เลขที่ ATP30 6/2562
วันที่ 22 มีนำคม 2562
เรื่ อง

แจ้งรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำยและขอพักกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ ATP30-W1

เรี ยน กรรมกำรและผูจ้ ดั กำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตำมที่บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) ได้เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สำมัญ
ของบริ ษทั รุ่ นที่ 1 (ATP30-W1) จำนวนรวมทั้งสิ้ น 123,749,504 หน่วย เมื่อวันที่ 24 พฤษภำคม 2560 โดยมี
กำหนดกำรใช้สิทธิ คือ วันที่ 29 ธันวำคม 2560 วันที่ 29 มิถุนำยน 2561 วันที่ 28 ธันวำคม 2561 และวัน
กำหนดกำรใช้ สิทธิครั้งสุ ดท้ ำยตรงกับวันที่ 23 พฤษภำคม 2562 (ในกรณี ที่วนั กำหนดกำรใช้สิทธิ ตรงกับ
วันหยุดทำกำร ให้เลื่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิ ดงั กล่ำว เป็ นวันทำกำรสุ ดท้ำยก่อนหน้ำวันกำหนดกำรใช้สิทธิ
ครั้งดังกล่ำว) รวมเป็ นกำรใช้สิทธิ ท้ งั หมด 4 ครั้ง
บริ ษทั ขอแจ้ง วันที่ใช้สิทธิ ครั้งที่ 4 (ครั้งสุ ดท้ำย) คือ วันที่ 23 พฤษภำคม 2562 โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
1.

อัตรำ และรำคำกำรใช้ สิทธิ
อัตรำกำรใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ ซ้ื อหุ น้ สำมัญได้ 1 หุ ้น
รำคำใช้สิทธิ
: 0.85 บำท ต่อ 1 หุน้

2.

ระยะเวลำแจ้ งควำมจำนงกำรใช้ สิทธิ และขอรับใบแจ้ งควำมจำนงกำรใช้ สิทธิ
วันที่ 8 - 22 พฤษภำคม 2562 ตั้งแต่เวลำ 09.00 - 15.30 น. (เฉพำะวัน - เวลำทำกำรของบริ ษทั )

3.

วันปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ATP30-W1
วันที่ 2 พฤษภำคม 2562 ถึง วันที่ 23 พฤษภำคม 2562

4.

ระยะเวลำหยุดพักกำรซื้อขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ATP30-W1 (ขึน้ เครื่องหมำย SP)
บริ ษทั ขอให้ตลำดหลักทรัพย์หยุดพักกำรซื้ อขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ATP30-W1 ตั้งแต่วนั ที่ 29 เมษำยน
2562 ถึงวันที่ 23 พฤษภำคม 2562
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5.

กำรสิ้นสภำพของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ATP30-W1
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ATP30-W1 จะพ้นจำกกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตั้งแต่วนั ที่ 24 พฤษภำคม
2562 เป็ นต้นไป

6.

บริษัทจะจัดส่ งเอกสำรประกอบกำรแสดงควำมจำนงกำรใช้ สิทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนของบริษัท
ตำมทีอ่ ยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ATP30-W1 ทีป่ รำกฏอยู่กบั ศูนย์ รับฝำกหลักทรัพย์ ณ วันปิ ด
สมุดทะเบียน

7.

สถำนทีต่ ิดต่ อในกำรใช้ สิทธิ และขอรับใบแจ้ งควำมจำนงกำรใช้ สิทธิ
บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 700/199 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้ำนเก่ำ อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 20160
ผูป้ ระสำนงำน :
1. คุณสุ กำนดำ พุทธรักษำ เลขำนุกำรบริ ษทั
โทรศัพท์ 038-468-788 / 063-903-0049
อีเมลล์ sukarnda.p@atp30.com
2. คุณโชติกำ วีระศิลป์ ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยกำรเงินและควบคุม โทรศัพท์ 038-468-789 / 091-774-4432
อีเมลล์ chotiga@atp30.com

8.

