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21 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่ อง

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2560
การจ่ายเงินปันผล การออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั รุ่ นที่ 1 (ATP30-W1)
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั และการเรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ขอแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีมติสาคัญที่ตอ้ งรายงานดังนี้
1. มีมติอนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2559 และรับทราบรายงานของผูส้ อบบัญชี เพื่อให้นาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ต่อไป
2. มีมติอนุมตั ิจดั สรรกาไรเป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2559 และนาเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ มีรายละเอียดดังนี้
2.1 จัดสรรกาไรเป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมายจานวน 1,166,870 บาท ซึ่งคิดเป็ นอัตราร้อยละ 5.32
ของกาไรสุทธิประจาปี 2559 ตามที่กฎหมายกาหนด ส่งผลให้บริ ษทั มีกาไรสะสมจัดสรรสารอง
ตามกฎหมายจานวน 5,000,000 บาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 4.55 ของทุนจดทะเบียน
2.2 จ่ายเงิ นปั นผลในอัตรา 0.04473 บาทต่อหุ ้น สาหรับหุ ้นสามัญจานวน 440,000,000 หุ ้น คิดเป็ น
จานวนเงิน 19,681,200 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราปั นผลจ่ายร้อยละ 94.79 ของกาไรสุ ทธิ หลังจัดสรร
กาไรเป็ นเงินทุนสารองทางกฎหมาย โดยแบ่งเป็ น
2.2.1 จ่ายเงินปั นผลเป็ นหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ไม่เกิน 55,000,000 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ในอัตรา 8 หุน้ เดิม ต่อ 1 หุน้ ปั นผล หรื อคิด
เป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผล เป็ นหุน้ สามัญที่ 0.03125 บาทต่อหุ ้น (เศษของหุ ้นปั นผลให้ปัด
ทิ้ง)
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ รายใดมีเศษหุน้ เดิม หลังการจัดสรรเป็ นหุน้ ปั นผลแล้ว ให้จ่ายปั นผล
เป็ นเงินสดแทนการจ่ายเป็ นหุ ้นปั นผล ในอัตราหุ ้นละ 0.03125 บาท (ภายหลังการคานวณ
เป็ นทศนิยม 5 ตาแหน่ง เศษให้ปัดทิ้ง)
2.2.2 จ่ายเงิ นปั นผลเป็ นเงิ นสดให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั จานวนไม่เกิ น 5,931,200 บาท คิดเป็ น
อัตราการจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดที่ 0.01348 บาทต่อหุน้ ประกอบด้วย
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1) การจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสด จานวนไม่เกิน 1,531,200 บาท คิดเป็ นอัตราการจ่ายเงิ น
ปั นผลเป็ นเงินสดที่ 0.00348 บาทต่อหุน้ เพื่อรองรับการจ่ายภาษีสาหรับหุ ้นปั นผลของ
ผูถ้ ือหุน้ และ
2) การจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดเพิ่มเติม จานวน 4,400,000 บาท คิดเป็ นอัตราการจ่ายเงิน
ปั นผลเป็ นเงินสดที่ 0.01 บาทต่อหุน้
ผูถ้ ือหุ ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิ ตภาษี เงิ นปั นผลตามหลักเกณฑ์กาหนดในประมวล
รัษฎากรมาตรา 47 ทวิ โดยเงินปั นผลจานวน 0.04473 บาทต่อหุน้ จ่ายจากกาไรสุทธิ ของกิจการที่เสี ยภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผูไ้ ด้รับเงินปั นผล สามารถหักเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปั นผล
โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 17 เมษายน 2560 และให้
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้น (Book Closing Date) ในวันที่ 18 เมษายน 2560 และกาหนดจ่ายปั นผลในวันที่
2 พฤษภาคม 2560
ทั้งนี้ สิ ทธิ ในการรับเงิ นปั นผลดังกล่าวของบริ ษทั ยังมีความไม่แน่ นอนเนื่ องจากต้องรออนุ มตั ิจากที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ก่อน
3. มีมติ อนุ มตั ิให้นาเสนอต่อที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ การออกและจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั รุ่ นที่ 1 (ATP30-W1) จานวนไม่เกิน 123,750,000
หน่วย ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Right Offering) ซึ่ งรวมจานวนหุ ้นสามัญที่เกิดจากการจ่าย
หุน้ ปั นผลในครั้งนี้ โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้
รายละเอียดใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (ATP30-W1)
: ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญที่ออกใหม่ ชนิ ด
ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ระบุชื่อผูถ้ ือและสามารถเปลี่ยนมือได้
: ไม่เกิน 123,750,000 หน่วย (หนึ่ งร้อยยี่สิบสามล้านเจ็ด
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทอี่ อก
แสนห้าหมื่นหน่วย)
ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย

