(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
ข้ าพเจ้ าบริ ษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั ง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี ้
1.

การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้ มีมติให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจาก 110,000,000 บาท เป็ น 154,687,500 บาท โดยออก
หุ้น สามัญจานวน 178,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท รวม 44,687,500 บาท โดยเป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี ้
การเพิ่มทุน
 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้ เงินทุน

ประเภทหุ้น
หุ้นสามัญ

จานวนหุ้น
178,750,000

มูลค่ าที่ตราไว้
(บาทต่ อหุ้น)
0.25

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
2.1 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้ เงินทุน
จัดสรรให้ แก่
จานวนหุ้น
อัตราส่ วน
ราคาขาย
วัน เวลา จองซือ้
(เดิม : ใหม่ )
(บาทต่ อหุ้น) และชาระเงินค่ าหุ้น
ผู้ถือหุ้นเดิม
55,000,000 8 หุ้นเดิม : 1
หุ้นปั นผล
ประชาชน
บุคคลใด ๆ
(ระบุ)............
เพื่อรองรับการใช้ 123,750,000
1 หน่วย
ราคาใช้ สทิ ธิ
ดูรายละเอียด
สิทธิตามใบสาคัญ
ใบสาคัญแสดง 0.85 บาทต่อหุ้น ระยะเวลาการใช้ สทิ ธิ
แสดงสิทธิที่จะซื ้อ
สิทธิ ต่อ 1 หุ้น
(หมายเหตุท้าย
หุ้นสามัญเพิ่มทุน
สามัญ
ตาราง)
ของบริ ษัท รุ่ นที่ 1
(ATP30-W1)

รวม
(บาท)
44,687,500

2.

