรอง ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ดงัน้ี 

เห็นสมควรอนุมติัใหจ้ดัสรรก ำไรไวเ้ป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 1,166,870 บำท ซ่ึงคิด

เป็นร้อยละ 5.32 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี 2559 ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด ส่งผลใหบ้ริษทัมีส ำรองตำม

กฎหมำยจ ำนวน 5,000,000 บำท คิดเป็นอตัรำร้อยละ 4.55 ของทุนจดทะเบียน 

การลงมต ิ วำระน้ีต้องได้รับกำรอนุมัติด้วยเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐำนในกำรนบัคะแนน 

 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษทัฯ ก ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลจำกงบกำรเงินเฉพำะของบริษทัฯ ในแต่ละปี ใน

อัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 (ส่ีสิบ) ของก ำไรสุทธิท่ีเหลือหลังจำกหักเงินส ำรองต่ำงๆ ทุก
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ประเภทตำมท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบับริษทัฯ ตำมกฎหมำย หำกไม่มีเหตุจ ำเป็นอ่ืนใดและ

กำรจ่ำยเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกติของบริษทัฯ อยำ่งมีนยัส ำคญั 

ความเห็นคณะกรรมการ 

 

 

 

เห็นสมควรท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2560 เพื่ออนุมติักำรจ่ำยเงินปันผล

ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ดงัน้ี 

อนุมติัจ่ำยปันผลในอตัรำหุ้นละ 0.04473 บำท ส ำหรับหุ้นสำมญัจ ำนวน 440,000,000 หุ้น คิด

เป็นมูลค่ำ 19,681,200 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำกำรจ่ำยปันผลร้อยละ 94.79 ของก ำไรสุทธิ

หลงัจดัสรรก ำไรเป็นเงินทุนส ำรองตำมกฎหมำย โดยแบ่งเป็นกำรจ่ำยปันผลเป็นหุน้สำมญัและ

เป็นเงินสดตำมรำยละเอียดดงัน้ี  

1. จ่ำยปันผลเป็นหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ จ ำนวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น ในอตัรำ 

8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอตัรำกำรจ่ำยปันผลเป็นหุน้สำมญัท่ี 0.03125 บำทต่อ

หุน้ (เศษของหุน้ปันผลใหปั้ดท้ิง) 

      ทั้งน้ี กรณีผูถื้อหุ้นรำยใดมีเศษหุ้นเดิมหลงักำรจดัสรรหุ้นปันผลแลว้ ให้จ่ำยปันผลเป็นเงิน

สดแทนกำรจ่ำยเป็นหุ้นปันผล ในอตัรำหุ้นละ 0.03125 บำท (ภำยหลงักำรค ำนวณเป็น

ทศนิยม 5 ต ำแหน่ง เศษใหปั้ดท้ิง) 

2. จ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ จ ำนวนไม่เกิน 5,931,200 บำท คิดเป็น

อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดท่ี 0.01348 บำทต่อหุน้ ประกอบดว้ย 

2.1       กำรจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสด จ ำนวนไม่เกิน 1,531,200 บำท คิดเป็นอตัรำกำรจ่ำยเงิน

ปันผลเงินสดท่ี 0.00348 บำทต่อหุ้น เพ่ือรองรับกำรจ่ำยภำษีส ำหรับหุน้ปันผลของผู ้

ถือหุน้ และ 

2.2       กำรจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดเพ่ิมเติม จ ำนวน 4,400,000 บำท คิดเป็นอตัรำกำร

จ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดท่ี 0.01 บำทต่อหุน้ 

 บริษทัฯ ก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 17 

เมษำยน 2560 และใหร้วบรวมรำยช่ือตำมมำตรำ 255 แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพย์

และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนหุ้น (Book 

Closing Date) ในวนัท่ี 18 เมษำยน 2560 และไดก้ ำหนดใหจ่้ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้ในวนัท่ี 2 พฤษภำคม 2560 

การลงมต ิ วำระน้ีตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐำนในกำรนบัคะแนน 

 

วาระที ่6 

 

พิจารณาอนุมัตกิารออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัทรุ่นที่ 

1 (ATP30-W1) 
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษทัฯ ประสงคอ์อกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัรุ่นท่ี 1 

(ATP30-W1) จ ำนวนไม่เกิน 123,750,000 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Right 

Offering) ในอตัรำ 4 หุ้นสำมญัเดิมต่อ 1 ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงรวมจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีเกิดจำก

กำรจ่ำยหุ้นปันผลในคร้ังน้ี โดยไม่คิดมูลค่ำ ซ่ึงใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำยุ 2 ปี นับตั้งแต่วนัออก

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ (วนัท่ี 24 พฤษภำคม 2560 – 23 พฤษฤภำคม 2562) และรำคำกำรใช้สิทธิ 

0.85 บำทต่อหุน้ รำยละเอียดเบ้ืองตน้ตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 3 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2560 พิจำรณำและอนุมติักำรออกและ

จดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัรุ่นท่ี 1 (ATP30-W1) จ ำนวนไม่

เ กิน 123,750,000 หน่วย ให้แก่ผู ้ถือหุ้น เ ดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น  และมอบหมำยให้

คณะกรรมกำรบริษทั  เป็นผูมี้อ  ำนำจพิจำรณำก ำหนดแกไ้ข เปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดเง่ือนไข และ

รำยละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั ซ่ึงรวมถึงรำยละเอียด

เก่ียวกบักำรออกและเสนอขำย กำรจดัสรร และกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพของใบแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ

หุ้นสำมญั กำรเขำ้ท ำ เจรจำ ตกลง และลงนำมในเอกสำรสัญญำต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง กำรจดัท ำและ

ยื่นค ำขอเอกสำรต่ำงๆ ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้ง และ/

หรือ บุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึงกำรน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัเขำ้จดทะเบียน

ในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอไอ (mai) รวมทั้ งด ำเนินกำรใดๆ อันจ ำเป็นและสมควรเก่ียวกับ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั กำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น

สำมัญดังกล่ำว และกำรน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญเข้ำจดทะเบียนในตลำด

หลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai) ใหส้ ำเร็จลุล่วงและเป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

การลงมต ิ วำระน้ีตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่สำมในส่ี (3/4) ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐำนในกำรนบัคะแนน 

 

วาระที ่7 

 

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพ่ือรองรับการ

จ่ายหุ้นปันผล และรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ ATP30-W1 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษทัฯ ตอ้งมีกำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนโดยกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน และจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน
ดงักล่ำวเพ่ือรองรับกำรจ่ำยหุน้ปันผล และรองรับกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุ้นสำมญั (ATP30-W1) ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำเห็นวำ่มีควำมเหมำะสมและ
ควรอนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จำกเดิม 110,000,000 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 
440,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 154,687,500  บำท 
แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 618,750,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.25 บำท โดยบริษทัฯ จะออกหุน้
สำมญัเพ่ิมทุนอีกจ ำนวน 178,750,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.25 บำท และจดัสรรหุน้สำมญัเพ่ิม
ทุนดงัน้ี 
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1) เพ่ือรองรับกำรจ่ำยหุน้ปันผล                          จ ำนวนไม่เกิน  55,000,000 หุน้ 

2) รองรับกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพ ATP30-W1    จ ำนวนไม่เกิน 123,750,000 หุน้ 
โดยมีวตัถุประสงคข์องกำรเพ่ิมทุน และผลกระทบต่อบริษทัฯ ปรำกฏรำยละเอียดตำมแบบรำยงำน
กำรเพ่ิมทุน (แบบ F53-4) ตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 4  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2560 พิจำรณำและอนุมัติกำรเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนของบริษทัฯ เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 154,687,500  บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 

618,750,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท โดยจะท ำกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนอีกจ ำนวน 

178,750,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท และจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับกำรจ่ำย

หุ้นปันผล จ ำนวนไม่เกิน  55,000,000 หุ้น และรองรับกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพ ATP30-W1 จ ำนวน

ไม่เกิน 123,750,000 หุ้น โดยมีวตัถุประสงคข์องกำรเพ่ิมทุน และผลกระทบต่อบริษทัฯ ตำมแบบ

รำยงำนกำรเพ่ิมทุน (แบบ F53-4)  

บริษทัฯ ก ำหนดวนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บใบส ำคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 1 (Record Date) 

ในวนัท่ี 16 พฤษภำคม 2560 และรวบรวมรำยช่ือตำมมำตรำ 225 แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพย์

และตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพกักำรโอนหุน้ในวนัท่ี 17 พฤษภำคม 

2560 

การลงมต ิ วำระน้ีตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสำมในส่ี (3/4) ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐำนในกำรนบัคะแนน 

 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียน 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษทัฯ ตอ้งมีกำรแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

โดยแกไ้ขเป็นดงัน้ี 

ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียนจ ำนวน            154,687,500 บำท       (หน่ึงร้อยหำ้สิบส่ีลำ้นหกแสน 

       แปดหม่ืนเจ็ดพนัหำ้ร้อยบำท) 

 แบ่งออกเป็น  618,750,000 หุน้ (หกร้อยสิบแปดลำ้นเจ็ดแสนหำ้ 

       หม่ืนหุน้) 

 มูลค่ำหุน้ละ              0.25 บำท (ยีสิ่บหำ้สตำงค)์ 

 โดยแบ่งออกเป็น 

 หุน้สำมญั  618,750,000 หุน้ (หกร้อยสิบแปดลำ้นเจ็ดแสนหำ้ 

       หม่ืนหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ   - หุน้ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2560 พิจำรณำและอนุมติักำรแกไ้ขหนังสือ

บริคณห์สนธิขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียน โดยใหบุ้คคลท่ีไดรั้บมอบหมำยใน
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กำรจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิต่อนำยทะเบียนบริษทัมหำชนจ ำกดั กรมพฒันำ

ธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์มีอ ำนำจในกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ค ำขอจดทะเบียน 

 ตำมค ำสัง่นำยทะเบียน เพ่ือใหก้ำรจดทะเบียนส ำเร็จลุล่วง 

การลงมต ิ วำระน้ีตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่สำมในส่ี (3/4) ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐำนในกำรนบัคะแนน 
 

วาระที ่9 พจิารณาอนุมตักิารเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการเก่าทีพ้่นจากต าแหน่งวาระ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 20 

ก าหนดไวว้่า “ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน

หน่ึงในสามของจ านวนกรรมการขณะนั้น ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงสามส่วนไม่ได ้ก็ให้

ออกโดยจ านวนท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดกบัจ านวนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่ง อาจไดรั้บเลือก

ให้กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกได”้ โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 น้ี มีกรรมการท่ี

ออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน คือ 

1) คุณววิฒัน์ กรมดิษฐ ์ ต าแหน่ง รองประธานกรรมการและท่ีปรึกษา 

2) คุณสุพจน์ เธียรวฒิุ ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

3) คุณชาติชาย พานิชชีวะ ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เห็นสมควรท่ีจะเสนอช่ือกรรมการซ่ึง

พน้จากต าแหน่งทั้ ง 3 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเป็นผูมี้ความรู้

ความสามารถ มีคุณสมบติัครบถว้นต่อการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั โดยขอ้มูลเบ้ืองตน้ของ

กรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย

ล าดบัท่ี 5 

การลงมต ิ วาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 

วาระที ่10 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

 

ตำมขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 25 ก ำหนดใหก้รรมกำรมีสิทธิไดรั้บค่ำตอบแทนกรรมกำรจำกบริษทัตำมท่ี

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจำรณำและลงมติอนุมติั โดยอำจก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นจ ำนวน

แน่นอน หรือวำงเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพำะ และจะก ำหนดไวเ้ป็นครำวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกวำ่ท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยำ่งอ่ืนได ้นอกจำกน้ี กรรมกำรบริษทัมีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียง

และสวสัดิกำรต่ำงๆ ตำมระเบียบของบริษทัฯ 
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2560พิจำรณำอนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 

2560 โดยก ำหนดผลตอบแทนกรรมกำรในรูปเบ้ียประชุมต่อคร้ังตำมอตัรำท่ีปรำกฏในตำรำง และ

ค่ำตอบแทนกรรมกำรรำยปี ซ่ึงเท่ำกบัค่ำตอบแทนเดิมในปี 2559 โดยพิจำรณำถึงแผนงำนทำงธุรกิจ

ของบริษทัฯ และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรแต่ละท่ำนโดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 

- ค่าเบีย้ประชุม 

 

ต าแหน่ง 

ค่ำเบ้ียประชุมต่อคร้ัง 

(บำท) 

ปี 2559 

ค่ำเบ้ียประชุมต่อคร้ัง 

(บำท) 

ปี 2560 

ประธำนกรรมกำรบริษทั 15,000 15,000 

รองประธำนกรรมกำรบริษทั 12,000 12,000 

กรรมกำรบริษทั 10,000 10,000 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 15,000 15,000 

กรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรอิสระ 10,000 10,000 

ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง - 15,000 

กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง - 10,000 

- ค่าตอบแทนกรรมการรายปี : คิดจำกผลประกอบกำรประจ ำปีของบริษทัฯ ในอตัรำไม่เกินร้อยละ 5  

ของก ำไรสุทธิประจ ำปี หลงัหักภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล โดยให้คณะกรรมกำรบริษทัมีอ ำนำจจดัสรรเงิน

จ ำนวนน้ีใหแ้ก่กรรมกำรแต่ละท่ำน 

การลงมต ิ วำระน้ีตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่ 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุม และมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน  

 

วาระที ่11 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2560 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตำมมำตรำ 120 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 ก ำหนดใหท่ี้ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้

แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชีของบริษทัฯ ทุกปี 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำคุณสมบติัและกำรปฏิบติัหน้ำท่ีของผู ้สอบบญัชีควำมต่อเน่ือง

และประสิทธิภำพในกำรตรวจสอบ รวมถึงควำมเหมำะสมของอตัรำค่ำสอบบญัชีปี 2560 ตามส่ิงท่ีส่ง

มาดว้ยล าดบัท่ี 6 

ความเห็นคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำแลว้ มีควำมเห็นวำ่ ผูส้อบบญัชีทั้งสำมท่ำนเป็นผูส้อบบญัชีท่ีเป็น

อิสระ ไม่มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ หรือผูบ้ริหำรของบริษทัฯ และมีคุณสมบัติ

ครบถว้นในกำรตรวจสอบและแสดงควำมคิดเห็นต่องบกำรเงินของบริษทัฯ ประจ ำปี 2560 รวมถึงมี
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ควำมเห็นว่ำ กำรก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2560 มีควำมเหมำะสมดีแลว้ ดงันั้น จึงเห็นชอบให้

เสนอต่อท่ีประชุมกรรมกำรบริษทั และท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2560 ให้พิจำรณำอนุมติักำร

แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2560 ต่อไป 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรตำมท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีเสนอใหท่ี้ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้

ประจ ำปี 2560 อนุมติัแต่งตั้งคุณศุภชยั ปัญญำวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 3930 หรือ 

คุณกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 5874 หรือ คุณชลรส สันติอศัวรำ

ภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 4523 แห่งบริษทั ส ำนักงำนอีวำย จ ำกดั โดยก ำหนดให้

ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขำ้งตน้เป็นผูส้อบบญัชี เป็นผูท้  ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมคิดเห็นต่องบ

กำรเงินของบริษทัฯ ประจ ำปี 2560 และก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2560 เป็นจ ำนวนเงิน 1,050,000 

บำท (หน่ึงลำ้นหำ้หม่ืนบำทถว้น) 

การลงมต ิ วำระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

โดยไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐำนในกำรนบัคะแนน 

 

วาระที ่12 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

หมายเหต ุ ตำมมำตรำ 105 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 ไดก้ ำหนดว่ำ เม่ือท่ีประชุมผูถื้อ

หุ้นไดพ้ิจำรณำวำระกำรประชุมตำมท่ีแจง้ในหนงัสือเชิญประชุมเรียบร้อยแลว้ ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบั

รวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด จะขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำ

เร่ืองอ่ืนนอกจำกท่ีก ำหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมก็ได ้ 

นอกจำกน้ี บริษทัฯ จะเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นแสดงควำมคิดเห็นและซักถำมในเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับ

บริษทัฯ ในวำระน้ี 

 

เพ่ือให้กำรลงทะเบียนผูเ้ขำ้ร่วมประชุมเป็นไปไดด้ว้ยควำมรวดเร็วและเรียบร้อย บริษทัฯ จะเปิดให้ผูถื้อหุ้น

ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลำ 13.00 น. ของวนัประชุม และเพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะใน

กำรลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งข้ึน โปรดศึกษำวิธีกำรลงทะเบียน และจดัเตรียมเอกสำรท่ีตอ้งน ำมำแสดงในวนัประชุม ดงั

รำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 7 โดยบริษทัฯ จะด ำเนินกำรประชุมตำมขอ้บงัคบับริษทัฯ ตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ยล ำดบั

ท่ี 8 เพ่ือส่งเสริมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี หำกผูถื้อหุ้นท่ำนใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเพ่ือเขำ้ร่วมประชุมและออก

เสียงลงคะแนนแทนตนในกำรประชุมคร้ังน้ี โปรดกรอกขอ้ควำมและลงลำยมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ 

แบบ ข หรือ แบบ ค (ใชเ้ฉพำะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บ

ฝำกและดูแลหุน้) ตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 9โดยเลือกแบบใดแบบหน่ึงเท่ำนั้น และน ำไปแสดงต่อประธำนในท่ีประชุม 

หรือบุคคลท่ีประธำนมอบหมำยก่อนเร่ิมกำรประชุม จกัเป็นพระคุณยิง่ 
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อน่ึง ผูถื้อหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษทัฯ ดงัมีรำยช่ือและรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย

ล ำดบัท่ี 11 เพ่ือเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงในนำมผูถื้อหุน้ได ้

 

จึงขอเรียนเชิญท่ำนผูถื้อหุ้นทุกท่ำนเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2560 วนัจนัทร์ท่ี 3 เมษำยน 2560 

เวลำ 14.00 น. ณ โรงแรม ดิ เอเมอรัลด์ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 ถนนรัชดำภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหำนครโดยพร้อม

เพรียงกนั โดยมีแผนท่ีดงัรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 12 

 

 

ขอแสดงควำมนบัถือ 

บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

นำยชำติชำย พำนิชชีวะ 

ประธำนกรรมกำรบริษทั 
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ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 1 
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ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 3 

 

รายละเอยีดการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัทรุ่นที ่1 (ATP30-W1) 

 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ ชนิดระบุช่ือผูถื้อและ
สำมำรถเปล่ียนมือได ้

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิทีอ่อก : ไม่เกิน 123,750,000 หน่วย (หน่ึงร้อยยี่สิบสำมล้ำนเจ็ดแสนห้ำหม่ืน

หน่วย) 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : ไม่คิดมูลค่ำ 

จ านวนหุ้นรองรับ : 123,750,000 หุน้ 
อตัราการใช้สิทธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนได ้1 หุ้น  (เวน้

แต่กรณีมีกำรปรับสิทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิท่ีก ำหนด) 
ราคาการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญั : 0.85 บำทต่อหุน้ (เวน้แต่กรณีมีกำรปรับสิทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิท่ี

ก ำหนด) 
วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ : 24 พฤษภำคม 2560 

อายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ : 2 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วนัท่ี 24 พฤษภำคม 2560 

จนถึงวนัท่ี 23 พฤษภำคม 2562) 

วนัหมดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ : 23 พฤษภำคม 2562 
ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ สำมำรถใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิได ้4 

คร้ัง ได้แก่ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2561 และก ำหนดวนัใชสิ้ทธิวนัสุดทำ้ยตรงกบัวนัครบอำยขุอง

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ทั้ งน้ี ก ำหนดกำรใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำยก ำหนดให้ตรงกับวนัท่ีใบส ำคัญ

แสดงสิทธิมีอำยุครบ 2 ปี นับแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ คือวนัท่ี 

23 พฤษภำคม 2562 (ในกรณีท่ีวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยุดท ำ

กำร ให้เล่ือนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำว เป็นวนัท ำกำรสุดทำ้ยก่อน

หนำ้วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังดงักล่ำว) 

ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ : ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซ่ึงประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน
ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ATP30-W1 (“ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ”) ระหวำ่ง 
09:00 ถึง 16:00 น. ภำยในระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรก่อนวนัก ำหนดกำรใช้
สิทธิในแต่ละคร้ัง ยกเวน้กำรแสดงควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย 
ให้แสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิระหว่ำงเวลำ 09:00 ถึง 16:00 น. 
ภำยในระยะเวลำ 15 วนัท ำกำรก่อนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย 
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วธีิการจดัสรร : จดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 1 ให้แก่ผูถื้อหุ้นสำมญัเดิมของบริษทัฯ 
ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering)  ในอตัรำ 4 หุ้นสำมญัเดิมต่อ 1 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงรวมจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีเกิดจำกกำรจ่ำยหุน้ปันผล
ในคร้ังน้ี โดยไม่คิดมูลค่ำ ซ่ึงในกำรค ำนวณสิทธิของผูถื้อหุ้นแต่ละรำยท่ี
จะไดรั้บกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำว  หำกมีเศษของใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ีไม่เต็มจ ำนวน 1 หน่วยจำกกำรค ำนวณ ให้ปัดเศษใบส ำคญั
แสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือท้ิงทั้งจ ำนวน ทั้งน้ี ภำยหลงัจำกกำรค ำนวณสิทธิ
ของผูถื้อหุ้นท่ีจะไดรั้บกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีมีเศษ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือจำกกำรจดัสรรทั้งหมด บริษทัฯ จะด ำเนินกำร
ยกเลิกใบส ำคัญแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือจ ำนวนดังกล่ำว ซ่ึงจะท ำให้
คงเหลือใบส ำคญัแสดงสิทธิในจ ำนวนเท่ำท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมได้
ลงตวั 
โดยบริษทัฯ ไดก้ ำหนดวนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บใบส ำคญั
แสดงสิทธิ รุ่นท่ี  1 (Record Date) ในวันท่ี  16 พฤษภำคม  2560 และ
รวบรวมรำยช่ือตำมมำตรำ 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนและพกักำรโอนหุน้ในวนัท่ี 
17 พฤษภำคม 2560 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (ตลำดหลกัทรัพยท่ี์หุน้สำมญัของ
บริษทัฯ มีกำรซ้ือขำยอยู)่ 

