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เร่ือง  แจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2560  
กำรจ่ำยเงินปันผล กำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัรุ่นท่ี 1 (ATP30-W1) 
กำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั และกำรเรียกประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2560  
 

เรียน  กรรมกำรและผูจ้ดักำร 
 ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน)  (“บริษทั”) ขอแจง้ผลกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2560 ซ่ึงประชุม
เม่ือวนัท่ี 21 กมุภำพนัธ์ 2560 โดยมีมติส ำคญัท่ีตอ้งรำยงำนดงัน้ี 
 

1. มีมติอนุมติังบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2559 และรับทรำบรำยงำนของผูส้อบบญัชี เพ่ือใหน้ ำเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ต่อไป 

 
2. มีมติอนุมติัจดัสรรก ำไรเป็นเงินทุนส ำรองตำมกฎหมำยและจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2559 และน ำเสนอต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมติั มีรำยละเอียดดงัน้ี 
2.1 จดัสรรก ำไรเป็นเงินทุนส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 1,166,870 บำท ซ่ึงคิดเป็นอตัรำร้อยละ 5.32 

ของก ำไรสุทธิประจ ำปี 2559 ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด ส่งผลใหบ้ริษทัมีก ำไรสะสมจดัสรรส ำรอง
ตำมกฎหมำยจ ำนวน 5,000,000 บำท คิดเป็นอตัรำร้อยละ 4.55 ของทุนจดทะเบียน 

2.2 จ่ำยเงินปันผลในอตัรำ 0.04473 บำทต่อหุ้น ส ำหรับหุ้นสำมญัจ ำนวน 440,000,000 หุ้น คิดเป็น
จ ำนวนเงิน 19,681,200 บำท หรือคิดเป็นอตัรำปันผลจ่ำยร้อยละ 94.79 ของก ำไรสุทธิหลงัจดัสรร
ก ำไรเป็นเงินทุนส ำรองทำงกฎหมำย โดยแบ่งเป็น 
2.2.1 จ่ำยเงินปันผลเป็นหุน้สำมญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัไม่เกิน 55,000,000 หุน้ มูลค่ำท่ี

ตรำไวหุ้น้ละ 0.25 บำท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัในอตัรำ 8 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล หรือคิด
เป็นอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล เป็นหุ้นสำมญัท่ี 0.03125 บำทต่อหุ้น (เศษของหุน้ปันผลใหปั้ด
ท้ิง) 
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รำยใดมีเศษหุน้เดิม หลงักำรจดัสรรเป็นหุน้ปันผลแลว้ ใหจ่้ำยปันผล
เป็นเงินสดแทนกำรจ่ำยเป็นหุ้นปันผล ในอตัรำหุ้นละ 0.03125 บำท (ภำยหลงักำรค ำนวณ
เป็นทศนิยม 5 ต  ำแหน่ง เศษใหปั้ดท้ิง) 

2.2.2 จ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั จ ำนวนไม่เกิน 5,931,200 บำท คิดเป็น
อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดท่ี 0.01348 บำทต่อหุน้ ประกอบดว้ย  
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1) กำรจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสด จ ำนวนไม่เกิน 1,531,200 บำท คิดเป็นอตัรำกำรจ่ำยเงิน
ปันผลเป็นเงินสดท่ี 0.00348 บำทต่อหุน้ เพ่ือรองรับกำรจ่ำยภำษีส ำหรับหุน้ปันผลของ
ผูถื้อหุน้ และ 

2) กำรจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดเพ่ิมเติม จ ำนวน 4,400,000 บำท คิดเป็นอตัรำกำรจ่ำยเงิน
ปันผลเป็นเงินสดท่ี 0.01 บำทต่อหุน้ 

ผูถื้อหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำ สำมำรถขอเครดิตภำษีเงินปันผลตำมหลกัเกณฑ์ก ำหนดในประมวล
รัษฎำกรมำตรำ 47 ทว ิโดยเงินปันผลจ ำนวน 0.04473 บำทต่อหุน้ จ่ำยจำกก ำไรสุทธิของกิจกำรท่ีเสียภำษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคลในอตัรำร้อยละ 20 ผูไ้ดรั้บเงินปันผล สำมำรถหกัเครดิตภำษีเงินไดใ้นอตัรำ 20/80 ของเงินปันผล 

