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ท่ี ATP30 3/2560    21 กมุภาพนัธ์ 2560 

 

เร่ือง  แจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2560 
การจ่ายเงินปันผล การออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัรุ่นท่ี 1 (ATP30-W1) 
การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั และการเรียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560  
 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน)  (“บริษทั”) ขอแจง้ผลการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2560 ซ่ึงประชุม
เม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2560 โดยมีมติส าคญัท่ีตอ้งรายงานดงัน้ี 
 

1. มีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 และรับทราบรายงานของผูส้อบบญัชี เพ่ือใหน้ าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ต่อไป 

 
2. มีมติอนุมติัจดัสรรก าไรเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 และน าเสนอต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั มีรายละเอียดดงัน้ี 
2.1 จดัสรรก าไรเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 1,166,870 บาท ซ่ึงคิดเป็นอตัราร้อยละ 5.32 

ของก าไรสุทธิประจ าปี 2559 ตามท่ีกฎหมายก าหนด ส่งผลใหบ้ริษทัมีก าไรสะสมจดัสรรส ารอง
ตามกฎหมายจ านวน 5,000,000 บาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 4.55 ของทุนจดทะเบียน 

2.2 จ่ายเงินปันผลในอตัรา 0.04473 บาทต่อหุ้น ส าหรับหุ้นสามญัจ านวน 440,000,000 หุ้น คิดเป็น
จ านวนเงิน 19,681,200 บาท หรือคิดเป็นอตัราปันผลจ่ายร้อยละ 94.79 ของก าไรสุทธิหลงัจดัสรร
ก าไรเป็นเงินทุนส ารองทางกฎหมาย โดยแบ่งเป็น 
2.2.1 จ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัไม่เกิน 55,000,000 หุน้ มูลค่าท่ี

ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัในอตัรา 8 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล หรือคิด
เป็นอตัราการจ่ายเงินปันผล เป็นหุน้สามญัท่ี 0.03125 บาทต่อหุ้น (เศษของหุ้นปันผลให้ปัด
ท้ิง) 
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดมีเศษหุน้เดิม หลงัการจดัสรรเป็นหุน้ปันผลแลว้ ให้จ่ายปันผล
เป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอตัราหุ้นละ 0.03125 บาท (ภายหลงัการค านวณ
เป็นทศนิยม 5 ต  าแหน่ง เศษใหปั้ดท้ิง) 

2.2.2 จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั จ านวนไม่เกิน 5,931,200 บาท คิดเป็น
อตัราการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดท่ี 0.01348 บาทต่อหุน้ ประกอบดว้ย  
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1) การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด จ านวนไม่เกิน 1,531,200 บาท คิดเป็นอตัราการจ่ายเงิน
ปันผลเป็นเงินสดท่ี 0.00348 บาทต่อหุน้ เพ่ือรองรับการจ่ายภาษีส าหรับหุ้นปันผลของ
ผูถื้อหุน้ และ 

2) การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพ่ิมเติม จ านวน 4,400,000 บาท คิดเป็นอตัราการจ่ายเงิน
ปันผลเป็นเงินสดท่ี 0.01 บาทต่อหุน้ 

ผูถื้อหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลกัเกณฑ์ก าหนดในประมวล
รัษฎากรมาตรา 47 ทว ิโดยเงินปันผลจ านวน 0.04473 บาทต่อหุน้ จ่ายจากก าไรสุทธิของกิจการท่ีเสียภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ผูไ้ดรั้บเงินปันผล สามารถหกัเครดิตภาษีเงินไดใ้นอตัรา 20/80 ของเงินปันผล 

โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 17 เมษายน 2560 และให้
รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น (Book Closing Date) ในวนัท่ี 18 เมษายน 2560 และก าหนดจ่ายปันผลในวนัท่ี 
2 พฤษภาคม 2560 

ทั้งน้ี สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวของบริษทั ยงัมีความไม่แน่นอนเน่ืองจากตอ้งรออนุมติัจากท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ก่อน 