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจาก
การใช้สิทธิ 

: บริษทัฯ จะน ำหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีเกิดจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดง
สิทธิท่ีออกและเสนอขำยในคร้ังน้ี เข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (ตลำดหลกัทรัพยท่ี์หุน้สำมญัของ
บริษทัฯ มีกำรซ้ือขำยอยู)่ 

เง่ือนไขการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดง
สิทธิ 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทัฯ ตอ้งด ำเนินกำรปรับรำคำใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิ ตลอดอำยุ
ของใบส ำคญัแสดงสิทธิ เม่ือเกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
ทั้งน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกวำ่เดิม 
(ก)   เม่ือบริษทัฯ เปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุน้สำมญัของบริษทัฯ 

อนัเป็นผลมำจำกกำรรวมหรือกำรแบ่งแยกหุน้สำมญัท่ีไดอ้อกแลว้
ของบริษทั 

(ข)   เ ม่ือบริษัทฯ เสนอขำยหุ้นสำมัญแก่ผู ้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ 
ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ำกดั ในรำคำเฉล่ียต่อหุน้
ของหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ท่ีค ำนวณได ้ต ่ำกวำ่ร้อยละ 90 ของ “รำคำ
ตลำดของหุน้สำมญัของบริษทั” 
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(ค)  เม่ือบริษทัฯ เสนอขำยหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม 
และ/หรือ ประชำชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ำกัด โดย
หลักทรัพย์นั้ นให้สิทธิแก่ผูถื้อหลักทรัพย์ในกำรใช้สิทธิแปลง
สภำพเป็นหุ้นสำมญั หรือใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญั เช่น หุ้นกู้แปลง
สภำพ หรือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัโดยรำคำเฉล่ียต่อ
หุ้นของหุ้นสำมญัท่ีจะออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิดังกล่ำว ต ่ำกว่ำ
ร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบริษทั” 

(ง)   เม่ือบริษทัฯ จ่ำยปันผลทั้งหมดหรือบำงส่วนเป็นหุน้สำมญัใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้ของบริษทัฯ 

(จ)   เม่ือบริษทัฯ จ่ำยปันผลเป็นเงินเกินกว่ำอตัรำร้อยละ 80.00  ของ
ก ำไรสุทธิหลังหักส ำรองตำมกฎหมำยและส ำรองอ่ืนๆ ตำม
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ (ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) ส ำหรับกำร
ด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำบญัชีใด ๆ ระหวำ่งอำยใุบส ำคญัแสดง
สิทธิท่ีออกในคร้ังน้ี 

(ฉ)   ในกรณีท่ีมีเหตุกำรณ์ใด ๆ อนัท ำให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือ
ใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ อนัพึง
ได ้โดยท่ีเหตุกำรณ์ใด ๆ นั้นไม่ไดอ้ยูใ่นขอ้ (ก) ถึง (จ) 

อ่ืนๆ : คณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมของบริษทั 
และ /หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือ
กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมของบริษทั มีอ ำนำจในกำร 
1. ก ำหนดและแก้ไขเง่ือนไขและรำยละเอียดอ่ืนๆ อันจ ำเป็นและ

สมควรท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ เช่น รำยละเอียด
กำรเสนอขำย ฯลฯ และ 

2. ลงนำมในเอกสำรค ำขออนุญำตต่ำงๆ และหลักฐำนท่ีจ ำเป็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงรวมถึงกำรติดต่อและ
กำรยื่นค ำขออนุญำตเอกสำรและหลกัฐำนดังกล่ำวต่อหน่วยงำน
รำชกำรหรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ
และกำรน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์
เอ็ม เอ ไอ และด ำเนินกำรใดๆ ตำมท่ีจ ำเป็นและสมควรเก่ียวเน่ือง
กับกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิในคร้ังน้ี เช่น พิจำรณำแต่งตั้ ง 
บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นนำยทะเบียน
หลกัทรัพยข์องบริษทั เป็นตน้ 
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ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 4 

(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิม่ทุน 
บริษัท เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 

วนัที ่ 21 กมุภาพนัธ์ 2560 

ขำ้พเจ้ำบริษทั เอทีพี 30 จ ำกัด (มหำชน) ขอรำยงำนมติคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 21 กุมภำพนัธ์ 2560 
ระหวำ่งเวลำ 13.00 น. ถึง 16.00 น. เก่ียวกบักำรเพ่ิมทุนและจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนดงัต่อไปน้ี 

 1.  การเพิม่ทุน 

  ท่ีประชุมคณะกรรมกำรไดมี้มติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจำก 110,000,000 บำท เป็น 154,687,500 บำท โดย
ออกหุน้สำมญัจ ำนวน 178,750,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.25 บำท รวม 44,687,500 บำท โดยเป็นกำรเพ่ิมทุนในลกัษณะดงัน้ี 

 

การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 

 
มูลค่าทีต่ราไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 
รวม 

(บาท) 

  แบบก ำหนดวตัถุประสงคใ์นกำรใชเ้งินทุน หุน้สำมญั 178,750,000 0.25 44,687,500 

  

 2. การจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน  

   2.1  แบบก าหนดวตัถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน  

จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
 

อตัราส่วน 
(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซ้ือ และ
ช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ผูถื้อหุน้เดิม 55,000,000 8 หุน้เดิม : 1 
หุน้ปันผล 

- - เพ่ือรองรับกำรจ่ำย
หุน้ปันผล 

ประชำชน - - - - - 
บุคคลใด ๆ  - - - - - 
(ระบุ)............      
เพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิ
ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุน
ของบริษทั รุ่นท่ี 1 
(ATP30-W1) 

123,750,000 1 หน่วย
ใบส ำคญัแสดง
สิทธิ ต่อ 1 หุน้
สำมญั 

รำคำใชสิ้ทธิ 0.85 
บำทต่อหุน้ 

ดูรำยละเอียด
ระยะเวลำกำรใชสิ้ทธิ 
(หมำยเหตุทำ้ย
ตำรำง) 

เพื่อรองรับกำรใช้
สิทธิของใบส ำคญั
แสดงสิทธิฯ 
ATP30-W1 
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รายละเอยีดใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัท รุ่นที ่1 (ATP30-W1) 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ ชนิดระบุช่ือผูถื้อและสำมำรถ

เปล่ียนมือได ้

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิทีอ่อก : ไม่เกิน 123,750,000 หน่วย (หน่ึงร้อยยีสิ่บสำมลำ้นเจ็ดแสนหำ้หม่ืนหน่วย) 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : ไม่คิดมูลค่ำ 

จ านวนหุ้นรองรับ : 123,750,000 หุน้ 

อตัราการใช้สิทธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนได ้1 หุน้  (เวน้แต่กรณี

มีกำรปรับสิทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิท่ีก ำหนด) 

ราคาการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญั : 0.80 บำทต่อหุ้น (เวน้แต่กรณีมีกำรปรับสิทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิท่ี

ก ำหนด) 

วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ : 24 พฤษภำคม 2560 

อายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ : 2 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วนัท่ี 24 พฤษภำคม 2560 จนถึง

วนัท่ี 23 พฤษภำคม 2562) 

วนัหมดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ : 23 พฤษภำคม 2562 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ สำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ 4 คร้ัง 

ไดแ้ก่ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 

และก ำหนดวนัใชสิ้ทธิวนัสุดทำ้ยตรงกบัวนัครบอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

ทั้งน้ี ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยก ำหนดใหต้รงกบัวนัท่ีใบส ำคญัแสดงสิทธิ

มีอำยคุรบ 2 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ คือวนัท่ี 23 พฤษภำคม 2562 

(ในกรณีท่ีวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยดุท ำกำร ให้เล่ือนวนัก ำหนดกำร

ใช้สิทธิดังกล่ำว เป็นวนัท ำกำรสุดท้ำยก่อนหน้ำวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิคร้ัง

ดงักล่ำว) 

ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้

สิทธิ 

: ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซ่ึงประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั 

จะต้องแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ATP30-W1 (“ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิฯ”) ระหวำ่ง 09:00 ถึง 16:00 น. ภำยใน

ระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรก่อนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง ยกเวน้กำรแสดง

ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย ให้แสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ

ระหว่ำงเวลำ 09:00 ถึง  16:00 น. ภำยในระยะเวลำ 15 ว ันท ำกำรก่อนวัน

ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย 

วธีิการจดัสรร : จัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 1 ให้แก่ผูถื้อหุ้นสำมญัเดิมของบริษทั ตำม

สัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering)  ในอตัรำ 4 หุ้นสำมญัเดิมต่อ 1 ใบส ำคญั

แสดงสิทธิ ซ่ึงรวมจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีเกิดจำกกำรจ่ำยหุน้ปันผลในคร้ังน้ี โดยไม่
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คิดมูลค่ำ ซ่ึงในกำรค ำนวณสิทธิของผูถื้อหุ้นแต่ละรำยท่ีจะไดรั้บกำรจดัสรร

ใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำว  หำกมีเศษของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไม่เตม็จ ำนวน 

1 หน่วยจำกกำรค ำนวณ ใหปั้ดเศษใบส ำคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือท้ิงทั้งจ ำนวน 

ทั้งน้ี ภำยหลงัจำกกำรค ำนวณสิทธิของผูถื้อหุ้นท่ีจะไดรั้บกำรจดัสรรใบส ำคญั

แสดงสิทธิ ในกรณีท่ีมีเศษใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือจำกกำรจดัสรรทั้งหมด 

บริษทัจะด ำเนินกำรยกเลิกใบส ำคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือจ ำนวนดงักล่ำว ซ่ึง

จะท ำให้คงเหลือใบส ำคญัแสดงสิทธิในจ ำนวนเท่ำท่ีจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม

ไดล้งตวั 

โดยบริษทัไดก้ ำหนดวนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บใบส ำคญัแสดง

สิทธิรุ่นท่ี 1 (Record Date) ในวนัท่ี 16 พฤษภำคม 2560 และรวบรวมรำยช่ือตำม

มำตรำ 225 ของ พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 โดยวิธีปิด

สมุดทะเบียนและพกักำรโอนหุน้ในวนัท่ี 17 พฤษภำคม 2560 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสิทธิ : บริษทัจะน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิเขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน

ตลำดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (ตลำดหลกัทรัพยท่ี์หุ้นสำมญัของบริษทัมีกำรซ้ือ

ขำยอยู)่ 

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิด

จากการใช้สิทธิ 

: บริษทัจะน ำหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีเกิดจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ี

ออกและเสนอขำยในคร้ังน้ี เขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำด

หลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (ตลำดหลกัทรัพยท่ี์หุน้สำมญัของบริษทัมีกำรซ้ือขำยอยู)่ 

เ ง่ือนไขการปรับสิทธิของใบส าคัญ

แสดงสิทธิ 
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บริษทัตอ้งด ำเนินกำรปรับรำคำใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิ ตลอดอำยุของ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ เม่ือเกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หน่ึง ดังต่อไปน้ี ทั้ งน้ี มี

วตัถุประสงค์เพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ

ไม่ใหด้อ้ยไปกวำ่เดิม 

(ก)   เม่ือบริษทัเปล่ียนแปลงมูลคำ่ท่ีตรำไวข้องหุน้สำมญัของบริษทั อนัเป็นผล
มำจำกกำรรวมหรือกำรแบ่งแยกหุน้สำมญัท่ีไดอ้อกแลว้ของบริษทั 

(ข)   เม่ือบริษทัเสนอขำยหุ้นสำมญัแก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ ประชำชนทัว่ไป 
และ/หรือ บุคคลในวงจ ำกดั ในรำคำเฉล่ียต่อหุน้ของหุน้สำมญัท่ีออกใหม่
ท่ีค ำนวณได ้ต ่ำกวำ่ร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบริษทั” 

(ค)  เม่ือบริษทัเสนอขำยหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใด ๆ  ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ 
ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ำกดั โดยหลกัทรัพยน์ั้นใหสิ้ทธิ
แก่ผูถื้อหลกัทรัพยใ์นกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพเป็นหุน้สำมญั หรือใชสิ้ทธิ
ซ้ือหุ้นสำมญั เช่น หุ้นกูแ้ปลงสภำพ หรือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้
สำมญัโดยรำคำเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสำมญัท่ีจะออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิ
ดงักล่ำว ต ่ำกวำ่ร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบริษทั” 
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(ง)   เม่ือบริษทัจ่ำยปันผลทั้งหมดหรือบำงส่วนเป็นหุ้นสำมญัให้แก่ผูถื้อหุ้น
ของบริษทั 

(จ)   เม่ือบริษทัจ่ำยปันผลเป็นเงินเกินกวำ่อตัรำร้อยละ 80.00  ของก ำไรสุทธิ
หลงัหักส ำรองตำมกฎหมำยและส ำรองอ่ืนๆ ตำมขอ้บังคบัของบริษทั 
(ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำ
บญัชีใด ๆ ระหวำ่งอำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ี 

(ฉ)   ในกรณีท่ีมีเหตุกำรณ์ใด ๆ อนัท ำใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ เสียสิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ อนัพึงได้ โดยท่ี
เหตุกำรณ์ใด ๆ นั้นไม่ไดอ้ยูใ่นขอ้ (ก) ถึง (จ) 

อ่ืนๆ : คณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมของบริษทั และ/หรือ
บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั หรือกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลง
นำมของบริษทั มีอ ำนำจในกำร 

1. ก ำหนดและแกไ้ขเง่ือนไขและรำยละเอียดอ่ืนๆ อนัจ ำเป็นและสมควร
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ เช่น รำยละเอียดกำรเสนอ
ขำย ฯลฯ และ 

2. ลงนำมในเอกสำรค ำขออนุญำตต่ำงๆ และหลักฐำนท่ีจ ำเป็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงรวมถึงกำรติดต่อและกำร
ยื่นค ำขออนุญำตเอกสำรและหลกัฐำนดงักล่ำวต่อหน่วยงำนรำชกำร
หรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิและกำรน ำ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ และ
ด ำเนินกำรใดๆ ตำมท่ีจ ำเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกับกำรออก
ใบส ำคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี เช่น พิจำรณำแต่งตั้ง บริษทั ศูนยรั์บฝำก
หลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด เป็นนำยทะเบียนหลักทรัพยข์อง
บริษทั เป็นตน้ 

  

    3. ก าหนดวันประชุมสามญัผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมตักิารเพิม่ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

 ก ำหนดวนัประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2560 ในวนัท่ี 3 เมษำยน 2560 เวลำ 14.00 น. ณ โรงแรมดิ เอเมอรัลด ์
หอ้ง เพชรชมพ ูชั้น 3 ถนนรัชดำภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร โดย 

 ก ำหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนหุน้เพ่ือสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ตั้งแต่วนัท่ี
................................. จนกวำ่กำรประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่ำวจะแลว้เสร็จ 

 ก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ในวนัท่ี 9 มีนำคม 2560 และใหร้วบรวม
รำยช่ือตำม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียน ในวนัท่ี 10 มีนำคม 2560 (วนัท ำกำร
ถดัจำกวนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้) 
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4. การขออนุญาตเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกีย่วข้อง และเง่ือนไข การขออนุญาต (ถำ้มี)         

บริษทัจะท ำกำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนจ ำนวน 44,687,500 บำท มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.25บำท ต่อกรมพฒันำธุรกิจ
กำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์และจดทะเบียนช ำระเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้ต่อกระทรวงพำณิชย ์เม่ือมีกำรเรียกช ำระทุน 

 

5.  วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิม่ 

1. เพ่ิมทุนเพ่ือรองรับกำรจ่ำยหุน้ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
2. เพ่ิมทุนเพ่ือรองรับกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั รุ่นท่ี 1 

(ATP30-W1) โดยเงินเพ่ิมทุนท่ีไดรั้บจำกกำรใชสิ้ทธิจะน ำไปใชเ้พ่ือขยำยธุรกิจ และเป็นเงินทุน
หมุนเวยีนในกิจกำร 
 

6. ประโยชน์ทีบ่ริษัทจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

เพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั สภำพคล่องทำงกำรเงินและเงินทุนหมุนเวยีนใหก้บับริษทั รวมทั้งช่วยเสริมให้
บริษทัมีฐำนเงินทุนท่ีเขม้แขง็เพื่อสร้ำงควำมพร้อมดำ้นเงินทุน ส ำหรับรองรับกำรลงทุนในอนำคต แผนกำรลงทุนในอนำคต
จะน ำมำซ่ึงรำยไดท่ี้เพ่ิมข้ึน ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่บริษทัและผูถื้อหุน้ของบริษทั 

 

7. ประโยชน์ทีผู้่ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

 7.1 นโยบำยเงินปันผล 

บริษทัมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในแต่ละปี ในอตัรำไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิท่ีเหลือ
หลงัจำกหกัเงินส ำรองต่ำงๆ ทุกประเภท ตำมท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั และตำมกฎหมำย หำกไม่
มีเหตุจ ำเป็นอ่ืนใด และกำรจ่ำยเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกติของบริษทัอยำ่งมี
นยัส ำคญั 

 7.2 ผูไ้ดรั้บจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั รุ่นท่ี 1 (ATP30-W1) จะมีสิทธิรับ
เงินปันผลจำกกำรด ำเนินงำน เร่ิมตั้งแต่มีกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั
เพ่ิมทุนของบริษทั รุ่นท่ี 1 (ATP30-W1) และบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้ ต่อกระทรวงพำณิชยเ์ป็น
ท่ีเรียบร้อยแลว้  

  7.3 อ่ืนๆ 

   -ไม่มี- 
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8. รายละเอยีดอ่ืนใดทีจ่ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมตักิารเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

 ก ำหนดวนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บใบส ำคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 1 (Record Date) ในวนัท่ี 16 
พฤษภำคม 2560 และรวบรวมรำยช่ือตำมมำตรำ 225 ของ พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ.
2535 โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนและพกักำรโอนหุน้ในวนัท่ี 17 พฤษภำคม 2560 (วนัท ำกำรถดัจำกวนั
ก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้) และก ำหนดวนัจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 24 พฤษภำคม 
2560 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมมีตใิห้เพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
ล ำดบั ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร วนั เดือน ปี 

1 วนัประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2560 21 กมุภำพนัธ์ 2560 
2 ก ำหนดวนั Record Date เพ่ือสิทธิเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2560 9 มีนำคม 2560 
3 ก ำหนดวนัปิดสมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในกำรประชุม

สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2560 
10 มีนำคม 2560 

4 วนัประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2560 3 เมษำยน 2560 
5 ก ำหนดวนั Record Date เพื่อสิทธิในกำรรับหุน้ปันผลและเงินปันผล  17 เมษำยน 2560 
6 ก ำหนดวนัปิดสมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในกำรรับหุน้ปัน

ผลและเงินปันผล  
18 เมษำยน 2560 

7 ก ำหนดวนัจ่ำยหุน้ปันผลและเงินปันผล 2 พฤษภำคม 2560 
8 ก ำหนดวนั Record Date เพ่ือสิทธิในกำรรับใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั

เพ่ิมทุนของบริษทั รุ่นท่ี 1 (ATP30-W1) 
16 พฤษภำคม 2560 

9 ก ำหนดวนัปิดสมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในกำรรับ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั รุ่นท่ี 1 (ATP30-W1) 

17 พฤษภำคม 2560 

10 ก ำหนดวนัออกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั รุ่นท่ี 1 
(ATP30-W1) และจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ 

24 พฤษภำคม 2560 

 บริษทัขอรับรองวำ่สำรสนเทศในแบบรำยงำนน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประกำร 

 

         ขอแสดงควำมนบัถือ 
 
 
           นำยปิยะ เตชำกลู 
             กรรมกำรผูจ้ดักำร 
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ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 5 

ประวติัของกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหน่ึง 
 

ช่ือ-สกลุ คุณววิฒัน์ กรมดิษฐ ์

 ประเภทกรรมกำร  รองประธานกรรมการและท่ีปรึกษา 

วนัเร่ิมตน้ต ำแหน่งกรรมกำร 31 ตุลำคม 2548 

จ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำรบริษทั 11 ปี 

อำย ุ 54 ปี 

สญัชำติ ไทย 
 

ท่ีอยู ่ 2126  อำคำรกรมดิษฐ ์ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงหว้ยขวำง เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 

