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เรื่ อง

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2560
กำรจ่ำยเงินปันผล กำรออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั รุ่ นที่ 1 (ATP30-W1)
กำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั และกำรเรี ยกประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2560

เรี ยน

กรรมกำรและผูจ้ ดั กำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) ขอแจ้งผลกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2560 โดยมีมติสำคัญที่ตอ้ งรำยงำนดังนี้
1. มีมติอนุมตั ิงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31
ธันวำคม 2559 และรับทรำบรำยงำนของผูส้ อบบัญชี เพื่อให้นำเสนอที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ต่อไป
2. มีมติอนุมตั ิจดั สรรกำไรเป็ นเงินทุนสำรองตำมกฎหมำยและจ่ำยเงินปั นผลประจำปี 2559 และนำเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำอนุมตั ิ มีรำยละเอียดดังนี้
2.1 จัดสรรกำไรเป็ นเงินทุนสำรองตำมกฎหมำยจำนวน 1,166,870 บำท ซึ่งคิดเป็ นอัตรำร้อยละ 5.32
ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 ตำมที่กฎหมำยกำหนด ส่งผลให้บริ ษทั มีกำไรสะสมจัดสรรสำรอง
ตำมกฎหมำยจำนวน 5,000,000 บำท คิดเป็ นอัตรำร้อยละ 4.55 ของทุนจดทะเบียน
2.2 จ่ ำยเงิ นปั นผลในอัตรำ 0.04473 บำทต่อหุ ้น สำหรั บหุ ้นสำมัญจำนวน 440,000,000 หุ ้น คิ ดเป็ น
จำนวนเงิน 19,681,200 บำท หรื อคิดเป็ นอัตรำปั นผลจ่ำยร้อยละ 94.79 ของกำไรสุ ทธิ หลังจัดสรร
กำไรเป็ นเงินทุนสำรองทำงกฎหมำย โดยแบ่งเป็ น
2.2.1 จ่ำยเงินปั นผลเป็ นหุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ไม่เกิน 55,000,000 หุน้ มูลค่ำที่
ตรำไว้หุน้ ละ 0.25 บำท ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ในอัตรำ 8 หุน้ เดิม ต่อ 1 หุน้ ปั นผล หรื อคิด
เป็ นอัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผล เป็ นหุ ้นสำมัญที่ 0.03125 บำทต่อหุ ้น (เศษของหุน้ ปั นผลให้ปัด
ทิ้ง)
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ รำยใดมีเศษหุน้ เดิม หลังกำรจัดสรรเป็ นหุน้ ปั นผลแล้ว ให้จ่ำยปั นผล
เป็ นเงินสดแทนกำรจ่ำยเป็ นหุ ้นปั นผล ในอัตรำหุ ้นละ 0.03125 บำท (ภำยหลังกำรคำนวณ
เป็ นทศนิยม 5 ตำแหน่ง เศษให้ปัดทิ้ง)
2.2.2 จ่ำยเงิ นปั นผลเป็ นเงิ นสดให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั จำนวนไม่เกิ น 5,931,200 บำท คิดเป็ น
อัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผลเป็ นเงินสดที่ 0.01348 บำทต่อหุน้ ประกอบด้วย
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1) กำรจ่ำยเงินปั นผลเป็ นเงินสด จำนวนไม่เกิน 1,531,200 บำท คิดเป็ นอัตรำกำรจ่ำยเงิ น
ปั นผลเป็ นเงินสดที่ 0.00348 บำทต่อหุน้ เพื่อรองรับกำรจ่ำยภำษีสำหรับหุน้ ปั นผลของ
ผูถ้ ือหุน้ และ
2) กำรจ่ำยเงินปั นผลเป็ นเงินสดเพิ่มเติม จำนวน 4,400,000 บำท คิดเป็ นอัตรำกำรจ่ำยเงิน
ปั นผลเป็ นเงินสดที่ 0.01 บำทต่อหุน้
ผูถ้ ือหุ ้นประเภทบุคคลธรรมดำ สำมำรถขอเครดิ ตภำษีเงิ นปั นผลตำมหลักเกณฑ์กำหนดในประมวล
รัษฎำกรมำตรำ 47 ทวิ โดยเงินปั นผลจำนวน 0.04473 บำทต่อหุน้ จ่ำยจำกกำไรสุทธิของกิจกำรที่เสี ยภำษีเงิน
ได้นิติบุคคลในอัตรำร้อยละ 20 ผูไ้ ด้รับเงินปั นผล สำมำรถหักเครดิตภำษีเงินได้ในอัตรำ 20/80 ของเงินปั นผล
โดยกำหนดรำยชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่ มีสิทธิ ได้รับเงิ นปั นผล (Record Date) ในวันที่ 17 เมษำยน 2560 และให้
รวบรวมรำยชื่ อตำมมำตรำ 225 แห่ งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนพักกำรโอนหุน้ (Book Closing Date) ในวันที่ 18 เมษำยน 2560 และกำหนดจ่ำยปั นผลในวันที่
2 พฤษภำคม 2560
ทั้งนี้ สิ ทธิ ในกำรรับเงิ นปั นผลดังกล่ำวของบริ ษทั ยังมีควำมไม่แน่ นอนเนื่ องจำกต้องรออนุ มตั ิจำกที่
ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ก่อน
3. มี มติ อนุ มตั ิ ให้นำเสนอต่อที่ ประชุ มสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจำรณำอนุ มตั ิ กำรออกและจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั รุ่ นที่ 1 (ATP30-W1) จำนวนไม่เกิ น 123,750,000
หน่วย ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตำมสัดส่ วนกำรถือหุ ้น (Right Offering) ซึ่ งรวมจำนวนหุ ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรจ่ำย
หุน้ ปั นผลในครั้งนี้ โดยไม่คิดมูลค่ำ ซึ่งมีรำยละเอียดเบื้องต้น ดังนี้
รายละเอียดใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (ATP30-W1)
: ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญที่ออกใหม่ ชนิ ด
ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ระบุชื่อผูถ้ ือและสำมำรถเปลี่ยนมือได้
: ไม่เกิน 123,750,000 หน่วย (หนึ่ งร้อยยี่สิบสำมล้ำนเจ็ด
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทอี่ อก
แสนห้ำหมื่นหน่วย)
ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย

