เลขที่ใบจอง/Form No. ……..…………..………………
แบบฟอร์ มแสดงความจานงการใช้ สิทธิท่จี ะซือ้ หุ้นสามัญ ของ บริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
NOTIFICATION FORM FOR EXERCISE OF RIGHT TO PURCHASE COMMON SHARES OF ATP 30 PUBLIC COMPANY LIMITED
วันที่ยื่นความจานงการใช้ สทิ ธิ/ Date to notify the intention to exercise……21 ธ.ค. 61…………………….
ทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเลขที่/ Warrant holder registration No. ………XXXXX…………………….
เรี ยน คณะกรรมการ บริ ษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
To The Board of Directors of ATP 30 PUBLIC COMPANY LIMITED
ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบคุ คล)……นายอมต…ทรานสปอร์ ต………………………วัน/เดือน/ปี เกิด .....01/01/1980................…………… สัญชาติ ..................ไทย.......…………………. เพศ ………ชาย……………..
I/We (Mr./ Mrs./Miss/ Juristic Person)
Date or Birth
Nationality
Sex
อาชีพ …………นักบัญชี................... ทีอ่ ยู่เลขที่ ........…1/11........ ตรอก/ซอย ............-...........….……. ถนน …....เพชรบุรี....…...................... แขวง/ตาบล .......มักกะสัน................... เขต/อาเภอ …….ราชเทวี.......………...
Occupation
Address No.
Lane/Soi
Road
Sub-District
District
จังหวัด ...............…กรุ งเทพ......................... รหัสไปรษณีย์ .............10400…................. โทรศัพท์ ...............011-111-1111.......................... ประเทศ…….....…..ไทย.............................…….
Province
Postal Code
Telephone No.
Country
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี .................1 1111 11111 11 1………………… ประเภทการเสียภาษี
หักภาษี
ไม่หกั ภาษี
Tax ID No.
Type of Tax Planning
Tax to be deduced
Tax not to be deduced
โปรดระบุประเภทผู้จองซื ้อหุ้น พร้ อมแนบสาเนาหลักฐานที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง (Please specify type of subscriber and attach the evidence with certified true copy)
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
เลขบัตรประจาตัวเลขที่ ………1 1111 11111 11 1………………………………………………..
Thai Individual
ID Card No.
บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว
ใบต่างด้ าว / หนังสือเดินทาง / เลขบัตรประจาตัวเลขที่ ………………………………………………..
Alien Individual
Alien Card/Passport /ID Card No.
นิติบคุ คลสัญชาติไทย
เลขทะเบียนบริ ษัท ……………………………………………………………………………………..
Thai Juristic Person
Company Registration No.
นิติบคุ คลสัญชาติต่างด้ าว
เลขทะเบียนบริ ษัท / เลขประจาตัวผู้เสียภาษี …………………………………………………………...
Alien Juristic Person
Company Registration No. /Tax ID No.
ในฐานะผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ที่จะใช้ สทิ ธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
As a warrant holder of ATP 30 PUBLIC COMPANY LIMITED, I/we, hereby, intend to exercise the right to purchase the common shares of ATP 30 PUBLIC COMPANY LIMITED as stated below:
1. จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้ สทิ ธิ………………10,000………………..……...หน่วย
Amount of the warrants to exercise
unit(s)
2. อัตราการใช้ สทิ ธิเท่ากับใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย: 1 หุ้นสามัญในราคาหุ้นละ 0.85 บาทหรื อราคาการใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใช้ สทิ ธิและ/หรื ออัตราการใช้ สทิ ธิตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ
ข้ อที่ 3.3
The exercise ratio is warrant 1 unit(s): common share 1 share(s) with the exercise price of Baht 0.85 per share or adjusted price as refer in the Terms and Conditions of Warrant clause 3.3.
3. รวมเป็ นเงินที่ต้องชาระในการจองซื ้อหุ้นสามัญ……………8,500…….........…..บาท (.....................แปดพันห้ าร้ อยบาทถ้ วน.................................................) และค่าอากร.....-....บาท (……………-………...………)
Totaling of payment
Baht
and duty stamps Baht
4. ข้ าพเจ้ าขอส่งเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าว ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั ้นโดย
I/We herewith submit for payment of the common shares that could be cashed in Bangkok only: by
เช็คธนาคาร /Cashier Cheque
ดร๊ าฟท์ / Draft
เช็คบุคคล / Cheque  เงินโอน / Cash Transfer
สัง่ จ่าย “บริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)”
Payable to “ATP 30 Public Company Limited”
เลขที่เช็ค /Cheque No. ...........…………................. วันที่ /Dated ........…………………............ ธนาคาร /Bank ……......….....………….............…...........สาขา/Branch…………..….................................……………..
5. ข้ าพเจ้ าได้ สง่ มอบใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญและขอรับทอนใบสาคัญแสดงสิทธิ (ถ้ ามี) ดังนี ้
I/We, hereby, have delivered the warrant certificates and receive the less warrants, which are not exercised (if any) as follows:
ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน ….…10,000………………....…..ใบ ตามรายละเอียด ดังนี ้
Amount of delivered warrants ………………………………… certificate(s) with the following details:
เลขที่ใบสาคัญแสดงสิทธิ ...................……….…........ จานวนหน่วย ...........….……..…...หน่วย
Warrant certificate(s) No. ……………………………………. amount ….………………………. units
เลขที่ใบสาคัญแสดงสิทธิ ...................…….….……......จานวนหน่วย................………….หน่วย
Warrant certificate(s) No. ……………………………………. amount ….………………………. units
รวมจานวนหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิที่สง่ มา .........10,000....…………...…….......………หน่วย
The total number of delivered warrants……………….…………………….………………………units
จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ ามี)............................….…….………หน่วย
Amount of the less warrants which are not exercised (if any) ………………………….…….... units
6. หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวแล้ ว ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนินการดังต่อไปนี ้ (ผู้จองซื ้อหุ้นเลือกข้ อใดข้ อหนึง่ )
If the common shares are allotted to me/us, I/we hereby agree to have either one of the following executed (Subscriber must choose one)
ให้ ออกหุ้นสามัญที่ได้ รับจัดสรรนั ้นไว้ ในชือ่ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และดาเนินการให้ บริ ษัท ...บล. XXXXXXX..............................…............. สมาชิกผู้ฝากเลขที่ ….…XXX......... นาหุ้นนั ้น
เข้ าฝากไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก เพื่อเข้ าบัญชีซื ้อขายหุ้นเลขที่ ………XXXXXXX................................... ซึง่ ข้ าพเจ้ ามีอยู่กบั บริ ษัทนั ้น
Issue the common shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and proceed for …………………………….………… participant No.…………….………., to deposit
those common shares with Thailand Securities Depository Company Limited for securities trading account No.…….….………….…… that I/We have with the said Company.
ให้ ออกใบหุ้นสามัญที่ได้ รับการจัดสรรนั ้นไว้ ในชื่อของข้ าพเจ้ า โดยข้ าพเจ้ ายิ นดีที่จะมอบหมายให้ บริ ษัทดาเนินการใดๆ เพื่อทาให้ การจัดทาใบหุ้นสามัญและการส่งมอบใบหุ้นสามัญมาให้ ข้าพเจ้ าภายใน 15 วันทาการ นับจากวันที่ใช้
สิทธิซื ้อหุ้น
Issue the common share certificates in my name for the allotted amount of common shares. I/We hereby agree to assign the company to proceed in any manner to have the common share certificates made
and delivered to me within 15 business days after the exercise date.
ข้ าพเจ้ าขอรับรองและตกลงว่าจะซื ้อหุ้นสามัญจานวนดังกล่าว หรื อในจานวนที่ท่านจัดให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซื ้อหุ้นสามัญนี ้ แต่หากข้ าพเจ้ าไม่สง่ ใบจองซื ้อหุ้นสามัญที่ได้ กรอกรายละเอียดครบถ้ วนเรี ยบร้ อย พร้ อมเช็ค / ดร๊ า ฟท์ /
แคชเชียร์ เช็ค /เงินสด มาถึงบริ ษัทภายในกาหนดระยะเวลาแจ้ งความจานงการใช้ สทิ ธิ หรื อเช็ค / ดร๊ าฟท์ / แคชเชียร์ เช็คไม่ผ่านการชาระเงินจากธนาคาร ให้ ถือว่าข้ าพเจ้ าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้ สทิ ธิการขอซื ้อหุ้น
I/We, hereby, undertake to purchase the above amount of common shares or any amount as allotted to me. I shall not cancel my subscription, If I/we do not deliver this subscription form which has been completely
fitted in and cheque/ draft / cashier cheque / cash to the company within notification period or cheque / draft / cashier cheque be refused from that bank, I/we shall not intend to exercise the warrants.
ลงชื่อ/Signature ....………นายอมต…ทรานสปอร์ ต.................................ผู้จองซื ้อหุ้นสามัญ (Subscriber)
(............…นายอมต…ทรานสปอร์ ต.…..............................)
หลักฐานการรับฝากการจองซือ้ หุ้นสามัญ / Subscription Receipt (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้ อความในส่ วนนีด้ ้ วย/Subscribers please also fill in this section)
วันที่รับใบจอง/Date …….21 ธ.ค. 61…....…….
เลขที่ใบจอง / Form No. ……………………….................................
บริ ษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) ได้ รับเงินจาก .............................นายอมต…ทรานสปอร์ ต................................................เพื่อจองซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิของบริ ษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
ATP 30 PUBLIC COMPANY LIMITED has received the money from
for a subscription of common shares of ATP 30 PUBLIC COMPANY LIMITED
จานวนหุ้นสามัญที่ได้ จากการขอใช้ สทิ ธิ….……10,000…………….…......…........ หุ้นในราคาหุ้นละ ...........0.85...............บาท
รวมเป็ นเงินที่ชาระ ………...8,500.......……….……………….......... บาท (……..............แปดพันห้ าร้ อยบาทถ้ วน..........................................................................................………..……………………..……….)
Amount of common shares received from the exercise of the right.............................................. shares. At the price of Baht/share .................Baht. Totaling amount of Baht …………………………………….…………….
Baht (………………………….……………….….…...…)
 เงินโอน / Cash Transfer
เช็คธนาคาร /Cashier Cheque
ดร๊ าฟท์ / Draft
เช็คบุคคล / Chequeเลขที่เช็ค / Cheque No.…………….…...................…........... วันที่ /Dated ………..…............................. ธนาคาร /
Bank ..........................……………..................................... สาขา / Branch ...................................……………….……..…
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ ามี) / Amount of the less warrants which are not exercised (if any) ……………………………………………………………………..….หน่วย / units.
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับมอบอานาจ /Authorized Officer ...............................................................................…………
(
)

บริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
เอกสารประกอบการแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นหุ้นสามัญ
1. ต้ นฉบับใบสาคัญใบแสดงสิทธิ ATP30-W 1 / ใบแทนที่ขอใช้ สิทธิ
2. แบบฟอร์ มแสดงความจานงการใช้ สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) สามารถดาวน์โหลดได้ ที่ http://www.atp30.com
3. เอกสารประกอบการใช้ สิทธิ
3.1. บุคคลธรรมดา
•
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
3.2. บุคคลต่างด้ าว
•
สาเนาหนังสือเดินทาง พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
3.3. กรณีนิติบคุ คลในประเทศ
•
สาเนาหนังสือรับรองของนิติบคุ คลผู้ขอใช้ สิทธิ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง ซึง่ ออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องอายุ
ไม่ เกิน 6 เดือน
•
หนังสือมอบอานาจ (ถ้ ามี)
•
สาเนาบัตรประชาชนของผู้มีอานาจลงนามกระทาการแทนนิติบคุ คล หรือผู้รับมอบอานาจและผู้มอบอานาจ
3.4. กรณีนิติบคุ คลต่างประเทศ
•
สาเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ซึง่ ออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องอายุไม่เกิน 6 เดือน
พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอานาจลงลายมือชื่อ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
3.5. กรณีคสั โตเดียน
•
สาเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ของประเทศที่ออกเอกสารนัน้ ไม่เกิน 1 ปี พร้ อมหนังสือแต่งตังคั
้ สโตเดียน และ
เอกสารหลักฐานของผู้มีอานาจลงลายมือชื่อ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
4. เอกสารการชาระเงิน/หลักฐานการชาระเงิน
วิธีการชาระเงิน
1.

