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20 พฤศจิกายน 2560
เรื่ อง

แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ครั้งที่ 1 ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญ
ของบริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) รุ่ นที่ 1 (ATP30-W1)

เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญ
ของบริ ษทั ครั้งที่ 1 (ATP30-W1) จานวนรวมทั้งสิ้ น 123,749,504 หน่วย เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 โดยมี
กาหนดการใช้สิทธิ คือ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 วันที่ 29 มิถุนายน 2561 วันที่ 28 ธันวาคม 2561 และวันที่ 23
พฤษภาคม 2562 (ในกรณี ที่วนั กาหนดการใช้สิทธิ ตรงกับวันหยุดทาการ ให้เลื่อนวันกาหนดการใช้สิทธิ ดงั กล่าว
เป็ นวันทาการสุ ดท้ายก่อนหน้าวันกาหนดการใช้สิทธิ ครั้งดังกล่าว) รวมเป็ นการใช้สิทธิ ท้ งั หมด 4 ครั้ง
บริ ษทั ขอแจ้ง วันที่ใช้สิทธิ ครั้งที่ 1 คือ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. อัตรา และราคาการใช้สิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ : ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญได้ 1 หุ ้น
ราคาใช้สิทธิ
: 0.85 บาท ต่อ 1 หุน้
2. ระยะเวลาแจ้งความจานงการใช้สิทธิ และขอรับแบบฟอร์ มแสดงจานงการใช้สิทธิ
วันที่ 22, 25 - 28 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.30 น.
3. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ และขอรับแบบฟอร์มแสดงความจานงการใช้สิทธิ
บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
เลขที่ 700/199 หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
ผูป้ ระสานงาน :
1. คุณสุ กานดา พุทธรักษา
เลขานุการบริ ษทั
โทรศัพท์ 063-903-0049
อีเมลล์ sukarnda.p@atp30.com
2. คุณโชติกา วีระศิลป์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและควบคุม โทรศัพท์ 038-468-789
อีเมลล์ chotiga@atp30.com
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4. วิธีการใช้สิทธิ
ผูป้ ระสงค์จะใช้สิทธิ ต้องดาเนินการและจัดส่ งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษทั ตามสถานที่ติดต่อข้างต้น
4.1 แบบฟอร์มแสดงความจานงการใช้สิทธิ ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนแล้วทุกรายการ
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิสามารถขอรับแบบฟอร์มแสดงความจานงการใช้สิทธิ ได้ที่สถานที่ที่ติดต่อในการ
ใช้สิทธิ หรื อดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริ ษทั (www.atp30.com)
4.2 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด ซึ่ งผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ลงลายมือชื่อผูโ้ อนด้านหลัง ตามจานวนที่ระบุอยูใ่ นแบบฟอร์มแสดงความจานงการใช้
สิ ทธิ และหนังสื อมอบอานาจให้ผอู ้ ื่นมารับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฉบับใหม่ สาหรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่
เหลือที่ยงั มิได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี)
ในกรณี ที่ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อยูใ่ นระบบไร้ใบหุ น้ (Scriptless) ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ตอ้ งการใช้
สิ ทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนต้องแจ้งความจานงและกรอกแบบคาขอ เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อ
เพื่อให้ออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนดโดยยืน่ ต่อบริ ษทั หลักทรัพย์ที่ทา
หน้าที่เป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริ ษทั หลักทรัพย์ดงั กล่าว จะดาเนินการแจ้งกับ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ นาไปใช้เป็ น
หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนกับบริ ษทั เพื่อดาเนินการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ขา้ งต้น
4.3 หลักฐานยืนยันการชาระเงินตามจานวนในการใช้สิทธิ ตามที่ระบุในใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิ ซ้ื อ
หุน้ สามัญ
4.4 เอกสารประกอบการแจ้งความจานงการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิ ทธิเป็ นหุน้ สามัญของ
4.4.1 บุคคลสัญชาติไทย
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
4.4.2 บุคคลต่างด้าว
• สาเนาหนังสื อเดินทาง พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
4.4.3 นิติบุคคลในประเทศ
• สาเนาหนังสื อรับรองซึ่ งออกโดยกระทรวงพาณิ ชย์หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอายุไม่เกิน 6
เดือน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ีอานาจที่มีชื่อปรากฏอยูใ่ นหนังสื อรับรองบริ ษทั นั้น
และเอกสารหลักฐานของผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อตาม 4.4.1. หรื อ 4.4.2 พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
4.4.4 นิติบุคคลต่างประเทศ
• สาเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิ ชย์หรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผูม้ ี
อานาจลงลายมือชื่อตาม 4.4.1. หรื อ 4.4.2 พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
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4.4.5 คัสโตเดียน
•
สาเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น ไม่เกิน
1 ปี พร้อมหนังสื อแต่งตั้งคัสโตเดียน และเอกสารหลักฐานของผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อตาม 4.4.1. หรื อ
4.4.2 พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
4.5 จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ขอใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญจะต้องเป็ นจานวนเต็มเท่านั้น แต่กรณี
จานวนหุ ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ มีเศษของหุ น้ ไม่เป็ นจานวนเต็ม เศษของหุ ้นสามัญดังกล่าวจะถูกปั ด
ทิ้ง
5. เอกสารการชาระเงิน/หลักฐานการชาระเงิน
5.1 ชาระเงินโดย เช็ค/ ดราฟท์/ แคชเชียร์เช็ค/ ตัว๋ แลกเงินธนาคาร
ที่สามารถเรี ยกเก็บได้ภายในเขตกรุ งเทพมหานครภายใน 2 วันทาการ โดยต้องลงวันที่ในเช็คไม่เกิน
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 และยืน่ ความจานงระหว่างวันที่ 22, 25 - 28 ธันวาคม 2560
5.2 ชาระเงินโดยการโอนเข้าบัญชี
เข้าบัญชี “บัญชี จองซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)” ประเภทบัญชี เงินฝำกสะสม
ทรัพย์ เลขทีบ่ ัญชี 542-2-18366-7 ธนำคำรกสิ กรไทย สำขำนิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร ชลบุรี โดย
ต้องโอนเงินภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 15.30 น. และยืน่ ความจานงระหว่างวันที่ 22, 25 - 28
ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น.
นอกจากนี้ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จะเป็ นผูร้ ับภาระค่าอากรแสตมป์ ที่เกิดขึ้นเนื่ องจากการใช้สิทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวด้วย
หากมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญของบริ ษทั กรุ ณาติดต่อสอบถามที่สถานที่ติดต่อข้างต้น
ในวันและเวลาทาการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.)

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายปิ ยะ เตชากูล)
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
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