โดยก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 17 เมษำยน 2560 และให้
รวบรวมรำยช่ือตำมมำตรำ 225 แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนพกักำรโอนหุน้ (Book Closing Date) ในวนัท่ี 18 เมษำยน 2560 และก ำหนดจ่ำยปันผลในวนัท่ี 
2 พฤษภำคม 2560 

ทั้งน้ี สิทธิในกำรรับเงินปันผลดงักล่ำวของบริษทั ยงัมีควำมไม่แน่นอนเน่ืองจำกตอ้งรออนุมติัจำกท่ี
ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ก่อน 

 
3. มีมติอนุมติัให้น ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2560 เพื่อพิจำรณำอนุมติักำรออกและจดัสรร

ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัรุ่นท่ี 1 (ATP30-W1) จ ำนวนไม่เกิน 123,750,000 
หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering) ซ่ึงรวมจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีเกิดจำกกำรจ่ำย
หุน้ปันผลในคร้ังน้ี โดยไม่คิดมูลค่ำ ซ่ึงมีรำยละเอียดเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 
 
รายละเอยีดใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัท รุ่นที ่1 (ATP30-W1) 
ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ ชนิด

ระบุช่ือผูถื้อและสำมำรถเปล่ียนมือได ้
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิทีอ่อก : ไม่เกิน 123,750,000 หน่วย (หน่ึงร้อยยี่สิบสำมลำ้นเจ็ด

แสนหำ้หม่ืนหน่วย) 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : ไม่คิดมูลค่ำ 

จ านวนหุ้นรองรับ : 123,750,000 หุน้ 
อตัราการใช้สิทธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิม

ทุนได ้1 หุ้น  (เวน้แต่กรณีมีกำรปรับสิทธิตำมเง่ือนไข
กำรปรับสิทธิท่ีก ำหนด) 

ราคาการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญั : 0.85 บำทต่อหุ้น (เว ้นแต่กรณีมีกำรปรับสิทธิตำม
เง่ือนไขกำรปรับสิทธิท่ีก ำหนด) 

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

พฤษภำคม 2560 จนถึงวนัท่ี 23 พฤษภำคม 2562) 

วนัหมดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ : 23 พฤษภำคม 2562 
ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ สำมำรถใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญั

แสดงสิทธิได ้4 คร้ัง ไดแ้ก่ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 วนัท่ี 

30 มิถุนำยน 2561 วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และก ำหนด

วนัใชสิ้ทธิวนัสุดทำ้ยตรงกบัวนัครบอำยขุองใบส ำคญั

แสดงสิทธิฯ  

ทั้งน้ี ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยก ำหนดให้ตรงกบั

วนัท่ีใบส ำคัญแสดงสิทธิมีอำยุครบ 2 ปี นับแต่วนัท่ี

ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ คือวนัท่ี 23 พฤษภำคม 2562 

(ในกรณีท่ีวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยดุท ำกำร 

ให้เล่ือนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำว เป็นวนัท ำกำร

สุดทำ้ยก่อนหนำ้วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังดงักล่ำว) 

ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ : ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซ่ึงประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น
สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั จะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงในกำร
ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ ATP30-
W1 (“ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิฯ”) ระหว่ำง 09:00 ถึง 
16:00 น .  ภำยในระยะเวลำ  5 ว ันท ำกำรก่อนวัน
ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง ยกเวน้กำรแสดงควำม
จ ำนงในกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย ให้แสดงควำมจ ำนงใน
กำรใช้สิทธิระหว่ำงเวลำ 09:00 ถึง 16:00 น. ภำยใน
ระยะเวลำ 15 วนัท ำกำรก่อนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ัง
สุดทำ้ย 