ชาระเงินโดย เช็ค/ดราฟท์/แคชเชียร์ เช็ค/ตัว๋ แลกเงินธนาคาร ทีส่ ามารถเรียกเก็บได้ ภายในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วันทาการ
โดยต้ องวันที่ในเช็คไม่เกินวันที่ 25 ธันวาคม 2561และยื่นความจานงระหว่างวันที่ 21, 24-25 ธันวาคม 2561

2.

ชาระเงินโดยการโอนเข้ าบัญชีเข้ าบัญชี “บัญชีจองซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)” (“Account for Subscription for
Ordinary Shares of ATP 30 Public Company Limited”) ประเภทบัญชี เงินฝากสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 542-2-18366-7
ธนาคารกสิกรไทย สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี
โดยต้ องโอนเงินภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 15.30 น. และยื่นความจานงระหว่างวันที่ 21, 24-27 ธันวาคม 2561

กาหนดการใช้ สิทธิแปลงสภาพครัง้ ที่ 3
1. วันที่แสดงความจานงการใช้ สทิ ธิ 21, 24-27 ธันวาคม 2561เวลา 09.30-15.30 น.
2. วันที่ใช้ สิทธิแปลงสภาพครัง้ ที่ 3 วันที่ 28 ธันวาคม 2561
สถานที่จัดส่ งเอกสาร
บริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
เลขที่ 700/199 หมูท่ ี่ 1 ตาบลบ้ านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 , http://www.atp30.com
ผู้ประสานงาน :
1. คุณสุกานดา พุทธรักษา
เลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0-3846-8788, 06-3903-0049
อีเมลล์ sukarnda.p@atp30.com
2. คุณโชติกา วีระศิลป์
ผู้จดั การฝ่ ายการเงินและควบคุม โทรศัพท์ 038-468-789, 09-1774-4432
อีเมลล์ chotiga@atp30.com