 
3. มีมติอนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมติัการออกและจดัสรร

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัรุ่นท่ี 1 (ATP30-W1) จ านวนไม่เกิน 123,750,000 
หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ซ่ึงรวมจ านวนหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการจ่าย
หุน้ปันผลในคร้ังน้ี โดยไม่คิดมูลค่า ซ่ึงมีรายละเอียดเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 
 
รายละเอยีดใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัท รุ่นที ่1 (ATP30-W1) 
ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ ชนิด

ระบุช่ือผูถื้อและสามารถเปล่ียนมือได ้
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิทีอ่อก : ไม่เกิน 123,750,000 หน่วย (หน่ึงร้อยยี่สิบสามลา้นเจ็ด

แสนหา้หม่ืนหน่วย) 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : ไม่คิดมูลค่า 

จ านวนหุ้นรองรับ : 123,750,000 หุน้ 
อตัราการใช้สิทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิม

ทุนได ้1 หุ้น  (เวน้แต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไข
การปรับสิทธิท่ีก าหนด) 

ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามญั : 0.85 บาทต่อหุ้น (เวน้แต่กรณีมีการปรับสิทธิตาม
เง่ือนไขการปรับสิทธิท่ีก าหนด) 

วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ : 24 พฤษภาคม 2560 

อายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ : 2 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วนัท่ี 24 
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พฤษภาคม 2560 จนถึงวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2562) 

วนัหมดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ : 23 พฤษภาคม 2562 
ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญั

แสดงสิทธิได้ 4 คร้ัง ได้แก่ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ

ก าหนดวนัใชสิ้ทธิวนัสุดท้ายตรงกับวนัครบอายุของ

ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  

ทั้งน้ี ก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยก าหนดให้ตรงกบั

วนัท่ีใบส าคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี นับแต่วนัท่ี

ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ คือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2562 

(ในกรณีท่ีวนัก าหนดการใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยดุท าการ 

ให้เล่ือนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าว เป็นวนัท าการ

สุดทา้ยก่อนหนา้วนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังดงักล่าว) 

ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ : ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จะตอ้งแจง้ความจ านงในการ
ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ATP30-
W1 (“ความจ านงในการใชสิ้ทธิฯ”) ระหวา่ง 09:00 ถึง 
16:00 น .  ภายในระยะเวลา  5 ว ันท าการก่อนวัน
ก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง ยกเวน้การแสดงความ
จ านงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ให้แสดงความจ านงใน
การใชสิ้ทธิระหว่างเวลา 09:00 ถึง 16:00 น. ภายใน
ระยะเวลา 15 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ัง
สุดทา้ย 

วธีิการจดัสรร : จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 1 ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นสามญั
เดิมของบริษัท  ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering)  ในอตัรา 4 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 ใบส าคญั
แสดงสิทธิ ซ่ึงรวมจ านวนหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการจ่าย
หุ้นปันผลในคร้ังน้ี โดยไม่คิดมูลค่า ซ่ึงในการค านวณ
สิทธิของผู ้ถือหุ้นแต่ละรายท่ีจะได้รับการจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว  หากมีเศษของใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีไม่เตม็จ านวน 1 หน่วยจากการค านวณ ให้
ปัดเศษใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือท้ิงทั้งจ านวน 
ทั้ งน้ี ภายหลงัจากการค านวณสิทธิของผูถื้อหุ้นท่ีจะ
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ไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีมีเศษ
ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีเหลือจากการจัดสรรทั้ งหมด 
บริษทัจะด าเนินการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนท่ี
เหลือจ านวนดังกล่าว ซ่ึงจะท าให้คงเหลือใบส าคัญ
แสดงสิทธิในจ านวนเท่าท่ีจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมได้
ลงตวั 
โดยบริษทัไดก้ าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ
ได้รับใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 1 (Record Date) ใน
วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2560 และรวบรวมรายช่ือตาม
มาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพกัการโอนหุ้น
ในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2560 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสิทธิ : บริษัทจะน าใบส าคัญแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ 
(ตลาดหลกัทรัพยท่ี์หุ้นสามญัของบริษทัมีการซ้ือขาย
อยู)่ 