: ไม่คิดมูลค่ำ

จานวนหุ้นรองรับ
อัตราการใช้ สิทธิ

: 123,750,000 หุน้
: ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย มีสิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญเพิ่ม
ทุนได้ 1 หุ ้น (เว้นแต่กรณี มีกำรปรับสิ ทธิ ตำมเงื่อนไข
กำรปรับสิ ทธิที่กำหนด)
: 0.85 บำทต่ อ หุ ้ น (เว้น แต่ ก รณี มี ก ำรปรั บ สิ ท ธิ ต ำม
เงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิที่กำหนด)
: 24 พฤษภำคม 2560

ราคาการใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
วันออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
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อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ

: 2 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ (ตั้งแต่วนั ที่ 24
พฤษภำคม 2560 จนถึงวันที่ 23 พฤษภำคม 2562)

วันหมดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้ สิทธิ

: 23 พฤษภำคม 2562
: ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ สำมำรถใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิได้ 4 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 วันที่
30 มิถุนำยน 2561 วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และกำหนด
วันใช้สิทธิ วนั สุ ดท้ำยตรงกับวันครบอำยุของใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิฯ
ทั้งนี้ กำหนดกำรใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำยกำหนดให้ตรงกับ
วัน ที่ ใ บสำคัญ แสดงสิ ท ธิ มี อ ำยุครบ 2 ปี นับ แต่ วนั ที่
ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ คือวันที่ 23 พฤษภำคม 2562
(ในกรณี ที่วนั กำหนดกำรใช้สิทธิ ตรงกับวันหยุดทำกำร
ให้เลื่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิ ดงั กล่ำว เป็ นวันทำกำร
สุดท้ำยก่อนหน้ำวันกำหนดกำรใช้สิทธิครั้งดังกล่ำว)

ระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ : ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิซ่ ึงประสงค์ที่จะใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้น
สำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จะต้องแจ้งควำมจำนงในกำร
ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ATP30W1 (“ควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ฯ”) ระหว่ำง 09:00 ถึง
16:00 น. ภำยในระยะเวลำ 5 วัน ท ำกำรก่ อ นวัน
กำหนดกำรใช้สิทธิ ในแต่ละครั้ง ยกเว้นกำรแสดงควำม
จำนงในกำรใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำย ให้แสดงควำมจำนงใน
กำรใช้สิ ท ธิ ร ะหว่ำ งเวลำ 09:00 ถึ ง 16:00 น. ภำยใน
ระยะเวลำ 15 วันทำกำรก่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิ ครั้ง
สุดท้ำย
: จัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ รุ่นที่ 1 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สำมัญ
วิธีการจัดสรร
เดิ มของบริ ษั ท ตำมสั ด ส่ วนกำรถื อหุ ้ น (Rights
Offering) ในอัต รำ 4 หุ ้ น สำมัญ เดิ ม ต่ อ 1 ใบส ำคัญ
แสดงสิ ทธิ ซึ่ งรวมจำนวนหุ ้นสำมัญที่ เกิ ดจำกกำรจ่ำย
หุ ้นปั นผลในครั้งนี้ โดยไม่คิดมูลค่ำ ซึ่ งในกำรคำนวณ
สิ ท ธิ ข องผู ้ถื อ หุ ้ น แต่ ล ะรำยที่ จ ะได้รั บ กำรจัด สรร
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่ำว หำกมีเศษของใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วยจำกกำรคำนวณ ให้
ปั ดเศษใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ส่วนที่ เหลื อทิ้งทั้งจำนวน
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ทั้ง นี้ ภำยหลัง จำกกำรค ำนวณสิ ท ธิ ของผูถ้ ื อหุ ้นที่ จะ
ได้รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ในกรณี ที่มีเศษ
ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ เ หลื อ จำกกำรจัด สรรทั้ง หมด
บริ ษทั จะดำเนิ นกำรยกเลิกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ส่วนที่
เหลื อ จ ำนวนดัง กล่ ำ ว ซึ่ ง จะท ำให้ค งเหลื อ ใบส ำคัญ
แสดงสิ ทธิ ในจำนวนเท่ำที่จดั สรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมได้
ลงตัว
โดยบริ ษทั ได้กำหนดวันกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ
ได้รั บ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ รุ่ น ที่ 1 (Record Date) ใน
วัน ที่ 16 พฤษภำคม 2560และรวบรวมรำยชื่ อ ตำม
มำตรำ 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบี ยนและพักกำรโอนหุ ้น
ในวันที่ 17 พฤษภำคม 2560
: บริ ษ ัท จะน ำใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ เ ข้ำจดทะเบี ยนเป็ น
ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิทธิ
หลักทรัพย์จดทะเบี ยนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
(ตลำดหลักทรัพย์ที่หุ้นสำมัญของบริ ษทั มี กำรซื้ อขำย
อยู)่
ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจาก : บริ ษทั จะนำหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิตำม
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออกและเสนอขำยในครั้งนี้ เข้ำ
การใช้ สิทธิ
จดทะเบี ย นเป็ นหลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลำด
หลักทรั พย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลำดหลักทรั พย์ที่หุ้นสำมัญ
ของบริ ษทั มีกำรซื้อขำยอยู)่
เงื่ อ นไขการปรั บ สิ ท ธิ ของใบส าคัญแสดง : บริ ษทั ต้องดำเนินกำรปรับรำคำใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้
สิ ท ธิ ตลอดอำยุ ข องใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ เมื่ อ เกิ ด
สิทธิ
เหตุ ก ำรณ์ ใ ดเหตุ ก ำรณ์ ห นึ่ ง ดั ง ต่ อ ไปนี้ ทั้ งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิไม่ให้ดอ้ ยไปกว่ำเดิม
(ก) เมื่ อบริ ษทั เปลี่ ยนแปลงมูลค่ำที่ ตรำไว้ของหุ ้น
สำมัญของบริ ษทั อันเป็ นผลมำจำกกำรรวมหรื อ
กำรแบ่งแยกหุน้ สำมัญที่ได้ออกแล้วของบริ ษทั
(ข) เมื่ อ บริ ษทั เสนอขำยหุ ้นสำมัญแก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ ม
และ/หรื อ ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคลใน
วงจำกัด ในรำคำเฉลี่ยต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญที่ออก
ใหม่ที่คำนวณได้ ต่ ำกว่ำร้ อยละ 90 ของ “รำคำ
ตลำดของหุน้ สำมัญของบริ ษทั ”
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อื่นๆ

