แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ครัง้ ที่ 2 ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (ATP30-W1)
ตามทีบ่ ริษทั เอทีพ ี 30 จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ได้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้
สามัญของบริษทั ครัง้ ที่ 1 (ATP30-W1) จานวนรวมทัง้ สิน้ 123,749,504 หน่วย เมือ่ วันที่ 24 พฤษภาคม
2560 โดยมีกาหนดการใช้สทิ ธิ คือ
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 (ครัง้ ที่ 1)
วันที่ 29 มิถุนายน 2561 (ครัง้ ที่ 2)
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 (ครัง้ ที่ 3)
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 (ครัง้ ที่ 4)
(ในกรณีทวี ่ นั กํำหนดกำรใช้สทิ ธิตรงกับวันหยุดทํำกำร ให้เลือ่ นวันกํำหนดกำรใช้สทิ ธิดงั กล่ำว เป็นวันทํำกำรสุดท้ำย
ก่อนหน้ำวันกํำหนดกำรใช้สทิ ธิครัง้ ดังกล่ำว)

บริษทั ขอแจ้ง วันที่ใช้สิทธิ ครัง้ ที่ 2 คือ วันที่ 29 มิ ถนุ ายน 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. อัตรา และราคาการใช้สิทธิ
อัตราการใช้สทิ ธิ : ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญได้ 1 หุน้
ราคาใช้สทิ ธิ
: 0.85 บาท ต่อ 1 หุน้
2. ระยะเวลาแจ้งความจานงการใช้สิทธิ และขอรับแบบฟอร์มแสดงจานงการใช้ สิทธิ
วันที่ 22, 25 - 28 มิถุนายน 2561 ตัง้ แต่เวลา 09.00 - 15.30 น.
3. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ และขอรับแบบฟอร์มแสดงความจานงการใช้สิทธิ
บริษทั เอทีพ ี 30 จากัด (มหาชน)
เลขที่ 700/199 หมูท่ ่ี 1 ตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุร ี 20160
ผูป้ ระสานงาน :
1. คุณสุกานดา พุทธรักษา
เลขานุการบริษทั
โทรศัพท์
อีเมลล์
sukarnda.p@atp30.com
2. คุณโชติกา
วีระศิลป์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและควบคุม โทรศัพท์
อีเมลล์
chotiga@atp30.com

0-3846-8788,
06-3903-0049
0-3846-8789,
09-1774-4432

4. วิ ธีการใช้สิทธิ
ผูป้ ระสงค์จะใช้สทิ ธิ ต้องดาเนินการและจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่บริษทั ตามสถานทีต่ ดิ ต่ อ
ข้างต้น
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4.1

4.2

4.3
4.4

แบบฟอร์มแสดงความจานงการใช้สทิ ธิทไ่ี ด้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนแล้ว
ทุกรายการ ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับแบบฟอร์มแสดงความจานงการใช้สทิ ธิ
ได้ทส่ี ถานทีท่ ต่ี ดิ ต่อในการใช้สทิ ธิ หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษทั
(www.atp30.com)
ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามแบบทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด ซึง่
ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผูโ้ อนด้านหลัง ตามจานวนทีร่ ะบุอยูใ่ นแบบฟอร์ม
แสดงความจานงการใช้สทิ ธิ และหนังสือมอบอานาจให้ผอู้ ่นื มารับใบสาคัญแสดงสิทธิฉบับ
ใหม่ สาหรับใบสาคัญแสดงสิทธิทเ่ี หลือที่ยงั มิได้ใช้สทิ ธิ (ถ้ามี)
ในกรณีทใ่ี บสาคัญแสดงสิทธิอยูใ่ นระบบไร้ใบหุน้ (Script less) ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ี
ต้องการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญเพิม่ ทุนต้องแจ้งความจานงและกรอกแบบคาขอ เพื่อขอถอน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์
กาหนดโดยยื่นต่อบริษทั หลักทรัพย์ทท่ี าหน้าทีเ่ ป็ นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ (Broker)
ของตน และบริษทั หลักทรัพย์ดงั กล่าว จะดาเนินการแจ้งกับศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอ
ถอนใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ นาไปใช้เป็ นหลักฐานประกอบการ
ใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญเพิม่ ทุนกับบริษทั เพื่อดาเนินการใช้สทิ ธิตามทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น
หลักฐานยืนยันการชาระเงินตามจานวนในการใช้สทิ ธิ ตามทีร่ ะบุในใบแจ้งความจานงการ
ใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญ
เอกสารประกอบการแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นหุน้
สามัญของ
4.4.1
บุคคลสัญชาติไทย
•
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
4.4.2
บุคคลต่างด้าว
•
สาเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
4.4.3
นิตบิ ุคคลในประเทศ
•
สาเนาหนังสือรับรองซึง่ ออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอายุ
ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ อี านาจทีม่ ชี ่อื
ปรากฏอยูใ่ นหนังสือรับรองบริษทั นัน้ และเอกสารหลักฐานของผูม้ อี านาจลง
ลายมือชื่อตาม 4.4.1. หรือ 4.4.2 พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
4.4.4
นิตบิ ุคคลต่างประเทศ
•
สาเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ซึง่ ออกโดยกระทรวง
พาณิชย์หรือหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผูม้ อี านาจลงลายมือชื่อตาม 4.4.1. หรือ 4.4.2
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
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4.4.5
•

คัสโตเดียน
สาเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ของประเทศทีอ่ อก
เอกสารนัน้ ไม่เกิน 1 ปี พร้อมหนังสือแต่งตัง้ คัสโตเดียน และเอกสารหลักฐาน
ของผูม้ อี านาจลงลายมือชื่อตาม 4.4.1. หรือ 4.4.2 พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
4.5 จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิทข่ี อใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญจะต้องเป็ นจานวนเต็มเท่านัน้
แต่กรณีจานวนหุน้ สามัญทีเ่ กิดจากการใช้สทิ ธิ มีเศษของหุน้ ไม่เป็ นจานวนเต็ม เศษของหุน้
สามัญดังกล่าวจะถูกปั ดทิง้
5. เอกสารการชาระเงิ น/หลักฐานการชาระเงิ น
5.1 ชาระเงินโดย เช็ค/ ดราฟท์/ แคชเชียร์เช็ค/ ตั ๋วแลกเงินธนาคาร
ทีส่ ามารถเรียกเก็บได้ภายในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันทาการ โดยต้องลงวันทีใ่ น
เช็คไม่เกินวันที่ 26 มิถุนายน 2561และยื่นความจานงระหว่างวันที่ 22, 25 - 28 มิถุนายน
2561
5.2 ชาระเงินโดยการโอนเข้าบัญชี
เข้าบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญของบริ ษท
ั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)”

ประเภทบัญชี เงิ นฝากสะสมทรัพย์ เลขที่บญ
ั ชี 542-2-18366-7 ธนาคาร
กสิ กรไทย สาขานิ คมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี โดยต้องโอนเงินภำยใน
วันที ่ 28 มิถุนำยน 2561 เวลำ 15.30 น. และยืน่ ความจานงระหว่างวันที่ 22, 25 - 28
มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น.
นอกจากนี้ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิจะเป็ นผูร้ บั ภาระค่าอากรแสตมป์ ทีเ่ กิดขึน้ เนื่องจากการใช้สทิ ธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวด้วย
หากมีขอ้ สงสัยเกีย่ วกับการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญของบริษทั กรุณาติดต่อสอบถามทีส่ ถานทีต่ ดิ ต่อ
ข้างต้น ในวันและเวลาทาการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.)
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