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจาก
การใช้สิทธิ 

: บริษทัจะน าหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขายในคร้ังน้ี เขา้
จดทะเบียนเ ป็นหลักทรัพย์จดทะเ บียนในตลาด
หลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลกัทรัพย์ท่ีหุ้นสามัญ
ของบริษทัมีการซ้ือขายอยู)่ 

เงื่อนไขการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดง
สิทธิ 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทัตอ้งด าเนินการปรับราคาใชสิ้ทธิและอตัราการใช้
สิทธิ ตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ เ ม่ือเกิด
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง  ดังต่อไปน้ี  ทั้ ง น้ี  มี
วตัถุประสงคเ์พื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกวา่เดิม 
(ก)   เม่ือบริษัทเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้น

สามญัของบริษทั อนัเป็นผลมาจากการรวมหรือ
การแบ่งแยกหุน้สามญัท่ีไดอ้อกแลว้ของบริษทั 

(ข)   เม่ือบริษัทเสนอขายหุ้นสามญัแก่ผูถื้อหุ้นเดิม 
และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บุคคลใน
วงจ ากดั ในราคาเฉล่ียต่อหุน้ของหุน้สามญัท่ีออก
ใหม่ท่ีค านวณได ้ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคา
ตลาดของหุน้สามญัของบริษทั” 

(ค)  เม่ือบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ 
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ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป 
และ/หรือ บุคคลในวงจ ากดั โดยหลกัทรัพยน์ั้น
ให้สิทธิแก่ผูถื้อหลกัทรัพยใ์นการใช้สิทธิแปลง
สภาพเป็นหุ้นสามญั หรือใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญั 
เช่น หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุ้นสามัญโดยราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้น
สามญัท่ีจะออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิดงักล่าว ต ่า
กว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญ
ของบริษทั” 

(ง)   เม่ือบริษทัจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็น
หุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั 

(จ)   เม่ือบริษทัจ่ายปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัราร้อยละ 
80.00 ของก าไรสุทธิหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย
และส ารองอ่ืนๆ ตามขอ้บังคบัของบริษทั (ตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการ) ส าหรับการด าเนินงาน
ในรอบระยะเวลาบัญชีใด  ๆ ระหว่างอายุ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ี 

(ฉ)   ในกรณีท่ีมี เหตุการณ์ใด ๆ อันท าให้ผู ้ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดง
สิทธิ เสียสิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ อนัพึงได ้
โดยท่ีเหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ไดอ้ยู่ในขอ้ (ก) ถึง 
(จ) 

อืน่ๆ : คณะกรรมการบริษทั และ/หรือกรรมการผูมี้อ านาจลง
นามของบริษทั และ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการผูมี้อ านาจลงนาม
ของบริษทั มีอ านาจในการ 
1. ก าหนดและแก้ไขเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ 

อันจ าเป็นและสมควรท่ีเก่ียวเน่ืองกับการออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ เช่น รายละเอียดการเสนอขาย 
ฯลฯ และ 

2. ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่ างๆ  และ
หลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญั
แสดงสิทธิ ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขอ
อ นุญาต เอกสารและหลักฐ านดังก ล่ า วต่ อ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับ
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การออกใบส าคญัแสดงสิทธิและการน าใบส าคญั
แสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม 
เอ ไอ และด าเนินการใดๆ ตามท่ีจ าเป็นและ
สมควรเก่ียวเน่ืองกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ
ในคร้ังน้ี เช่น พิจารณาแต่งตั้ง บริษทั ศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นนายทะเบียน
หลกัทรัพยข์องบริษทั เป็นตน้ 

 
อยา่งไรก็ตาม การอนุมติัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั รุ่นท่ี 1 (ATP30-