กำรศึกษำ ปริญญำโท : บริหำรธุรกิจส ำหรับ

ผูบ้ริหำร   

มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์และ
สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์ 
แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

ปริญญำตรี : คณะอุตสำหกรรมศำสตร์ 
สำขำเคร่ืองกลขนถ่ำย 

มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้

พระนครเหนือ 
 

หลกัสูตรอบรม หลกัสูตรของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD)  

หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 110/2557 

ประสบกำรณ์ ช่วง 5 ปีท่ีผำ่นมำจนถึงปัจจุบนั 
พ.ศ.2546    กรรมกำรผูจ้ดักำร                      บจก.กรมดิษฐค์อร์ป        
พ.ศ.2548    รองประธำนกรรมกำรและท่ีปรึกษำ บมจ.เอทีพ ี30 

 

กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/

ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน 

กจิการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

-ไม่มี- 

กจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

บจก.กรมดิษฐค์อร์ป        

กจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

-ไม่มี- 

กำรถือหุน้ในบริษทั ณ วนัท่ี 9 มีนำคม 2560 จ ำนวน 39,200,000 หุน้ 

กำรเขำ้ร่วมประชุมในปี 2559 ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 5/5 คร้ัง 
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ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 5 

ประวติัของกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหน่ึง 
 

ช่ือ-สกลุ คุณสุพจน์ เธียรวฒิุ 

ประเภทกรรมกำร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

วนัเร่ิมตน้ต ำแหน่งกรรมกำร 30 เมษำยน 2557 

จ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำรบริษทั 3 ปี 

อำย ุ 50 ปี 

สญัชำติ ไทย 
 

ท่ีอยู ่ 271/16 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงคอแหลม เขตบำงคอแหลม กรุงเทพฯ 
กำรศึกษำ ปริญญำเอก: วศิวกรรมศำสตร์ดุษฎีบณัฑิต                      มหำวทิยำลยัโตเกียว, ประเทศญ่ีปุ่น 

ปริญญำโท :   วศิวกรรมศำสตร์มหำบณัฑิต                      มหำวทิยำลยัเทคโนโลยโีตโยฮำชิ, 
ประเทศญ่ีปุ่น   

ปริญญำตรี : วศิวกรรมศำสตร์บณัฑิต 
(เกียรตินิยมอนัดบั 1) 

จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

 

หลกัสูตรอบรม ประกำศนียบตัรสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD)  
หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP)  รุ่น 195/2557 
หลกัสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 20/2548 

ประสบกำรณ์ ช่วง 5 ปีท่ีผำ่นมำจนถึงปัจจุบนั 
พ.ศ.2555   กรรมกำร บจก.บลูฟินิกส์อินโนเวชัน่               
พ.ศ.2557   ผูอ้  ำนวยกำร โครงกำรควำมร่วมมือระหวำ่งคณะ

วศิวกรรมศำสตร์กบัภำคอุตสำหกรรม คณะ
วศิวกรรมศำสตร์จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

พ.ศ 2557   กรรมกำรตรวจสอบ       
และกรรมกำรอิสระ   

บมจ.เอทีพ ี30 

 

กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/
ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน 

กจิการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

-ไม่มี- 
กจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

บจก.บลูฟินิกส์อินโนเวชัน่               
กจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

-ไม่มี- 
กำรถือหุน้ในบริษทั ณ วนัท่ี 9 มีนำคม 2560 –ไม่มี- 
กำรเขำ้ร่วมประชุมในปี 2559 ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 5/5 คร้ัง ,  

ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4/4 คร้ัง 
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ประวติัของกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหน่ึง 
 

    ช่ือ-สกลุ คุณชำติชำย พำนิชชีวะ 

ประเภทกรรมกำร ประธำนกรรมกำร 

วนัเร่ิมตน้ต ำแหน่งกรรมกำร 31 ตุลำคม 2548 

จ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำรบริษทั 11 ปี 

อำย ุ 55 ปี 

สญัชำติ ไทย 
 

ท่ีอยู ่ 87/3 ซอยสุขมุวทิ 54 แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 
กำรศึกษำ ปริญญำโท : สำขำกำรคำ้ระหวำ่งประเทศและกำรตลำด 

                     มหำวทิยำลยัซำนฟรำนซิสโก รัฐแคลิฟอเนียร์ 
ปริญญำตรี : สำขำกำรธนำคำร 
                    มหำวทิยำลยัซำนฟรำนซิสโก รัฐแคลิฟอเนียร์ 

หลกัสูตรอบรม หลกัสูตรของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD)  

หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 9/2547 
ประสบกำรณ์ ช่วง 5 ปีท่ีผำ่นมำจนถึงปัจจุบนั 

พ.ศ.2548    กรรมกำรผูจ้ดักำร
ใหญ่      

บมจ.ไทยศรีประกนัภยั 

พ.ศ.2548    ประธำนกรรมกำร
และประธำน
กรรมกำรบริหำร 

บมจ.เอทีพ3ี0 

พ.ศ.2550 ประธำน
กรรมกำรบริหำร  

บมจ.พำรำกอน คำร์เรนทลั 

พ.ศ.2551    ประธำนกรรมกำร บมจ.ชีวำทยั 
พ.ศ.2551    รองประธำน

กรรมกำร       
บจก.บำงกอกคริสตลั 

พ.ศ.2554    ประธำนกรรมกำร           บมจ.โกลบอล เอน็ไวรอนเมนทอล เทคโนโลย ี
 

กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/
ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน 

กจิการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

บมจ.ไทยศรีประกนัภยั 
บมจ.พำรำกอน คำร์เรนทลั 
บมจ.ชีวำทยั 
บมจ.โกลบอล เอน็ไวรอนเมนทอล เทคโนโลย ี
กจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
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บจก.บำงกอกคริสตลั 
กจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

-ไม่มี- 
กำรถือหุน้ในบริษทั ณ วนัท่ี 9 มีนำคม 2560 จ ำนวน 57,120,000 หุน้ 
กำรเขำ้ร่วมประชุมในปี 2559 ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 5/5 คร้ัง  

 

  



  

 

 บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 700/199 หมู่ท่ี 1 ต ำบลบำ้นเก่ำ อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 40 

ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 6 

 

ข้อมูลผู้สอบบญัชี 

 

ผูส้อบบญัชี แห่งบริษทั ส ำนกังำนอีวำย จ ำกดั ดงัน้ี 

  ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต

ทะเบียนเลขท่ี 

จ ำนวนปีท่ีเป็นผูส้อบบญัชี

ใหก้บับริษทั 

คุณศุภชยั ปัญญำวฒัโน 3930 3 

คุณกรองแกว้ ลิมป์กิตติกลุ 5874 3 

คุณชลรส สนัติอศัวรำภรณ์ 4523 3 

 

โดยก ำหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขำ้งตน้เป็นผูส้อบบญัชี เป็นผูท้  ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมคิดเห็นต่องบกำรเงิน

ของบริษทัฯ ประจ ำปี 2560 และก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2560 เป็นจ ำนวนเงิน 1,050,000 บำท (หน่ึงลำ้นหำ้หม่ืนบำท

ถว้น) ในกรณีท่ีผูผู้ส้อบบญัชีดงักล่ำวขำ้งตน้ไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้ให้บริษทั ส ำนกังำนอีวำย จ ำกดั จดัหำผูส้อบบญัชี

รับอนุญำตอ่ืนของส ำนักงำนท ำหน้ำท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงควำมเห็นต่องงบกำรเงินของบริษทัฯ แทนผูส้อบบญัชี

ดงักล่ำวได ้โดยจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

  



  

 

 บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 700/199 หมู่ท่ี 1 ต ำบลบำ้นเก่ำ อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 41 

ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 7 

 

ค าช้ีแจงวธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลกัฐานทีต้่องน ามาแสดงในวนัประชุม 

วธีิกำรมอบฉนัทะ 

บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะจ ำนวน 3 แบบตำมท่ีกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชยไ์ดก้ ำหนดไวต้ำมประกำศ

กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ เร่ือง ก ำหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2550 ดงัน้ี 

1. แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ำย ไม่ซบัซอ้น 

2. แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ท่ีมอบฉนัทะท่ีละเอียด ชดัเจน ตำยตวั 

3. แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพำะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศ และแต่งตั้งให ้Custodian ในประเทศไทย 

   เป็นผูรั้บฝำกดูแลหุน้ 

ผุถื้อหุน้ท่ีไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัไดด้ว้ยตวัเอง สำมำรถมอบฉนัทะไดโ้ดยด ำเนินกำรดงัน้ี 

1. เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขำ้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพยีงแบบเดยีวเท่านั้น ดงัน้ี 

1.1 ผูถื้อหุน้ทัว่ไปสำมำรถเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพำะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเท่ำนั้น 

1.2 ผูถื้อหุน้ปรำกฏช่ือตำมสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บ

ฝำกและดูแลหุน้ สำมำรถเลือกใชแ้บบใดแบบหน่ึงเท่ำนั้นใน 3 แบบ (แบบ ก. ข. หรือ ค.) 

2. มอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงตำมวตัถุประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือเลือกมอบฉนัทะใหก้รรมกำรของบริษทั คือ       

นำยก ำชยั บุญจิรโชติ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ ตำมท่ีบริษทัไดเ้สนอช่ือไวใ้หเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะในกำรเขำ้

ร่วมประชุมดงักล่ำว 

ในกรณีมอบฉนัทะใหก้รรมกำรของบริษทัลงมติแทน โปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะและหลกัฐำนมำยงัหน่วยงำนเลขำนุกำร

บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) เลขท่ี 700/199 หมู่ท่ี 1 ต  ำบลบำ้นเก่ำ อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 ก่อนวนัท่ี 31 

มีนำคม 2560 จกัเป็นพระคุณยิง่ 

3. ผูถื้อหุน้ตอ้งมอบฉนัทะเท่ำกบัจ ำนวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่ไม่สำมำรถจะมอบฉนัทะเพียงบำงส่วนนอ้ยกวำ่จ ำนวนท่ีตน

ถืออยูไ่ด ้เวน้แต่ เป็น Custodian ท่ีผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแตง่ตั้งใหเ้ป็นผูรั้บฝำกและดูแลหุน้ตำมหนงัสือ

มอบฉนัทะแบบ ค. 

4. ในกำรออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวำระ ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ

งดอออกเสียงเพียงอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงเท่ำนั้น ไม่สำมำรถแบ่งกำรออกเสียงลงคะแนนเป็นบำงส่วนได ้(เวน้แต่เป็นกำรออก

เสียงของ Custodian) 

5. ปิดอำกรแสตมป์จ ำนวน 20 บำท พร้อมทั้งขีดฆ่ำลงวนัท่ีท่ีท ำหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่ำว เพ่ือใหถู้กตอ้งและมีผล

ผกูพนัตำมกฎหมำย ทั้งน้ีบริษทัไดอ้  ำนวยควำมสะดวกในกำรปิดอำกรแสตมป์ใหแ้ก่ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมำลงทะเบียนเขำ้ร่วม

ประชุม 
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กำรลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุม 

 บริษทัจะเร่ิมรับลงทะเบียนกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นก่อนเร่ิมกำรประชุม 1 ชัว่โมง โดยเร่ิมเปิดรับลงทะเบียน

ตั้งแต่เวลำ 13.00 น. เป็นตน้ไป ณ โรงแรม ดิ เอเมอรัลด ์หอ้งเพชรชมพ ูชั้น 3 ถนนรัชดำภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 

ตำมแผนท่ีสถำนท่ีจดัประชุม (ส่ิงท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 12) 

หลกัฐำนท่ีตอ้งน ำมำแสดงในวนัประชุม 

 ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสำร ดงัต่อไปน้ี (แลว้แต่กรณี) ก่อนเขำ้ร่วมประชุม 

ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดำ 

1. กรณีผูถื้อหุน้มำประชุมดว้ยตนเอง 

- แบบฟอร์มลงทะเบียน  (ส่ิงท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 9) 

- เอกสำรแสดงตนท่ีรำชกำรออกใหท่ี้ยงัไม่หมดอำย ุเช่น บตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร 

หรือ 

- ใบอนุญำตขบัข่ี หรือ หนงัสือเดินทำง กรณีมีกำรเปล่ียนแปลงช่ือ หรือช่ือสกลุ ขอใหผู้ถื้อหุน้ยืน่หลกัฐำน

ประกอบดว้ย 

2. กรณีมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นมำประชุมแทน 

- แบบฟอร์มลงทะเบียน  (ส่ิงท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 9) 

- หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้งครบถว้นและลงลำยมือผู ้

มอบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ 

- ส ำเนำเอกสำรแสดงตนท่ีส่วนรำชกำรออกใหข้องผูถื้อหุน้ตำมขอ้ 1 และผูถื้อหุน้ไดล้งลำยมือช่ือรับรองส ำเนำ

ถูกตอ้ง 

- เอกสำรแสดงตนท่ีส่วนรำชกำรออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัขอ้ 1 

 

ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคล 

1. กรณีผูมี้อ  ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล (กรรมกำร) มำเขำ้ร่วมกำรประชุมดว้ยตวัเอง 

- แบบฟอร์มลงทะเบียน (ส่ิงท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 9) 

- เอกสำรแสดงตนท่ีส่วนรำชกำรออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดำตำมขอ้ 1 

- ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซ่ึงรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล 

(กรรมกำร) และมีขอ้ควำมแสดงใหเ้ห็นวำ่ผูแ้ทนนิติบุคคล ซ่ึงเป็นผูเ้ขำ้ร่วมประชุมมีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็น

ผูถื้อหุน้ 

2. กรณีท่ีมีกำรมอบฉนัทะ 

- แบบฟอร์มลงทะเบียน (ส่ิงท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 9) 

- หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้ง ครบถว้นและลงลำยมือ

ช่ือของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมกำร) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ (ส่ิงท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 9) 
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- ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซ่ึงรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล 

(กรรมกำร) และมีขอ้ควำมแสดงใหเ้ห็นวำ่ผูแ้ทนนิติบุคคล ซ่ึงลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติ

บุคคล ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

- ส ำเนำเอกสำรแสดงตนท่ีส่วนรำชกำรออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมกำร) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะและไดล้ง

ลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

- เอกสำรแสดงตนท่ีส่วนรำชกำรออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดำตำมขอ้ 1 

3.  กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝำกและ

ดูแลหุน้ 

-  แบบฟอร์มลงทะเบียน (ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 9) 

-  ใหเ้ตรียมเอกสำรและแสดงเอกสำรเช่นเดียวกบักรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคลขอ้ 1 หรือ ขอ้ 2 

-  ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนตำ่งประเทศมอบให ้Custodian เป็นผูล้งนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ตอ้งส่ง

หลกัฐำนดงัต่อไปน้ีเพ่ิมเติม 

1.  หนงัสือมอบอ ำนำจจำกผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศให ้Custodian เป็นผูด้  ำเนินกำรลงนำมในหนงัสือมอบ

ฉนัทะแทน 

2.  หนงัสือยนืยนัวำ่ Custodian ผูล้งนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญำตใหป้ระกอบธุรกิจ Custodian 

ทั้งน้ี เอกสำรท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภำษำองักฤษจะตอ้งจดัท ำค ำแปลภำษำองักฤษแนบมำพร้อมดว้ย และใหผู้ถื้อหุน้หรือ

ผูแ้ทนนิติบุคคลนั้นรับรองควำมถูกตอ้งของค ำแปล 
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ขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีเก่ียวกบักำรประชุมผูถื้อหุน้ 

 

หมวดท่ี 6 กำรประชุมผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 36 คณะกรรมกำรตอ้งจดัให้มีกำรประชุมผูถื้อหุ้นเป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปีภำยในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนั

ส้ินสุดของรอบบัญชีของบริษทั กำรประชุมผูถื้อหุ้นครำวอ่ืนนอกจำกวรรคหน่ึง ให้เรียกว่ำกำรประชุมวิสำมัญ โดย

คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นกำรประชุมวสิำมญัเม่ือใดก็สุดแต่จะเห็นสมควร ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่

นอ้ยกวำ่หน่ึงในหำ้ (1/5) ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยใหท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุน้จ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ยีสิ่บหำ้ (25) คน ซ่ึงมีหุน้นบั

รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่หน่ึงในสิบ (1/10) ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมดจะเขำ้ช่ือกนัท ำหนงัสือ ขอให้คณะกรรมกำร

เรียกประชุมผูถื้อหุ้นเปป็นกำรประชุมวิสำมญัเม่ือใดก็ได้ แต่ตอ้งระบุเหตุผลในกำรขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชัดเจนใน

หนังสือดงักล่ำวดว้ย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมกำรตอ้งจดัให้มีกำรประชุมผูถื้อหุ้นภำยในหน่ึง (1) เดือนนับแต่วนัท่ีไดรั้บ

หนงัสือนั้นจำกผูถื้อหุน้ดงักล่ำว 

ขอ้ 37 ในกำรเรียกประชุมผูถื้อหุน้ใหค้ณะกรรมกำรจดัท ำเป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถำนท่ี วนั เวลำ ระเบียบวำระ

กำรประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรำยละเอียดตำมสมควร โดยระบุให้ชดัเจนวำ่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อ

ทรำบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจำรณำ แลว้แต่กรณี รวมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเร่ืองดงักล่ำว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้

และนำยทะเบียนทรำบไม่นอ้ยกวำ่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ให้โฆษณำค ำบอกกล่ำวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ ์ไม่

นอ้ยกวำ่สำม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย สถำนท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมตำมวรรคหน่ึง ตอ้งอยูใ่นทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส ำนกังำน

ใหญ่ของบริษทัหรือ จงัหวดัใกลเ้คียง หรือท่ีอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรจะก ำหนดก็ได ้

ขอ้ 38 ในกำรประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจำกผูถื้อหุ้น (ถำ้มี) มำประชุมไม่นอ้ยกวำ่ยี่สิบห้ำ (25) 

คน หรือ ไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งถือหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ำหน่ึงในสำม (1/3) ของ

จ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม  

 ในกรณีท่ีปรำกฏว่ำกำรประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใดเม่ือล่วงเวลำนัดไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ ำนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงเขำ้

มำร่วมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตำมท่ีก ำหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หำกวำ่กำรประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพรำะผูถื้อหุน้ร้องขอให้

กำรประชุมเป็นอนัระงบัไป ถำ้กำรประชุมผูถื้อหุน้มิใช่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผูถื้อหุน้ร้องขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ และใน

กรณีน้ีให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวำ่เจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในกำรประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวำ่

จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 39 ให้ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่

สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้ให้รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำนในท่ีประชุม ถำ้ไม่มีรองงประธำนกรรมกำรหรือมีแต่ไม่อยู่

ในท่ีประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบติัหน้ำท่ีได ้ให้ท่ีประชุมเลือกผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมคนใดคนหน่ึงมำเป็นประธำนในท่ี

ประชุมดงักล่ำว 
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ขอ้ 40 ในกำรออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ให้ถือวำ่หุ้นหน่ึงมีเสียงหน่ึง และผูถื้อหุ้นคนใดมีส่วนไดเ้สียเป็น

พิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุน้คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองนั้น นอกจำกกำรออกเสียงเลือกตั้งกรรมกำร และมติของท่ีประชุม

ผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อวำ่คะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถำ้มีคะแนนเสียง

เท่ำกนั ใหป้ระธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด 

(2) กรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงสำมในส่ี (3/4) ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

(ก) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษทัทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

(ข) กำรซ้ือหรือรับโอนกิจกำรของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหำชนอ่ืนมำเป็นของบริษทั 

(ค) กำรท ำ แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญำเก่ียวกบักำรใหเ้ช่ำกิจกำรของบริษทัทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญั กำรมอบหมำย

ให้บุตคลอ่ืนใดเขำ้จดักำรธุรกิจของบริษทั หรือกำรควบรวมกิจกำรกบับุคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือกำรแบ่งผลก ำไร

ขำดทุนกนั 

(ง) กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 

(จ) กำรเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

(ฉ) กำรเลิกบริษทั 

(ช) กำรออกหุน้กูข้องบริษทั 

(ซ) กำรควบรวมกิจกำรบริษทักบับริษทัอ่ืน 

ขอ้ 41 กิจกำรท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้สำมญัประจ ำปีพึงเรียกประชุมมีดงัน้ี 

(1) พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรท่ีแสดงถึงกิจกำรบริษทัในรอบปีท่ีผำ่นมำ 

(2) พิจำรณำอนุมติังบดุลและบญัชีก ำไรขำดทุนของรอบบญัชีท่ีผำ่นมำ 

(3) พิจำรณำอนุมติัจดัสรรเงินก ำไร และกำรจ่ำยเงินปันผล 

(4) พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรท่ีพน้จำกวำระ และก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 

(5) พิจำรณำแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชี และ 

(6) กิจกำรอ่ืนๆ 
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หนงัสือมอบฉนัทะตำมท่ีกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชยก์ ำหนด แบบ ก และ แบบ ข (อยูป่กหลงั) 
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หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหากรรมการบริษัท และนิยามกรรมการอสิระ 

I.  หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหากรรมการบริษัท 

กระบวนกำรคดัเลือกผูด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทั ไม่ไดผ้ำ่นกำรสรรหำ เน่ืองจำกบริษทัยงัไม่มีกำรแต่งตั้ง 