วิธีกำรใช้ สิทธิ
ผูป้ ระสงค์จะใช้สิทธิ ตอ้ งดำเนินกำรและจัดส่ งเอกสำรดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษทั ตำมสถำนที่ติดต่อข้ำงต้น
8.1 ใบแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิที่ได้กรอกข้อควำมถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนแล้วทุกรำยกำร ผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ สำมำรถขอรับแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิ ได้ที่สถำนที่ที่ติดต่อในกำรใช้
สิ ทธิ หรื อดำวน์โหลดได้จำกเว็บไซต์ของบริ ษทั www.atp30.com
8.2 ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ตำมแบบที่ตลำดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่ งผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิลงลำยมือชื่อผูโ้ อนด้ำนหลัง ตำมจำนวนที่ระบุอยูใ่ นใบแจ้งควำมจำนงกำรใช้
สิ ทธิ และหนังสื อมอบอำนำจให้ผอู ้ ื่นมำรับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ฉบับใหม่ สำหรับใบสำคัญแสดง
สิ ทธิที่เหลือที่ยงั มิได้ใช้สิทธิ (ถ้ำมี)
ในกรณี ที่ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อยูใ่ นระบบไร้ใบหุ น้ (Scriptless) ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่
ต้องกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สำมัญเพิ่มทุนต้องแจ้งควำมจำนงและกรอกแบบคำขอ เพื่อขอถอน
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ตำมที่ตลำดหลักทรัพย์กำหนด
โดยยืน่ ต่อบริ ษทั หลักทรัพย์ที่ทำหน้ำที่เป็ นนำยหน้ำซื้ อขำยหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และ
บริ ษทั หลักทรัพย์ดงั กล่ำว จะดำเนินกำรแจ้งกับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดง
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สิ ทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ นำไปใช้เป็ นหลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญ
เพิ่มทุนกับบริ ษทั เพื่อดำเนินกำรใช้สิทธิ ตำมที่ระบุไว้ขำ้ งต้น
ทั้งนี้ กำรใช้สิทธิ ครั้งนี้เป็ นครั้งสุ ดท้ำย กรณี ไม่ใช้สิทธิ หรื อใช้สิทธิ ไม่ครบทั้งจำนวนเมื่อพ้น
กำหนดวันใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำยแล้ว แต่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ยงั มิได้ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขของกำร
ใช้สิทธิ ที่กำหนดไว้อย่ำงครบถ้วน ให้ถือว่ำใบสำคัญแสดงสิ ทธิ น้ นั สิ้ นสภำพลงและผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ จะใช้สิทธิ ไม่ได้อีก
8.3 หลักฐำนยืนยันกำรชำระเงินตำมจำนวนในกำรใช้สิทธิ ตำมที่ระบุในใบแจ้งควำมจำนงกำรใช้
สิ ทธิ ซ้ื อหุ น้ สำมัญ
8.4 เอกสำรประกอบกำรแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิแปลงสภำพใบสำคัญแสดงสิ ทธิเป็ นหุน้ สำมัญ
ของ
8.4.1 บุคคลสัญชำติไทย
 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
8.4.2 บุคคลต่ำงด้ำว
 สำเนำหนังสื อเดินทำง พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
8.4.3 นิติบุคคลในประเทศ
 สำเนำหนังสื อรับรองซึ่ งออกโดยกระทรวงพำณิ ชย์หรื อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอำยุไม่เกิน
6 เดือน พร้อมรับรองสำเนำถูกต้องโดยกรรมกำรผูม้ ีอำนำจที่มีชื่อปรำกฏอยูใ่ นหนังสื อ
รับรองบริ ษทั นั้น และเอกสำรหลักฐำนของผูม้ ีอำนำจลงลำยมือชื่อตำม 8.4.1 หรื อ 8.4.2
พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
8.4.4 นิติบุคคลต่ำงประเทศ
 สำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ซึ่งออกโดยกระทรวงพำณิ ชย์
หรื อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอำยุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง และเอกสำร
หลักฐำนของผูม้ ีอำนำจลงลำยมือชื่อตำม 8.4.1 หรื อ 8.4.2 พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
8.4.5 คัสโตเดียน
 สำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ของประเทศที่ออกเอกสำรนั้น
ไม่เกิน 1 ปี พร้อมหนังสื อแต่งตั้งคัสโตเดียน และเอกสำรหลักฐำนของผูม้ ีอำนำจลง
ลำยมือชื่อตำม 8.4.1 หรื อ 8.4.2 พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
8.5 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ขอใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สำมัญจะต้องเป็ นจำนวนเต็มเท่ำนั้น แต่
กรณี จำนวนหุ น้ สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ มีเศษของหุ น้ ไม่เป็ นจำนวนเต็ม เศษของหุ น้ สำมัญ
ดังกล่ำวจะถูกปั ดทิ้ง
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9.

เอกสำรกำรชำระเงิน/หลักฐำนกำรชำระเงิน
9.1 ชำระเงินโดย เช็ค/ดรำฟท์/แคชเชียร์ เช็ค/ตัว๋ แลกเงินธนำคำร ที่สำมำรถเรี ยกเก็บได้ภำยในเขต
กรุ งเทพมหำนครภำยใน 2 วันทำกำรโดยต้องไม่ลงวันที่ในเช็คก่อนวันที่ 8 พฤษภำคม 2562 และ
ต้องลงวันที่ในเช็คไม่เกินวันที่ 22 พฤษภำคม 2562 และยืน่ ควำมจำนงระหว่ำงวันที่ 8 - 22
พฤษภำคม 2562 (เฉพำะวัน - เวลำทำกำรของบริ ษทั )
9.2 ชำระเงินโดยกำรโอนเข้ำบัญชี ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้ อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด
(มหำชน)” (“Account for Subscription for Ordinary Shares of ATP 30 Public Company
Limited”) ประเภทบัญชี เงินฝำกสะสมทรัพย์ เลขทีบ่ ัญชี 542-2-18366-7 ธนำคำรกสิ กรไทย
สำขำนิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร ชลบุรี โดยต้องโอนเงินระหว่ำงวันที่ 8 พฤษภำคม 2562 ถึง
วันที่ 22 พฤษภำคม 2562 เวลำ 15.30 น. และยืน่ ควำมจำนงระหว่ำงวันที่ 8 - 22 พฤษภำคม 2562
ตั้งแต่เวลำ 09.00 - 15.30 น. (เฉพำะวัน - เวลำทำกำรของบริ ษทั )
นอกจำกนี้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะเป็ นผูร้ ับภำระค่ำอำกรแสตมป์ ที่เกิดขึ้นเนื่ องจำกกำรใช้สิทธิ ตำม
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่ำวด้วย
หำกมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สำมัญของบริ ษทั กรุ ณำติดต่อสอบถำมที่สถำนที่ติดต่อข้ำงต้น
ในวันและเวลำทำกำร (จันทร์ - ศุกร์ เวลำ 09.00 น. ถึง 16.00 น.)
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยปิ ยะ เตชำกูล)
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
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