วธีิการจดัสรร : จดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 1 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สำมญั
เ ดิมของบ ริษัท  ตำมสัด ส่วนกำร ถือหุ้น  (Rights 
Offering)  ในอัตรำ 4 หุ้นสำมัญเดิมต่อ  1 ใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ ซ่ึงรวมจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีเกิดจำกกำรจ่ำย
หุ้นปันผลในคร้ังน้ี โดยไม่คิดมูลค่ำ ซ่ึงในกำรค ำนวณ
สิทธิของผู ้ถือหุ้นแต่ละรำยท่ีจะได้รับกำรจัดสรร
ใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำว  หำกมีเศษของใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ีไม่เตม็จ ำนวน 1 หน่วยจำกกำรค ำนวณ ให้
ปัดเศษใบส ำคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือท้ิงทั้งจ ำนวน 
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ทั้ งน้ี ภำยหลังจำกกำรค ำนวณสิทธิของผูถื้อหุ้นท่ีจะ
ไดรั้บกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีมีเศษ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีเหลือจำกกำรจัดสรรทั้ งหมด 
บริษทัจะด ำเนินกำรยกเลิกใบส ำคญัแสดงสิทธิส่วนท่ี
เหลือจ ำนวนดังกล่ำว ซ่ึงจะท ำให้คงเหลือใบส ำคัญ
แสดงสิทธิในจ ำนวนเท่ำท่ีจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมได้
ลงตวั 
โดยบริษทัไดก้ ำหนดวนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ
ได้รับใบส ำคัญแสดงสิทธิรุ่นท่ี 1 (Record Date) ใน
วันท่ี  16 พฤษภำคม  2560และรวบรวมรำยช่ือตำม
มำตรำ 225 ของ พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพกักำรโอนหุ้น
ในวนัท่ี 17 พฤษภำคม 2560 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสิทธิ : บริษัทจะน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ 
(ตลำดหลกัทรัพยท่ี์หุ้นสำมญัของบริษทัมีกำรซ้ือขำย
อยู)่ 

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจาก
การใช้สิทธิ 

: บริษทัจะน ำหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีเกิดจำกกำรใชสิ้ทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขำยในคร้ังน้ี เขำ้
จดทะเบียนเ ป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (ตลำดหลกัทรัพยท่ี์หุ้นสำมัญ
ของบริษทัมีกำรซ้ือขำยอยู)่ 

เง่ือนไขการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดง
สิทธิ 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทัตอ้งด ำเนินกำรปรับรำคำใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใช้
สิทธิ ตลอดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ เ ม่ือเกิด
เหตุกำรณ์ใด เหตุกำรณ์หน่ึง  ดังต่อไปน้ี  ทั้ ง น้ี  มี
วตัถุประสงคเ์พื่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกวำ่เดิม 
(ก)   เม่ือบริษทัเปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุ้น

สำมญัของบริษทั อนัเป็นผลมำจำกกำรรวมหรือ
กำรแบ่งแยกหุน้สำมญัท่ีไดอ้อกแลว้ของบริษทั 

(ข)   เม่ือบริษทัเสนอขำยหุ้นสำมัญแก่ผูถื้อหุ้นเดิม 
และ/หรือ ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ บุคคลใน
วงจ ำกดั ในรำคำเฉล่ียต่อหุน้ของหุน้สำมญัท่ีออก
ใหม่ท่ีค ำนวณได ้ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำ
ตลำดของหุน้สำมญัของบริษทั” 
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(ค)  เม่ือบริษัทเสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ 
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ ประชำชนทั่วไป 
และ/หรือ บุคคลในวงจ ำกดั โดยหลกัทรัพยน์ั้น
ให้สิทธิแก่ผูถื้อหลกัทรัพยใ์นกำรใช้สิทธิแปลง
สภำพเป็นหุ้นสำมญั หรือใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญั 
เช่น หุน้กูแ้ปลงสภำพ หรือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุ้นสำมัญโดยรำคำเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้น
สำมญัท่ีจะออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิดงักล่ำว ต ่ำ
กว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดของหุ้นสำมญั
ของบริษทั” 

(ง)   เม่ือบริษทัจ่ำยปันผลทั้งหมดหรือบำงส่วนเป็น
หุน้สำมญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั 

(จ)   เม่ือบริษทัจ่ำยปันผลเป็นเงินเกินกวำ่อตัรำร้อยละ 
80.00  ของก ำไรสุทธิหลงัหกัส ำรองตำมกฎหมำย
และส ำรองอ่ืนๆ ตำมขอ้บังคบัของบริษทั (ตำม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) ส ำหรับกำรด ำเนินงำน
ในรอบระยะเวลำบัญชีใด  ๆ  ระหว่ำงอำยุ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ี 

