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เรื่ อง

แจ้งการไม่ปรับสิ ทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญเพิม่ ทุนของบริ ษทั เอทีพี 30 จากัด
(มหาชน) รุ่ นที่ 1 (ATP30-W1)
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ ที่ประชุ มคณะกรรมการ บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุ มตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการจ่าย
ปันผลประจาปี 2561 ในอัตราหุน้ ละ 0.04 บาท (สี่ สตางค์ต่อหุ น้ ) นั้น
บริ ษ ทั ขอแจ้งให้ ท ราบว่า ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี 2562 เมื่ อวันที่ 2 เมษายน 2562 ได้มี ม ติ
อนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลในอัตราดังกล่าวแล้ว คือ อัตราหุ ้นละ 0.04 บาท (สี่ สตางค์ต่อหุ ้น) ซึ่ งคิดเป็ นอัตราการ
จ่ายปั นผลร้ อยละ 56.51 ของกาไรสุ ท ธิ หลังหักสารองตามกฎหมาย สาหรั บการดาเนิ นงานในรอบระยะเวลา
บัญชีปี 2561
ทั้งนี้ การจ่ายเงิ น ปั น ผลในครั้ งนี้ จะไม่ ส่ งผลกระทบต่ ออัตราการใช้สิ ท ธิ และราคาการใชสิ ท ธิ ข อง
ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษ ัท เอที พี 30 จ ากัด (มหาชน) รุ่ น ที่ 1 (ATP30-W1)
(“ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ”) เนื่องจากเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ตามที่กล่าวในหัวข้อ 3.3 ข้อย่อย (จ)
ของข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น
สามัญของบริ ษทั กาหนดว่าบริ ษทั จะดาเนิ นการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ เมื่อ “บริ ษทั จ่ายปั น
ผลเป็ นเงินเกิ นกว่าอัตราร้ อยละ 80 (แปดสิ บ) ของกาไรสุ ทธิ หลังหักสารองตามกฎหมายและสารองอื่นๆ ตาม
ข้อบังคับบริ ษทั (ตามงบการเงินเฉพาะกิ จการ) สาหรับการดาเนิ นงานในรอบระยะเวลาบัญชี ใดๆ ระหว่างอายุ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออกในครั้งนี้”
ดังนั้น บริ ษทั จึงไม่มีการปรับสิ ทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เอทีพี 30
จากัด (มหาชน) รุ่ นที่ 1 (ATP30-W1) โดยราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ยังคงเหมือนเดิม คือ
ราคาการใช้สิทธิ : 0.85 บาท ต่อหุ ้น
อัตราการใช้สิทธิ : ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ ซ้ือหุ น้ สามัญได้ 1 หุน้
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