W1) ยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากจะตอ้งผ่านการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ก่อนมีมติให้
เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 เพ่ือพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 44,687,500 
บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 178,750,000  หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้0.25 บาทต่อหุน้  

 
4. มีมติใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 เพ่ือพิจารณาอนุมติัให้แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์

สนธิขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 
 

5. มีมติอนุมติัใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 เพ่ือพิจารณาอนุมติัให้จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิม

ทุนจ านวน 178,750,000  หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล และรองรับการใช้

สิทธิแปลงสภาพ ATP30-W1 ดงัน้ี 

1) เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล    จ านวนไม่เกิน   55,000,000 หุน้ 
2) รองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ ATP30-W1  จ านวนไม่เกิน 123,750,000 หุน้ 

 
6. มีมติอนุมติัใหน้ าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 เพ่ือพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของ

บริษทัประจ าปี 2560 โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชีดงัน้ี 
นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน         ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3930 หรือ 
นางชลรส สนัติอศัวราภรณ์      ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4523 หรือ 
นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5874 
ในนาม บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากัด และในกรณีท่ีผูส้อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถ
ปฏิบติังานไดใ้ห้ บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของส านกังานท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ท าหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทน
ผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2560 และค่าสอบทานงบการเงินราย
ไตรมาสเป็นจ านวนเงิน 1,050,000 บาท  
 

7. มีมติใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 เพ่ือพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการจ านวน 2 ท่าน 
ไดแ้ก่ 
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1) คุณววิฒัน์ กรมดิษฐ ์   ต าแหน่ง รองประธานกรรมการและท่ีปรึกษา 
2) คุณสุพจน์ เธียรวฒิุ    ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั อีกวาระหน่ึง 
 

8. มีมติใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 เพ่ือพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2560 โดยก าหนดผลตอบแทนกรรมการในรูปเบ้ียประชุมต่อคร้ังตามอัตราท่ีปรากฏในตาราง และ
ค่าตอบแทนกรรมการรายปี ซ่ึงเท่ากบัค่าตอบแทนเดิมในปี 2559 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ต าแหน่ง 
 

ค่าเบีย้ประชุมต่อคร้ัง (บาท) 
ปี 2559 

ค่าเบีย้ประชุมต่อคร้ัง (บาท) 
ปี 2560 

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

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

 
ค่าตอบแทนกรรมการรายปี : คิดจากผลประกอบการประจ าปีของบริษทั ในอตัราไม่เกินร้อยละ 5  ของก าไร

สุทธิประจ าปี หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล โดยใหค้ณะกรรมการมีอ านาจจดัสรรเงินจ านวนน้ีใหแ้ก่กรรมการ

แต่ละท่าน 

 
9. มีมติก าหนดวนัและวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 ในวนัท่ี 3 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ 

โรงแรมดิ เอเมอรัลด ์หอ้งเพชรชมพ ูชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการ
ประชุม ดงัน้ี 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2559 
วาระท่ี 2 พิจารณารายงานของกรรมการซ่ึงแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปี 2559 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั ส าหรับปี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ท่ีผ่านการ

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารอง ส าหรับผลการด าเนินงาน ส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  
 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั 

รุ่นท่ี 1 (ATP30-W1) 
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วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั และจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับ 
การจ่ายหุน้ปันผล และรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ ATP30-W1 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน  
วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 
วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 
วาระท่ี 11 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2560 
วาระท่ี 12 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี)         

 
โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 (Record Date) ในวนัท่ี 

9 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

พ.ศ.2535 โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ (Book Closing Date) ในวนัท่ี 10 มีนาคม 2560 

  ทั้งน้ี หากมีขอ้สอบถามประการใด สามารถติดต่อไดท่ี้ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ โทรศพัท ์038-468-789 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                 (นายปิยะ เตชากลู) 
                 กรรมการผูจ้ดัการ 