(ค) เมื่ อ บริ ษ ัท เสนอขำยหลัก ทรั พ ย์อ อกใหม่ ใด ๆ
ให้แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ ้นเดิ ม และ/หรื อ ประชำชนทั่วไป
และ/หรื อ บุคคลในวงจำกัด โดยหลักทรัพย์น้ นั
ให้สิทธิ แก่ผูถ้ ือหลักทรัพย์ในกำรใช้สิทธิ แปลง
สภำพเป็ นหุ ้นสำมัญ หรื อใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญ
เช่น หุน้ กูแ้ ปลงสภำพ หรื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่
จะซื้ อ หุ ้ น สำมัญ โดยรำคำเฉลี่ ย ต่ อ หุ ้น ของหุ ้น
สำมัญที่ จะออกใหม่เพื่อรองรับสิ ทธิ ดงั กล่ำว ต่ ำ
กว่ำร้ อยละ 90 ของ “รำคำตลำดของหุ ้นสำมัญ
ของบริ ษทั ”
(ง) เมื่ อบริ ษทั จ่ำยปั นผลทั้งหมดหรื อบำงส่ วนเป็ น
หุน้ สำมัญให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
(จ) เมื่อบริ ษทั จ่ำยปั นผลเป็ นเงินเกินกว่ำอัตรำร้อยละ
80.00 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตำมกฎหมำย
และสำรองอื่นๆ ตำมข้อบังคับของบริ ษทั (ตำม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) สำหรับกำรดำเนิ นงำน
ในรอบระยะเวลำบั ญ ชี ใ ด ๆ ระหว่ ำ งอำยุ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ออกในครั้งนี้
(ฉ) ในกรณี ที่ มี เ หตุ ก ำรณ์ ใ ด ๆ อั น ท ำให้ ผู ้ถื อ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ เสี ยสิ ทธิ และผลประโยชน์ใด ๆ อันพึงได้
โดยที่ เหตุกำรณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้อยู่ในข้อ (ก) ถึง
(จ)
: คณะกรรมกำรบริ ษทั และ/หรื อกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลง
นำมของบริ ษทั และ/หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริ ษทั หรื อกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม
ของบริ ษทั มีอำนำจในกำร
1. กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรำยละเอียดอื่นๆ อัน
จ ำเป็ นและสมควรที่ เ กี่ ย วเนื่ องกั บ กำรออก
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เช่น รำยละเอียดกำรเสนอขำย
ฯลฯ และ
2. ลงนำมในเอกสำรค ำขออนุ ญ ำตต่ ำ งๆ และ
หลักฐำนที่จำเป็ นที่เกี่ยวข้องกับกำรออกใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ ซึ่ งรวมถึงกำรติดต่อและกำรยื่นคำขอ
อนุ ญำตเอกสำรแล ะหลั ก ฐ ำนดั ง กล่ ำ วต่ อ

บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) 700/199 หมู่ที่1 ตำบลบ้ำนเก่ำ อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 20160

หน่ วยงำนรำชกำรหรื อหน่ วยงำนที่ เกี่ ยวข้อ งกับ
กำรออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และกำรนำใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม
เอ ไอ และดำเนินกำรใดๆ ตำมที่จำเป็ นและสมควร
เกี่ยวเนื่องกับกำรออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิในครั้งนี้
เช่น พิจำรณำแต่งตั้ง บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด เป็ นนำยทะเบียนหลักทรัพย์
ของบริ ษทั เป็ นต้น
อย่ำงไรก็ตำม กำรอนุ มตั ิกำรออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั รุ่ นที่ 1 (ATP30W1) ยังมีควำมไม่แน่นอน เนื่ องจำกจะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมตั ิจำกที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2560 ก่อนมีมติให้
เสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจำรณำอนุ มตั ิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จำนวน 44,687,500
บำท โดยกำรออกหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนจำนวน 178,750,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้ 0.25 บำทต่อหุน้
4. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2560 เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์
สนธิขอ้ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
5. มีมติอนุมตั ิให้นำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2560 เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิให้จดั สรรหุน้ สำมัญเพิ่ม
ทุนจำนวน 178,750,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 0.25 บำท เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุน้ ปั นผล และรองรับกำรใช้
สิ ทธิแปลงสภำพ ATP30-W1 ดังนี้
1) เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุน้ ปั นผล
2) รองรับกำรใช้สิทธิแปลงสภำพ ATP30-W1