คณะกรรมกำรสรรหำ อยำ่งไรก็ตำมคณะกรรมกำรบริษทัไดร่้วมกนัพิจำรณำคุณสมบติัในดำ้นต่ำงๆ ควำมเหมำะสม 

ดำ้นคุณวฒิุ ประสบกำรณ์ และควำมเช่ียวชำญทำงวชิำชีพ รวมถึงผลกำรปฏิบติังำนในฐำนะกรรมกำรบริษทัท่ีผำ่นมำ 

และเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตำมท่ีก ำหนดไวใ้นหลกัเกณฑข์องตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อเสนอใหท่ี้ 

ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัต่อไป 

II.  นิยามกรรมการอสิระ 

กรรมกำรอิสระ หมำยถึง กรรมกำรซ่ึงสำมำรถแสดงควำมเห็นและปฏิบติัหนำ้ท่ีไดอ้ยำ่งอิสระ รวมถึงมีคุณสมบติัตำมท่ี 

บริษทัไดก้ ำหนดไวแ้ละสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรือคณะกรรมกำรก ำกบั 

หลกัทรัพย ์ดงัน้ี 

คุณสมบติัคณะกรรมกำรอิสระ 

1.  ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผู ้

ถือ 

หุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี นบัรวมกำรถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ 

ดว้ย 

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีไดเ้งินเดือนประจ ำหรือผูมี้

อ ำนำจ 

ควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย ล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือของผูมี้อ ำนำจ 

ควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียืน่ค  ำขออนุญำตต่อ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งหำ้มดงักล่ำว ไม่รวมถึงกรณีท่ี 

กรรมกำรอิสระเคยเป็นขำ้รำชกำร หรือท่ีปรึกษำของส่วนรำชกำรซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของ 

บริษทัฯ 

3.  ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะท่ีเป็น บิดำมำรดำ คู ่

สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคูส่มรสของบุตร ของผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูมี้อ ำนำจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ 

ไดรั้บกำรเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหำรหรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4.  ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้

อ ำนำจ 

ควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้จิำรณญำณอยำ่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย 

เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของผูท่ี้มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั 
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ร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 

2 ปี ก่อนวนัท่ียืน่ค  ำขออนุญำตต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจ

ควบคุม 

ของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ ำนำจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส ำนกังำนสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของ 

บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัฯ สงักดัอยู ่เวน้แต่จะได ้

พน้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียืน่ค  ำขออนุญำตต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั 

หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวชิำชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงกำรใหบ้ริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือท่ีปรึกษำ

ทำงกำรเงิน 

ซ่ึงไดรั้บค่ำบริกำรเกินกวำ่ 2 ลำ้นบำทต่อปี จำกบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้ 

อ ำนำจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ ำนำจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริกำรทำงวชิำชีพนั้น 

เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียืน่คำขออนุญำตต่อสำนกังำน 

คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

7.  ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษทั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึง

เป็น 

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

8.  ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

หรือไม่ 

เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหำ้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีรับเงินเดือน 

ประจ ำหรือถือหุน้เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพ 

อยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9.  ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

10.  กรรมกำรอิสระตำมคุณสมบติัขำ้งตน้ อำจไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ ใหต้ดัสินใจในกำรด ำเนิน

กิจกำร 

ของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุม โดย 

มีกำรตดัสินใจในรูปแบบองคค์ณะ (Collective Decision) ได ้
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ข้อมูลเกีย่วกบักรรมการอสิระทีเ่ป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ช่ือ-สกลุ นำยก ำชยั บุญจิรโชติ 

ประเภทกรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 

วนัเร่ิมตน้ต ำแหน่งกรรมกำร 30 เมษำยน 2557 

จ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำรบริษทั 2 ปี 11 เดือน 

อำย ุ 54 ปี 

สญัชำติ ไทย 
 

ท่ีอยู ่ 2 ซอยลำดพร้ำว 106 แขวงพลบัพลำ เขตวงัทองหลำง กรุงเทพฯ 10310 

กำรศึกษำ เนติบณัฑิตไทย  

ปริญญำโท :   นิติศำสตร์มหำบณัฑิต มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 

ปริญญำตรี : นิติศำสตร์บณัฑิต มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 
 

หลกัสูตรอบรม หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2557/110  

สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 

ประสบกำรณ์ ช่วง 5 ปีท่ีผำ่นมำจนถึงปัจจุบนั 
พ.ศ. 2529 หวัหนำ้ส ำนกังำน ส ำนกักฎหมำยนิติพล 

พ.ศ. 2557 กรรมกำรตรวจสอบและ 

กรรมกำรอิสระ 

บมจ.เอทีพ ี30 

 

กำรด ำรงต ำแหน่งเป็น

กรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน 

กจิการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

ไม่มี 

กจิการอ่ืนทีม่ใิช่บริษัทจดทะเบียน 

สำนกักฎหมำยนิติพล 

กจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไม่มี 

กำรถือหุน้ในบริษทั ณ วนัท่ี 9 มีนำคม 2560 -ไม่มี- 

กำรเขำ้ร่วมประชุมในปี 2559 ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 5/5 คร้ัง, 

ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4/4 คร้ัง 
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แผนทีโ่รงแรมด ิเอเมอรัลด์ ห้องเพชรชมพู ช้ัน 3 ถนนรัชดาภิเษก เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 
 

 

 



  



 

 
  

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ำยไม่ซบัซอ้น) 

ทำ้ยประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้เร่ืองก ำหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 
 

        เขียนท่ี .......................................................................... 
        วนัท่ี ........... เดือน ................................ พ.ศ. ............... 

ขำ้พเจำ้............................................................................................................................สญัชำติ................................. 
อยูบ่ำ้นเลขท่ี...........................ถนน................................................ต  ำบล/แขวง........................................................................... 
อ ำเภอ/เขต.........................................................จงัหวดั...........................................................รหสัไปรษณีย.์.............................. 
 เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 
โดยถือหุน้จ ำนวนทั้งส้ินรวม............................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั......................................เสียง ดงัน้ี 
 หุน้สำมญั..........................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั......................................เสียง 
 หุน้บุริมสิทธิ.....................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั......................................เสียง 
 ขอมอบฉนัทะให ้
(1) .....................................................................................................................................อำย.ุ................................ปี 
อยูบ่ำ้นเลขท่ี...........................ถนน................................................ต  ำบล/แขวง........................................................................... 
อ ำเภอ/เขต......................................................จงัหวดั..........................................................รหสัไปรษณีย.์.......................... หรือ 
(2) .....................................................................................................................................อำย.ุ................................ปี 
อยูบ่ำ้นเลขท่ี...........................ถนน................................................ต  ำบล/แขวง........................................................................... 
อ ำเภอ/เขต......................................................จงัหวดั..........................................................รหสัไปรษณีย.์.......................... หรือ 
(3) .....................................................................................................................................อำย.ุ................................ปี 
อยูบ่ำ้นเลขท่ี...........................ถนน................................................ต  ำบล/แขวง........................................................................... 
อ ำเภอ/เขต......................................................จงัหวดั..........................................................รหสัไปรษณีย.์.................................  
คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพื่อเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมผูถื้อหุน้สำมญั 
ประจ ำปี 2560 คร้ังท่ี 2 ในวนัจนัทร์ท่ี 3 เมษำยน 2560 เวลำ 14.00 น. ณโรงแรมดิ เอเมอรัลด ์หอ้งเพชรชมพู ชั้น 3 ถนนรัชดำภิเษก  
เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอ่ืนดว้ย 
 กิจกำรใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท ำไปกำรประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวำ่ขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 
 

 ลงช่ือ.....................................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
(.....................................................................................) 

 

       ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (.....................................................................................) 

 

ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(.....................................................................................) 

 

ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(.....................................................................................) 

หมายเหตุ : ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลำยคนเพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้

  



 

 
  

  



 

 
  

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. (แบบท่ีก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตำยตวั)  

ทำ้ยประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ เร่ืองก ำหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 
 

        เขียนท่ี .......................................................................... 
        วนัท่ี ........... เดือน ................................ พ.ศ. ............... 

 
ขำ้พเจำ้............................................................................................................................สญัชำติ................................. 

อยูบ่ำ้นเลขท่ี...........................ถนน................................................ต  ำบล/แขวง........................................................................... 
อ ำเภอ/เขต.........................................................จงัหวดั...........................................................รหสัไปรษณีย.์.............................. 
 เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั..........................................................................................................................จ ำกดั (มหำชน) 
โดยถือหุน้จ ำนวนทั้งส้ินรวม............................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั......................................เสียง ดงัน้ี 
 หุน้สำมญั..........................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั......................................เสียง 
 หุน้บุริมสิทธิ.....................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั......................................เสียง 
 ขอมอบฉนัทะให ้

(1) .....................................................................................................................................อำย.ุ................................ปี 
อยูบ่ำ้นเลขท่ี...........................ถนน................................................ต ำบล/แขวง........................................................................... 
อ ำเภอ/เขต......................................................จงัหวดั..........................................................รหสัไปรษณีย.์.......................... หรือ 

(2) .....................................................................................................................................อำย.ุ................................ปี 
อยูบ่ำ้นเลขท่ี...........................ถนน................................................ต ำบล/แขวง........................................................................... 
อ ำเภอ/เขต......................................................จงัหวดั..........................................................รหสัไปรษณีย.์.......................... หรือ 

(3) .....................................................................................................................................อำย.ุ................................ปี 
อยูบ่ำ้นเลขท่ี...........................ถนน................................................ต ำบล/แขวง........................................................................... 
อ ำเภอ/เขต......................................................จงัหวดั..........................................................รหสัไปรษณีย.์.................................  
คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพื่อเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมผูถื้อหุน้สำมญั ประจ ำปี 
2560 คร้ังท่ี 2 ในวนัจนัทร์ท่ี 3 เมษำยน 2560 เวลำ 14.00 น. ณ โรงแรมดิ เอเมอรัลด ์หอ้งเพชรชมพ ูชั้น 3 ถนนรัชดำภิเษก  
เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอ่ืนดว้ย 

(4) ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 
(1)  วำระท่ี 1 เร่ือง พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2559 เม่ือวนัท่ี 4 เมษำยน 2559 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(2)  วำระท่ี 2 เร่ือง พิจำรณำรำยงำนของกรรมกำรซ่ึงแสดงถึงกิจกำรของบริษทัในรอบปี 2559 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(3)  วำระท่ี 3 เร่ือง พิจำรณำอนุมติังบกำรเงินของบริษทั ส ำหรับปี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ท่ีผำ่นกำร

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี 
    



   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(4)  วำระท่ี 4 เร่ือง พิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรก ำไรเป็นทุนส ำรอง ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน ส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2559 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(5)  วำระท่ี 5 เร่ือง พิจำรณำอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(6)  วำระท่ี 6 เร่ือง  พิจำรณำอนุมติักำรออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั 

รุ่นท่ี 1 (ATP30-W1) 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(7)  วำระท่ี 7 เร่ือง พิจำรณำอนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั และจดัสรรหุน้สำมญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับ 

กำรจ่ำยหุน้ปันผล และรองรับกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพ ATP30-W1 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(8)  วำระท่ี 8 เร่ือง พิจำรณำอนุมติักำรแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ใหส้อดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(9)  วำระท่ี 9 เร่ือง พิจำรณำอนุมติักำรเลือกตั้งกรรมกำรใหม่ แทนกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
    คุณววิฒัน์ กรมดิษฐ ์
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   คุณสุพจน์ เธียรวฒิุ 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   คุณชำติชำย พำนิชชีวะ 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 



(10)  วำระท่ี 10 เร่ือง พิจำรณำอนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2560 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(11)  วำระท่ี 11 เร่ือง พิจำรณำแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2560 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(12)  วำระท่ี 12 เร่ือง พิจำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถำ้มี)         
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

(4) กำรลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อวำ่กำรลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถื้อหุน้ 

(5) ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ี
ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีทีมีกำรเปล่ียนแปลงแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริง
ประกำรใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
 กิจกำรใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท ำไปกำรประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวำ่ขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 
 

        ลงช่ือ.....................................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
(.....................................................................................) 