: ไม่คิดมูลค่า

จานวนหุ้นรองรับ
อัตราการใช้ สิทธิ

วันออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

: 123,750,000 หุน้
: ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่ม
ทุนได้ 1 หุ ้น (เว้นแต่กรณี มีการปรับสิ ทธิ ตามเงื่อนไข
การปรับสิ ทธิที่กาหนด)
: 0.85 บาทต่ อ หุ ้น (เว้น แต่ ก รณี มี ก ารปรั บ สิ ท ธิ ต าม
เงื่อนไขการปรับสิ ทธิที่กาหนด)
: 24 พฤษภาคม 2560

อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ

: 2 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (ตั้งแต่วนั ที่ 24

ราคาการใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
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พฤษภาคม 2560 จนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562)
วันหมดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้ สิทธิ

: 23 พฤษภาคม 2562
: ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิทธิ ตามใบสาคัญ
แสดงสิ ท ธิ ไ ด้ 4 ครั้ ง ได้แ ก่ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560
วันที่ 30 มิถุนายน 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
กาหนดวันใช้สิทธิ วนั สุ ดท้ายตรงกับวันครบอายุของ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ
ทั้งนี้ กาหนดการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายกาหนดให้ตรงกับ
วัน ที่ ใ บสาคัญ แสดงสิ ท ธิ มีอ ายุค รบ 2 ปี นับ แต่ ว นั ที่
ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ คือวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
(ในกรณี ที่วนั กาหนดการใช้สิทธิ ตรงกับวันหยุดทาการ
ให้เลื่อนวันกาหนดการใช้สิทธิ ดงั กล่าว เป็ นวันทาการ
สุดท้ายก่อนหน้าวันกาหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว)

ระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ : ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิซ่ ึงประสงค์ที่จะใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จะต้องแจ้งความจานงในการ
ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ATP30W1 (“ความจานงในการใช้สิทธิ ฯ”) ระหว่าง 09:00 ถึง
16:00 น. ภายในระยะเวลา 5 วัน ท าการก่ อ นวัน
กาหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความ
จานงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจานงใน
การใช้สิทธิ ระหว่างเวลา 09:00 ถึง 16:00 น. ภายใน
ระยะเวลา 15 วันทาการก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิ ครั้ง
สุดท้าย
: จัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ รุ่นที่ 1 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นสามัญ
วิธีการจัดสรร
เดิ ม ของบริ ษัท ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น (Rights
Offering) ในอัตรา 4 หุ ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ซึ่ งรวมจานวนหุ ้นสามัญที่ เกิ ดจากการจ่าย
หุ ้นปั นผลในครั้งนี้ โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่ งในการคานวณ
สิ ท ธิ ข องผู ้ถื อ หุ ้ น แต่ ล ะรายที่ จ ะได้ รั บ การจั ด สรร
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าว หากมีเศษของใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิที่ไม่เต็มจานวน 1 หน่วยจากการคานวณ ให้
ปั ดเศษใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ส่วนที่ เหลื อทิ้งทั้งจานวน
ทั้ง นี้ ภายหลัง จากการค านวณสิ ทธิ ข องผูถ้ ื อ หุ ้นที่ จ ะ
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ได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในกรณี ที่มีเศษ
ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ เ หลื อ จากการจัด สรรทั้ง หมด
บริ ษทั จะดาเนิ นการยกเลิกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ส่วนที่
เหลื อ จ านวนดัง กล่ า ว ซึ่ ง จะท าให้ค งเหลื อ ใบส าคัญ
แสดงสิ ทธิ ในจานวนเท่าที่จดั สรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมได้
ลงตัว
โดยบริ ษทั ได้กาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ
ได้รับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ รุ่นที่ 1 (Record Date) ใน
วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 และรวบรวมรายชื่ อตาม
มาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบี ยนและพักการโอนหุ ้น
ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560
: บริ ษ ัท จะน าใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ เ ข้าจดทะเบี ย นเป็ น
ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิทธิ
หลักทรัพย์จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
(ตลาดหลักทรั พย์ที่หุ้นสามัญของบริ ษทั มีการซื้ อขาย
อยู)่
ตลาดรองของหุ้ นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจาก : บริ ษทั จะนาหุน้ สามัญเพิม่ ทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้า
การใช้ สิทธิ
จดทะเบี ย นเป็ นหลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรั พย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลักทรั พย์ที่หุ้น สามัญ
ของบริ ษทั มีการซื้อขายอยู)่
เงื่อนไขการปรั บ สิ ท ธิ ข องใบส าคัญ แสดง : บริ ษทั ต้องดาเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้
สิ ท ธิ ตลอดอายุ ข องใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ เมื่ อ เกิ ด
สิทธิ
เหตุ ก ารณ์ ใ ดเหตุ ก ารณ์ ห นึ่ ง ดั ง ต่ อ ไปนี้ ทั้ งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิม
(ก) เมื่ อบริ ษ ัทเปลี่ ยนแปลงมูล ค่าที่ ตราไว้ของหุ ้น
สามัญของบริ ษทั อันเป็ นผลมาจากการรวมหรื อ
การแบ่งแยกหุน้ สามัญที่ได้ออกแล้วของบริ ษทั
(ข) เมื่ อบริ ษ ัท เสนอขายหุ ้นสามัญ แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ ม
และ/หรื อ ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคลใน
วงจากัด ในราคาเฉลี่ยต่อหุน้ ของหุน้ สามัญที่ออก
ใหม่ที่คานวณได้ ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคา
ตลาดของหุน้ สามัญของบริ ษทั ”
(ค) เมื่ อบริ ษ ัท เสนอขายหลักทรั พ ย์อ อกใหม่ ใ ด ๆ
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อืน่ ๆ

ให้แก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น เดิ ม และ/หรื อ ประชาชนทั่ว ไป
และ/หรื อ บุคคลในวงจากัด โดยหลักทรัพย์น้ นั
ให้สิทธิ แก่ ผูถ้ ือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิ แปลง
สภาพเป็ นหุ ้นสามัญ หรื อใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ
เช่น หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ หรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่
จะซื้ อ หุ ้ น สามัญ โดยราคาเฉลี่ ย ต่ อ หุ ้น ของหุ ้ น
สามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิ ทธิ ดงั กล่าว ต่ า
กว่าร้ อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ ้น สามัญ
ของบริ ษทั ”
(ง) เมื่อบริ ษทั จ่ายปั นผลทั้งหมดหรื อบางส่ วนเป็ น
หุน้ สามัญให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
(จ) เมื่อบริ ษทั จ่ายปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ
80.00 ของกาไรสุทธิหลังหักสารองตามกฎหมาย
และสารองอื่นๆ ตามข้อบังคับของบริ ษทั (ตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการ) สาหรับการดาเนิ นงาน
ในรอบระยะเวลาบั ญ ชี ใ ด ๆ ระหว่ า งอายุ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ออกในครั้งนี้
(ฉ) ในกรณี ที่ มี เ หตุ ก ารณ์ ใ ด ๆ อั น ท าให้ ผู ้ถื อ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ เสี ยสิ ทธิ และผลประโยชน์ใด ๆ อันพึงได้
โดยที่ เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้อยู่ในข้อ (ก) ถึง
(จ)
: คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อกรรมการผูม้ ีอานาจลง
นามของบริ ษทั และ/หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั หรื อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
ของบริ ษทั มีอานาจในการ
1. กาหนดและแก้ไ ขเงื่ อ นไขและรายละเอี ย ดอื่ น ๆ
อัน จ าเป็ นและสมควรที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ การออก
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เช่น รายละเอียดการเสนอขาย
ฯลฯ และ
2. ลงนามในเอกสารค าขออนุ ญ าตต่ า งๆ และ
หลักฐานที่ จาเป็ นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ซึ่ งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคาขอ
อนุ ญ าต เอกสารแล ะห ลั ก ฐ าน ดั ง กล่ า วต่ อ
หน่ วยงานราชการหรื อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับ

บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) 700/199 หมู่ที่1 ตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

การออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และการนาใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม
เอ ไอ และด าเนิ น การใดๆ ตามที่ จ าเป็ นและ
สมควรเกี่ยวเนื่ องกับการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ในครั้งนี้ เช่น พิจารณาแต่งตั้ง บริ ษทั ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นนายทะเบียน
หลักทรัพย์ของบริ ษทั เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม การอนุมตั ิการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั รุ่ นที่ 1 (ATP30W1) ยังมีความไม่แน่นอน เนื่ องจากจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560 ก่อนมีมติให้
เสนอต่อที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จานวน 44,687,500
บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 178,750,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุน้
4. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์
สนธิขอ้ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
5. มีมติอนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้จดั สรรหุ ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจานวน 178,750,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล และรองรับการใช้
สิ ทธิแปลงสภาพ ATP30-W1 ดังนี้
1) เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล
2) รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ ATP30-W1

จานวนไม่เกิน 55,000,000 หุน้
จานวนไม่เกิน 123,750,000 หุน้

6. มีมติอนุมตั ิให้นาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั ประจาปี 2560 โดยมีรายชื่อผูส้ อบบัญชีดงั นี้
นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรื อ
นางชลรส สันติอศั วราภรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรื อ
นางสาวกรองแก้ว ลิมป์ กิตติกลุ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874
ในนาม บริ ษทั สานักงาน อี วาย จ ากัด และในกรณี ที่ผูส้ อบบัญชี รั บอนุ ญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ให้ บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสานักงานที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็ นต่องบการเงิ นของบริ ษทั แทน
ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้ และกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจาปี 2560 และค่าสอบทานงบการเงินราย
ไตรมาสเป็ นจานวนเงิน 1,050,000 บาท
7. มีมติให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการจานวน 2 ท่าน
ได้แก่
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1) คุณวิวฒั น์ กรมดิษฐ์
ตาแหน่ง รองประธานกรรมการและที่ปรึ กษา
2) คุณสุพจน์ เธียรวุฒิ
ตาแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ซึ่งเป็ นกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง
8. มีมติให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี
2560 โดยก าหนดผลตอบแทนกรรมการในรู ป เบี้ ยประชุ ม ต่ อ ครั้ งตามอัต ราที่ ป รากฏในตาราง และ
ค่าตอบแทนกรรมการรายปี ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษทั
รองประธานกรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

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

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

15,000 บาท
10,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการรายปี : คิดจากผลประกอบการประจาปี ของบริ ษทั ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของกาไร
สุทธิประจาปี หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยให้คณะกรรมการมีอานาจจัดสรรเงินจานวนนี้ให้แก่กรรมการ
แต่ละท่าน
9. มีมติกาหนดวันและวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 ในวันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ
โรงแรมดิ เอเมอรัลด์ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง จังหวัดกรุ งเทพมหานคร โดยมีวาระการ
ประชุม ดังนี้
วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559
วาระที่ 2
พิจารณารายงานของกรรมการซึ่งแสดงถึงกิจการของบริ ษทั ในรอบปี 2559
วาระที่ 3
พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั สาหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการ
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี
วาระที่ 4
พิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรกาไรเป็ นทุ นสารอง สาหรั บผลการดาเนิ นงาน สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2559
วาระที่ 5
พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั
รุ่ นที่ 1 (ATP30-W1)
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วาระที่ 7
วาระที่ 8
วาระที่ 9
วาระที่ 10
วาระที่ 11
วาระที่ 12

พิจารณาอนุมตั ิการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั และจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อรองรับ
การจ่ายหุน้ ปั นผล และรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ ATP30-W1
พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ
พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560
พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2560
พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560 (Record Date) ในวันที่
9 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ (Book Closing Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2560
ทั้งนี้ หากมีขอ้ สอบถามประการใด สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 038-468-789
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายปิ ยะ เตชากูล)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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