จำนวนไม่เกิน 55,000,000 หุน้
จำนวนไม่เกิน 123,750,000 หุน้

6. มีมติอนุมตั ิให้นำเสนอที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2560 เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิกำรแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั ประจำปี 2560 โดยมีรำยชื่อผูส้ อบบัญชีดงั นี้
นำยศุภชัย ปั ญญำวัฒโน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 3930 หรื อ
นำงชลรส สันติอศั วรำภรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 4523 หรื อ
นำงสำวกรองแก้ว ลิมป์ กิตติกลุ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 5874
ในนำม บริ ษทั สำนักงำน อี วำย จำกัด และในกรณี ที่ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญ ำตดัง กล่ ำวข้ำงต้น ไม่ สำมำรถ
ปฏิบตั ิงำนได้ให้ บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด จัดหำผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตอื่นของสำนักงำนที่ได้รับควำม
เห็ นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต. ทำหน้ำที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริ ษทั แทน
ผูส้ อบบัญชีดงั กล่ำวได้ และกำหนดค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีประจำปี 2560 และค่ำสอบทำนงบกำรเงินรำย
ไตรมำสเป็ นจำนวนเงิน 1,050,000 บำท
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7. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2560 เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมกำรจำนวน 3 ท่ำน
ได้แก่
1) คุณวิวฒั น์ กรมดิษฐ์
ตำแหน่ง รองประธำนกรรมกำรและที่ปรึ กษำ
2) คุณสุพจน์ เธียรวุฒิ
ตำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
3) คุณชำติชำย พำนิชชีวะ ตำแหน่ง ประธำนกรรมกำร
ซึ่งเป็ นกรรมกำรที่ตอ้ งพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระกลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรของบริ ษทั อีกวำระหนึ่ง
8. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2560 เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี
2560 โดยก ำหนดผลตอบแทนกรรมกำรในรู ป เบี้ ยประชุ ม ต่ อ ครั้ งตำมอัต รำที่ ป รำกฏในตำรำง และ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรรำยปี ซึ่งเท่ำกับค่ำตอบแทนเดิมในปี 2559 โดยมีรำยละเอียดดังนี้
ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรบริ ษทั
รองประธำนกรรมกำรบริ ษทั
กรรมกำรบริ ษทั
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง

ค่ าเบีย้ ประชุ มต่ อครั้ง (บาท)
ปี 2559
15,000 บำท
12,000 บำท
10,000 บำท
15,000 บำท
10,000 บำท
-

ค่ าเบีย้ ประชุ มต่ อครั้ง (บาท)
ปี 2560
15,000 บำท
12,000 บำท
10,000 บำท
15000 บำท
10,000 บำท

15,000 บำท
10,000 บำท

ค่ำตอบแทนกรรมกำรรำยปี : คิดจำกผลประกอบกำรประจำปี ของบริ ษทั ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไร
สุทธิประจำปี หลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคล โดยให้คณะกรรมกำรมีอำนำจจัดสรรเงินจำนวนนี้ให้แก่กรรมกำร
แต่ละท่ำน
9. มีมติกำหนดวันและวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2560 ในวันที่ 3 เมษำยน 2560 เวลำ 14.00 น. ณ
โรงแรมดิ เอเมอรัลด์ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 ถนนรัชดำภิเษก เขตดิ นแดง กรุ งเทพมหำนคร โดยมีวำระกำร
ประชุม ดังนี้
วำระที่ 1
พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 4 เมษำยน 2559
วำระที่ 2
พิจำรณำรำยงำนของกรรมกำรซึ่งแสดงถึงกิจกำรของบริ ษทั ในรอบปี 2559
วำระที่ 3
พิจำรณำอนุมตั ิงบกำรเงินของบริ ษทั สำหรับปี 2559 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 ที่ผ่ำนกำร
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี
วำระที่ 4
พิจำรณำอนุ มตั ิ ก ำรจัด สรรกำไรเป็ นทุ น สำรอง สำหรั บผลกำรดำเนิ นงำน สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวำคม 2559
วำระที่ 5
พิจำรณำอนุมตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผลสำหรับผลกำรดำเนินงำน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
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วำระที่ 6
วำระที่ 7
วำระที่ 8
วำระที่ 9
วำระที่ 10
วำระที่ 11
วำระที่ 12

พิจำรณำอนุมตั ิกำรออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั
รุ่ นที่ 1 (ATP30-W1)
พิจำรณำอนุมตั ิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั และจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับ
กำรจ่ำยหุน้ ปั นผล และรองรับกำรใช้สิทธิแปลงสภำพ ATP30-W1
พิจำรณำอนุมตั ิกำรแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 4. ให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน
พิจำรณำอนุมตั ิกำรเลือกตั้งกรรมกำรใหม่ แทนกรรมกำรที่พน้ จำกตำแหน่งตำมวำระ
พิจำรณำอนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2560
พิจำรณำแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2560
พิจำรณำเรื่ องอื่นๆ (ถ้ำมี)

โดยกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ เข้ำร่ วมประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2560 (Record Date) ในวันที่
9 มีนำคม 2560 และให้รวบรวมรำยชื่อตำมมำตรำ 225 แห่ งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุน้ (Book Closing Date) ในวันที่ 10 มีนำคม 2560
ทั้งนี้ หำกมีขอ้ สอบถำมประกำรใด สำมำรถติดต่อได้ที่ฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 038-468-789
จึงเรี ยนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยปิ ยะ เตชำกูล)
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) 700/199 หมู่ที่1 ตำบลบ้ำนเก่ำ อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 20160