(ฉ)    ในกรณีท่ี มี เหตุกำรณ์ใด ๆ อันท ำให้ผู ้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดง
สิทธิ เสียสิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ อนัพึงได้ 
โดยท่ีเหตุกำรณ์ใด ๆ นั้นไม่ไดอ้ยู่ในขอ้ (ก) ถึง 
(จ) 

อ่ืนๆ : คณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลง
นำมของบริษทั และ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษทั หรือกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำม
ของบริษทั มีอ ำนำจในกำร 
1. ก ำหนดและแกไ้ขเง่ือนไขและรำยละเอียดอ่ืนๆ อนั

จ ำ เ ป็นและสมควร ท่ี เ ก่ียว เ น่ืองกับกำรออก
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ เช่น รำยละเอียดกำรเสนอขำย 
ฯลฯ และ 

2. ลงนำมในเอกสำรค ำขออนุญำตต่ ำงๆ  และ
หลกัฐำนท่ีจ ำเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรออกใบส ำคญั
แสดงสิทธิ ซ่ึงรวมถึงกำรติดต่อและกำรยื่นค ำขอ
อ นุญำต เอกสำรและหลักฐ ำนดัง ก ล่ ำ วต่ อ
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หน่วยงำนรำชกำรหรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องกับ
กำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิและกำรน ำใบส ำคญั
แสดงสิทธิเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์เอ็ม 
เอ ไอ และด ำเนินกำรใดๆ ตำมท่ีจ ำเป็นและสมควร
เก่ียวเน่ืองกบักำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี 
เช่น พิจำรณำแต่งตั้ง บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์
(ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นนำยทะเบียนหลกัทรัพย์
ของบริษทั เป็นตน้ 

 
อย่ำงไรก็ตำม กำรอนุมติักำรออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั รุ่นท่ี 1 (ATP30-

W1) ยงัมีควำมไม่แน่นอน เน่ืองจำกจะตอ้งผำ่นกำรพิจำรณำอนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2560 ก่อนมีมติให้
เสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2560 เพ่ือพิจำรณำอนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จ ำนวน 44,687,500 
บำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 178,750,000  หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไว ้0.25 บำทต่อหุน้  

 
4. มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2560 เพ่ือพิจำรณำอนุมติัใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์

สนธิขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 
 

5. มีมติอนุมติัใหน้ ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2560 เพ่ือพิจำรณำอนุมติัใหจ้ดัสรรหุน้สำมญัเพ่ิม

ทุนจ ำนวน 178,750,000  หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.25 บำท เพ่ือรองรับกำรจ่ำยหุน้ปันผล และรองรับกำรใช้

สิทธิแปลงสภำพ ATP30-W1 ดงัน้ี 

1) เพ่ือรองรับกำรจ่ำยหุน้ปันผล    จ ำนวนไม่เกิน   55,000,000 หุน้ 
2) รองรับกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพ ATP30-W1  จ ำนวนไม่เกิน 123,750,000 หุน้ 

 
6. มีมติอนุมติัใหน้ ำเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2560 เพ่ือพิจำรณำอนุมติักำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของ

บริษทัประจ ำปี 2560 โดยมีรำยช่ือผูส้อบบญัชีดงัน้ี 
นำยศุภชยั ปัญญำวฒัโน         ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 3930 หรือ 
นำงชลรส สนัติอศัวรำภรณ์      ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 4523 หรือ 
นำงสำวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 5874 
ในนำม บริษทั ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด และในกรณีท่ีผูส้อบบัญชีรับอนุญำตดังกล่ำวข้ำงตน้ไม่สำมำรถ
ปฏิบติังำนไดใ้ห้ บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั จดัหำผูส้อบบญัชีรับอนุญำตอ่ืนของส ำนกังำนท่ีไดรั้บควำม
เห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. ท ำหน้ำท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษทัแทน
ผูส้อบบญัชีดงักล่ำวได ้และก ำหนดค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชีประจ ำปี 2560 และค่ำสอบทำนงบกำรเงินรำย
ไตรมำสเป็นจ ำนวนเงิน 1,050,000 บำท  
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7. มีมติใหน้ ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2560 เพ่ือพิจำรณำอนุมติัแต่งตั้งกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน 
ไดแ้ก่ 