หมายเหตุ
เพื่อรองรับการจ่าย
หุ้นปั นผล
เพื่อรองรับการใช้
สิทธิของใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ ATP30W1
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รายละเอียดใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่ นที่ 1 (ATP30-W1)
ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ
: ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้น สามัญ ที่ อ อกใหม่ ชนิ ด ระบุชื่ อ ผู้ ถื อ และ
สามารถเปลีย่ นมือได้
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ อี อก : ไม่เกิน 123,750,000 หน่วย (หนึง่ ร้ อยยี่สบิ สามล้ านเจ็ดแสนห้ าหมื่นหน่วย)
ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย
: ไม่คิดมูลค่า
จานวนหุ้นรองรับ
: 123,750,000 หุ้น
อัตราการใช้ สิทธิ
: ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (เว้ นแต่
กรณีมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กาหนด)
ราคาการใช้ สิทธิซอื ้ หุ้นสามัญ
: 0.85 บาทต่อหุ้น (เว้ นแต่กรณี มีการปรั บสิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ที่
กาหนด)
วันออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
: 24 พฤษภาคม 2560
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
: 2 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (ตังแต่
้ วนั ที่ 24 พฤษภาคม 2560
จนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562)
วั น หมดอายุ ข องใบส าคั ญ แสดง : 23 พฤษภาคม 2562
สิทธิ
ระยะเวลาการใช้ สิทธิ
: ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้ 4 ครัง้
ได้ แก่ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 30 มิถุนายน 2561 วันที่ 31 ธันวาคม
2561 และกาหนดวันใช้ สทิ ธิวนั สุดท้ ายตรงกับวันครบอายุของใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ
ทังนี
้ ้ กาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ายกาหนดให้ ตรงกับวันที่ใบสาคัญแสดงสิทธิ
มีอายุครบ 2 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 23 พฤษภาคม
2562 (ในกรณี ที่ วัน กาหนดการใช้ สิท ธิ ตรงกับ วัน หยุดท าการ ให้ เลื่อ นวัน
กาหนดการใช้ สทิ ธิดงั กล่าว เป็ นวันทาการสุดท้ ายก่อนหน้ าวันกาหนดการใช้
สิทธิครัง้ ดังกล่าว)
ระยะเวลาการแจ้ ง ความจ านงใน : ผู้ถื อใบสาคัญ แสดงสิทธิ ซึ่งประสงค์ ที่จ ะใช้ สิท ธิ ซือ้ หุ้น สามัญเพิ่ มทุนของ
การใช้ สิทธิ
บริ ษัท จะต้ องแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดง
สิทธิ ATP30-W1 (“ความจานงในการใช้ สทิ ธิฯ”) ระหว่าง 09:00 ถึง 16:00 น.
ภายในระยะเวลา 5 วันทาการก่อนวันกาหนดการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ ยกเว้ น
การแสดงความจานงในการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย ให้ แสดงความจานงในการใช้
สิทธิระหว่างเวลา 09:00 ถึง 16:00 น. ภายในระยะเวลา 15 วันทาการก่อน
วันกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย
วิธีการจัดสรร
: จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญเดิมของบริ ษัท ตาม
สัดส่วนการถื อหุ้น (Rights Offering) ในอัตรา 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมจานวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปั นผลใน
ครัง้ นี ้ โดยไม่คิดมูลค่า ซึง่ ในการคานวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้ รับ
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การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว หากมีเศษของใบสาคัญแสดงสิทธิที่
ไม่เต็มจานวน 1 หน่วยจากการคานวณ ให้ ปัดเศษใบสาคัญแสดงสิทธิสว่ นที่
เหลือทิ ้งทังจ
้ านวน ทังนี
้ ้ ภายหลังจากการคานวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้ รับ
การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่เหลือ
จากการจัดสรรทังหมด
้
บริ ษัทจะดาเนินการยกเลิกใบสาคัญแสดงสิทธิสว่ นที่
เหลือจานวนดังกล่าว ซึง่ จะทาให้ คงเหลือใบสาคัญแสดงสิทธิในจานวนเท่าที่
จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมได้ ลงตัว
โดยบริ ษัทได้ กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้ รับใบสาคัญแสดง
สิทธิรุ่นที่ 1 (Record Date) ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560และรวบรวมรายชื่อ
ตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดย
วิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560
ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิทธิ : บริ ษัทจะนาใบสาคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลักทรัพย์ที่ห้ นุ สามัญของบริ ษัทมีการซื ้อ
ขายอยู)่
ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ : บริ ษัทจะนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่
เกิดจากการใช้ สิทธิ
ออกและเสนอขายในครั ง้ นี ้ เข้ า จดทะเบียนเป็ นหลัก ทรั พย์ จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลักทรัพย์ที่ห้ นุ สามัญของบริ ษัทมีการซื ้อ
ขายอยู)่
เงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสาคัญ : บริ ษัทต้ องดาเนินการปรับราคาใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิ ตลอดอายุของ
แสดงสิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี ้ ทังนี
้ ้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ไม่ให้ ด้อยไปกว่าเดิม
(ก) เมื่อบริ ษัทเปลีย่ นแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัท อันเป็ น
ผลมาจากการรวมหรื อการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ ออกแล้ วของบริ ษัท
(ข) เมื่อบริ ษัทเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม และ/หรื อ ประชาชน
ทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคลในวงจากัด ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่
ออกใหม่ที่ ค านวณได้ ต่ า กว่า ร้ อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้น
สามัญของบริ ษัท”
(ค) เมื่อบริ ษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/
หรื อ ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคลในวงจากัด โดยหลักทรัพย์นนให้
ั้
สิทธิแก่ผ้ ถู ือหลักทรัพย์ในการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ หรื อใช้
สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้ หุ้น สามัญ โดยราคาเฉลี่ยต่อ หุ้น ของหุ้น สามัญ ที่จ ะออกใหม่เ พื่ อ
รองรับสิทธิดงั กล่าว ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญ
ของบริ ษัท”
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(ง) เมื่อบริ ษัทจ่ายปั นผลทังหมดหรื
้
อบางส่วนเป็ นหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ของบริ ษัท
(จ) เมื่อบริ ษัทจ่ายปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้ อยละ 80.00 ของกาไรสุทธิ
หลังหักสารองตามกฎหมายและสารองอื่นๆ ตามข้ อบังคับของบริ ษัท
(ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) สาหรับการดาเนินงานในรอบระยะเวลา
บัญชีใด ๆ ระหว่างอายุใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้ นี ้
(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ ใด ๆ อันทาให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบ
แทนใบสาคัญแสดงสิทธิ เสียสิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ อันพึงได้ โดย
ที่เหตุการณ์ใด ๆ นันไม่
้ ได้ อยูใ่ นข้ อ (ก) ถึง (จ)
อื่นๆ

: คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อกรรมการผู้มีอานาจลงนามของบริ ษัท และ/
หรื อบุคคลที่ ได้ รั บมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท หรื อ กรรมการผู้มี
อานาจลงนามของบริ ษัท มีอานาจในการ
1. กาหนดและแก้ ไขเงื่ อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจาเป็ นและ
สมควรที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การออกใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ เช่ น
รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ
2. ลงนามในเอกสารค าขออนุญ าตต่า งๆ และหลัก ฐานที่ จ าเป็ นที่
เกี่ยวข้ องกับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและ
การยื่นคาขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
และการนาใบสาคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ และดาเนินการใดๆ ตามที่จาเป็ นและสมควรเกี่ยวเนื่อง
กับ การออกใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ใ นครั ง้ นี ้ เช่ น พิ จ ารณาแต่ ง ตัง้
บริ ษัท ศูน ย์ รั บ ฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็ นนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์ของบริ ษัท เป็ นต้ น

3.

กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ในวันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมดิ เอเมอรัลด์ ห้ อง
เพชรชมพู ชัน้ 3 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดย

กาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตังแต่
้ วนั ที่.................................
จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้ วเสร็ จ


กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และให้ รวบรวมรายชื่อตาม
ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 (วันทาการถัดจากวันกาหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น)
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4.

การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่ อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ ามี)

บริ ษัทจะทาการจดทะเบียนเพิ่มทุนจานวน 44,687,500 บาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า กระทรวงพาณิชย์ และจดทะเบียนชาระเปลีย่ นแปลงทุนชาระแล้ วต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อมีการเรี ยกชาระทุน
5.

วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิ่ม
1. เพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
2. เพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท รุ่นที่ 1 (ATP30-W1)
โดยเงินเพิ่มทุนที่ได้ รับจากการใช้ สทิ ธิจะนาไปใช้ เพื่อขยายธุรกิจ และเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

6.

ประโยชน์ ท่ บี ริษัทจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน สภาพคล่องทางการเงินและเงินทุนหมุนเวียนให้ กบั บริษัท รวมทังช่
้ วยเสริ มให้ บริษัท
มีฐานเงินทุนที่เข้ มแข็งเพื่อสร้ างความพร้ อมด้ านเงินทุน สาหรับรองรับการลงทุนในอนาคต แผนการลงทุนในอนาคตจะนามา
ซึง่ รายได้ ที่เพิ่มขึ ้น ซึง่ เป็ นประโยชน์แก่บริ ษัทและผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
7.

ประโยชน์ ท่ ผี ้ ถู อื หุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1 นโยบายเงินปั นผล
บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสารอง
ต่างๆ ทุกประเภท ตามที่ได้ กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจาเป็ นอื่นใด และการจ่ายเงินปั นผล
นันไม่
้ มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ
7.2 ผู้ได้ รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท รุ่นที่ 1 (ATP30-W1) จะมีสทิ ธิรับเงินปั นผลจาก
การดาเนินงาน เริ่ มตังแต่
้ มีการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท รุ่นที่ 1 (ATP30W1) และบริ ษัทได้ จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ ว ต่อกระทรวงพาณิชย์เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
7.3 อื่นๆ
-ไม่มี8.

รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผู้ถอื หุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน


กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับใบสาคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 (Record Date) ในวันที่ 16
พฤษภาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 (วันทาการถัดจากวันกาหนดรายชื่อผู้
ถือหุ้น) และกาหนดวันจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
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9. ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีท่ คี ณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลาดับ
ขันตอนการด
้
าเนินการ
วัน เดือน ปี
1
วันประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560
21 กุมภาพันธ์ 2560
2
กาหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
9 มีนาคม 2560
3
กาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุม
10 มีนาคม 2560
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
4
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
3 เมษายน 2560
5
กาหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปั นผลและเงินปั นผล
17 เมษายน 2560
6
กาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับหุ้นปั น
18 เมษายน 2560
ผลและเงินปั นผล
7
กาหนดวันจ่ายหุ้นปั นผลและเงินปั นผล
2 พฤษภาคม 2560
8
กาหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น 16 พฤษภาคม 2560
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท รุ่ นที่ 1 (ATP30-W1)
9
กาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับ
17 พฤษภาคม 2560
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท รุ่ นที่ 1 (ATP30-W1)
10
กาหนดวันออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท รุ่นที่ 1 24 พฤษภาคม 2560
(ATP30-W1) และจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีสิทธิ
บริ ษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ
นายปิ ยะ เตชากูล
กรรมการผู้จดั การ
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