 

 ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(.....................................................................................) 

 

ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(.....................................................................................) 

 

ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(.....................................................................................) 

หมายเหตุ :  
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
    ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้
2. วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวำระท่ีจะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกวำ่ท่ีวำระท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสำมำรถระบุเพ่ิมเติมไดใ้น 
    ใบประจ ำต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ตำมแนบ 
 
 
 
 
 



 

 
  

 
ใบประจ ำต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข 

 

กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั เอทีพี30 จ ำกดั (มหำชน) 
         

ในกำรประชุมผูถื้อหุนสำมญั คร้ังท่ี 2 วนัจนัทร์ท่ี 3 เมษำยน 2560 เวลำ 14.00 น. ณ โรงแรมดิ เอเมอรัลด ์หอ้งเพชรชมพ ูชั้น 3 
ถนนรัชดำภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอ่ืนดว้ย 

 
(1)  วำระท่ี 1 เร่ือง  
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(2)  วำระท่ี 2 เร่ือง  
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(3)  วำระท่ี 3 เร่ือง  
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(4)  วำระท่ี 4 เร่ือง  
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(5)  วำระท่ี 5 เร่ือง  
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(6)  วำระท่ี 6 เร่ือง  
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(7)  วำระท่ี 7 เร่ือง  
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(8)  วำระท่ี 8 เร่ือง  
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

 



 

 
  

    
(9)  วำระท่ี 9 เร่ือง  
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(10)  วำระท่ี 10 เร่ือง  
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(11)  วำระท่ี 11 เร่ือง  
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(12)  วำระท่ี 12 เร่ือง เลือกตั้งกรรมกำร 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   กำรแต่งตั้งกรรมกำรรำยบุคคล 

ช่ือกรรมกำร................................................................................................... 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมกำร................................................................................................... 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมกำร................................................................................................... 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 
  



 

 
  

  



 

 
  

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. (แบบท่ีใชเ้ฉพำะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแตง่ตั้งให ้

คสัโตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝำกและดูแลหุน้)  

ทำ้ยประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ เร่ืองก ำหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 
    

     เขียนท่ี .......................................................................... 
     วนัท่ี ........... เดือน ................................ พ.ศ. ............... 

 
ขำ้พเจำ้............................................................................................................................สญัชำติ................................ 

อยูบ่ำ้นเลขท่ี...........................ถนน................................................ต  ำบล/แขวง.......................................................................... 
อ ำเภอ/เขต.........................................................จงัหวดั...........................................................รหสัไปรษณีย.์............................ 
 ในฐำนะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝำกและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั....................................................................... 

เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั..........................................................................................................................จ ำกดั (มหำชน) 
โดยถือหุน้จ ำนวนทั้งส้ินรวม............................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั......................................เสียง ดงัน้ี 
 หุน้สำมญั..........................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั......................................เสียง 
 หุน้บุริมสิทธิ.....................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั......................................เสียง 
 ขอมอบฉนัทะให ้

(1) .....................................................................................................................................อำย.ุ................................ปี 
อยูบ่ำ้นเลขท่ี...........................ถนน................................................ต  ำบล/แขวง.......................................................................... 
อ ำเภอ/เขต......................................................จงัหวดั..........................................................รหสัไปรษณีย.์.......................... หรือ 

(2) .....................................................................................................................................อำย.ุ................................ปี 
อยูบ่ำ้นเลขท่ี...........................ถนน................................................ต  ำบล/แขวง........................................................................... 
อ ำเภอ/เขต......................................................จงัหวดั..........................................................รหสัไปรษณีย.์.......................... หรือ 

(3) .....................................................................................................................................อำย.ุ................................ปี 
อยูบ่ำ้นเลขท่ี...........................ถนน................................................ต  ำบล/แขวง........................................................................... 
อ ำเภอ/เขต......................................................จงัหวดั..........................................................รหสัไปรษณีย.์.................................  
คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพื่อเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมผูถื้อหุน้สำมญั ประจ ำปี 
2560 คร้ังท่ี 2 ในวนัจนัทร์ท่ี 3 เมษำยน 2560 เวลำ 14.00 น. ณ ณ โรงแรมดิ เอเมอรัลด ์หอ้งเพชรชมพ ูชั้น 3 ถนนรัชดำภิเษก เขตดินแดง 
กรุงเทพมหำนคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอ่ืนดว้ย 
 ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

    มอบฉนัทะตำมจ ำนวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
   มอบฉนัทะบำงส่วน คือ 
   หุน้สำมญั.......................................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้..........................เสียง 
   หุน้บุริมสิทธิ..................................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้..........................เสียง 
  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด.................................เสียง 

(4) ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 (1)  วำระท่ี 1 เร่ือง พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2559 เม่ือวนัท่ี 4 เมษำยน 2559 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 



 

 
  

(2)  วำระท่ี 2 เร่ือง พิจำรณำรำยงำนของกรรมกำรซ่ึงแสดงถึงกิจกำรของบริษทัในรอบปี 2559 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(3)  วำระท่ี 3 เร่ือง พิจำรณำอนุมติังบกำรเงินของบริษทั ส ำหรับปี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ท่ีผำ่นกำร

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(4)  วำระท่ี 4 เร่ือง พิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรก ำไรเป็นทุนส ำรอง ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน ส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2559 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(5)  วำระท่ี 5 เร่ือง พิจำรณำอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(6)  วำระท่ี 6 เร่ือง  พิจำรณำอนุมติักำรออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั 

รุ่นท่ี 1 (ATP30-W1) 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(7)  วำระท่ี 7 เร่ือง พิจำรณำอนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั และจดัสรรหุน้สำมญัเพ่ิมทุนเพื่อรองรับ 

กำรจ่ำยหุน้ปันผล และรองรับกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพ ATP30-W1 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(8)  วำระท่ี 8 เร่ือง พิจำรณำอนุมติักำรแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ใหส้อดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(9)  วำระท่ี 9 เร่ือง พิจำรณำอนุมติักำรเลือกตั้งกรรมกำรใหม่ แทนกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
    คุณววิฒัน์ กรมดิษฐ ์
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 



    
คุณสุพจน์ เธียรวฒิุ 

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   คุณชำติชำย พำนิชชีวะ 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(10)  วำระท่ี 10 เร่ือง พิจำรณำอนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2560 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(11)  วำระท่ี 11 เร่ือง พิจำรณำแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2560 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(12)  วำระท่ี 12 เร่ือง พิจำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถำ้มี)         
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

กำรลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อวำ่กำรลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นกำรลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 
 ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมี
กำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีทีมีกำรเปล่ียนแปลงแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประกำร
ใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
 กิจกำรใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท ำไปกำรประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตำมท่ีขำ้พเจำ้ระบุในหนงัสือมอบ
ฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวำ่ขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 
 

         ลงช่ือ.....................................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
(.....................................................................................) 

 

ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(.....................................................................................) 

 

ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(.....................................................................................) 

 

ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(.....................................................................................) 

หมายเหตุ :  
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค น้ีใชเ้ฉพำะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นปรำกฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเป็นผูรั้บฝำกและดูแลหุ้นให้เท่ำนั้น 
2. หลกัฐำนท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะคือ 

(1) หนงัสือมอบอ ำนำจจำกผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  ำเนินกำรลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 



 

 
  

(2) หนงัสือยนืยนัวำ่ผูล้งนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญำตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้นให้ผูรั้บ

มอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 
4. วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรือเลือกตงักรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
5. ในกรณีท่ีมีวำระท่ีจะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกวำ่วำระท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ ผูรั้บมอบฉนัทะสำมำรถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ ำต่อแบบหนงัสือมอบ

ฉนัทะแบบ ค ตำมแนบ



 

 
 

ใบประจ ำต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค 
 

กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั เอทีพี30 จ ำกดั (มหำชน) 
         

ในกำรประชุมผูถื้อหุนสำมญั คร้ังท่ี 2 วนัจนัทร์ท่ี 3 เมษำยน 2560 เวลำ 14.00 น. ณ โรงแรมดิ เอเมอรัลด ์หอ้ง
เพชรชมพ ูชั้น 3 ถนนรัชดำภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอ่ืน
ดว้ย 
 

(1)  วำระท่ี 1 เร่ือง  
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(2)  วำระท่ี 2 เร่ือง  
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(3)  วำระท่ี 3 เร่ือง  
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(4)  วำระท่ี 4 เร่ือง  
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(5)  วำระท่ี 5 เร่ือง  
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(6)  วำระท่ี 6 เร่ือง  
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(7)  วำระท่ี 7 เร่ือง  
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(8)  วำระท่ี 8 เร่ือง รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2559 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 



 

 
 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 
 

(9)  วำระท่ี 9 เร่ือง  
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(10)  วำระท่ี 10 เร่ือง  
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(11)  วำระท่ี 11 เร่ือง  
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(12)  วำระท่ี 12 เร่ือง เลือกตั้งกรรมกำร 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   กำรแต่งตั้งกรรมกำรรำยบุคคล 

ช่ือกรรมกำร................................................................................................... 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมกำร................................................................................................... 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมกำร................................................................................................... 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมกำร................................................................................................... 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

   บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 

   700 / 199 ม.1 ต.บำ้นเกำ่ อ.พำนทอง จ.ชลบุรี 20160 

   โทรศพัท ์+66 038-468-788,9 โทรสำร +66 038-468-788 

   http://www.atp30.com 