1) คุณววิฒัน์ กรมดิษฐ ์   ต ำแหน่ง รองประธำนกรรมกำรและท่ีปรึกษำ 
2) คุณสุพจน์ เธียรวฒิุ    ต ำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
3) คุณชำติชำย พำนิชชีวะ ต ำแหน่ง ประธำนกรรมกำร 

ซ่ึงเป็นกรรมกำรท่ีตอ้งพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทั อีกวำระหน่ึง 
 

8. มีมติให้น ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2560 เพ่ือพิจำรณำอนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 
2560 โดยก ำหนดผลตอบแทนกรรมกำรในรูปเบ้ียประชุมต่อคร้ังตำมอัตรำท่ีปรำกฏในตำรำง และ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรรำยปี ซ่ึงเท่ำกบัค่ำตอบแทนเดิมในปี 2559 โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 

ต าแหน่ง 
 

ค่าเบีย้ประชุมต่อคร้ัง (บาท) 
ปี 2559 

ค่าเบีย้ประชุมต่อคร้ัง (บาท) 
ปี 2560 

ประธำนกรรมกำรบริษทั 15,000 บำท 15,000 บำท 
รองประธำนกรรมกำรบริษทั 12,000 บำท  12,000 บำท  

      กรรมกำรบริษทั 10,000 บำท 10,000 บำท 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  15,000 บำท 15000 บำท 
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 10,000 บำท 10,000 บำท 
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง - 15,000 บำท 
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง - 10,000 บำท 

 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรรำยปี : คิดจำกผลประกอบกำรประจ ำปีของบริษทั ในอตัรำไม่เกินร้อยละ 5  ของก ำไร

สุทธิประจ ำปี หลงัหกัภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล โดยใหค้ณะกรรมกำรมีอ ำนำจจดัสรรเงินจ ำนวนน้ีใหแ้ก่กรรมกำร

แต่ละท่ำน 

 
9. มีมติก ำหนดวนัและวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2560 ในวนัท่ี 3 เมษำยน 2560 เวลำ 14.00 น. ณ 

โรงแรมดิ เอเมอรัลด์ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 ถนนรัชดำภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร โดยมีวำระกำร
ประชุม ดงัน้ี 
วำระท่ี 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2559 เม่ือวนัท่ี 4 เมษำยน 2559 
วำระท่ี 2 พิจำรณำรำยงำนของกรรมกำรซ่ึงแสดงถึงกิจกำรของบริษทัในรอบปี 2559 
วำระท่ี 3 พิจำรณำอนุมติังบกำรเงินของบริษทั ส ำหรับปี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ท่ีผ่ำนกำร

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี 
วำระท่ี 4 พิจำรณำอนุมติักำรจัดสรรก ำไรเป็นทุนส ำรอง ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน ส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2559 
วำระท่ี 5 พิจำรณำอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559  
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วำระท่ี 6 พิจำรณำอนุมติักำรออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั 

รุ่นท่ี 1 (ATP30-W1) 
วำระท่ี 7 พิจำรณำอนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั และจดัสรรหุน้สำมญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับ 

กำรจ่ำยหุน้ปันผล และรองรับกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพ ATP30-W1 
วำระท่ี 8 พิจำรณำอนุมติักำรแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ใหส้อดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียน  
วำระท่ี 9 พิจำรณำอนุมติักำรเลือกตั้งกรรมกำรใหม่ แทนกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ 
วำระท่ี 10 พิจำรณำอนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2560 
วำระท่ี 11 พิจำรณำแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2560 
วำระท่ี 12 พิจำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถำ้มี)         

 
โดยก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2560 (Record Date) ในวนัท่ี 

9 มีนำคม 2560 และให้รวบรวมรำยช่ือตำมมำตรำ 225 แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

พ.ศ.2535 โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนหุน้ (Book Closing Date) ในวนัท่ี 10 มีนำคม 2560 

  ทั้งน้ี หำกมีขอ้สอบถำมประกำรใด สำมำรถติดต่อไดท่ี้ฝ่ำยนกัลงทุนสมัพนัธ ์โทรศพัท ์038-468-789 

 

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 

 

 ขอแสดงควำมนบัถือ 

 

 

                 (นำยปิยะ เตชำกลู) 
                 กรรมกำรผูจ้ดักำร 


