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   (F 53-4) 
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท เอทีพี 30 จ ากัด (มหาชน) 
วันที่  21 กุมภาพันธ์ 2560 

ข้าพเจ้าบริษัท เอทีพี 30 จ ากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2560 
ระหวา่งเวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงัตอ่ไปนี ้

1.        การเพิ่มทุน 
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจาก 110,000,000 บาท เป็น 154,687,500 บาท โดยออก

หุ้น  สามญัจ านวน 178,750,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวม 44,687,500 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้
 

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
 

มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ใน หุ้นสามญั 178,750,000 0.25 44,687,500 
          การใช้เงินทนุ     

 

2.     การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
  2.1  แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน  

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ผู้ ถือหุ้นเดิม 55,000,000 8 หุ้นเดิม : 1 
หุ้นปันผล 

- - เพื่อรองรับการจ่าย
หุ้นปันผล 

ประชาชน - - - - - 
บคุคลใด ๆ   - - - - - 
(ระบ)ุ............      
เพื่อรองรับการใช้
สทิธิตามใบส าคญั
แสดงสทิธิที่จะซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ของบริษัท รุ่นที่ 1 
(ATP30-W1) 

123,750,000 1 หนว่ย
ใบส าคญัแสดง
สทิธิ ต่อ 1 หุ้น

สามญั 

ราคาใช้สทิธิ 
0.85 บาทตอ่หุ้น 

ดรูายละเอียด
ระยะเวลาการใช้สทิธิ 
(หมายเหตทุ้าย

ตาราง) 

เพื่อรองรับการใช้
สทิธิของใบส าคญั
แสดงสทิธิฯ ATP30-

W1 
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รายละเอียดใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (ATP30-W1) 
ชนิดของใบส าคัญแสดงสิทธิ : ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญที่ออกใหม่ ชนิดระบุช่ือผู้ ถือและ

สามารถเปลีย่นมือได้ 
จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออก : ไมเ่กิน 123,750,000 หนว่ย (หนึง่ร้อยยี่สบิสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนว่ย) 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : ไมค่ิดมลูคา่ 
จ านวนหุ้นรองรับ : 123,750,000 หุ้น 
อัตราการใช้สิทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ 1 หุ้น  (เว้นแต่

กรณีมีการปรับสทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิที่ก าหนด) 
ราคาการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ : 0.85 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิที่

ก าหนด) 
วันออกใบส าคัญแสดงสิทธิ : 24 พฤษภาคม 2560 
อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ : 2 ปี นบัแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ (ตัง้แต่วนัที่ 24 พฤษภาคม 2560 

จนถึงวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2562) 
วันหมดอายุของใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

: 23 พฤษภาคม 2562 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได้ 4 ครัง้ 
ได้แก่ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 วนัที่ 31 ธันวาคม 
2561 และก าหนดวนัใช้สทิธิวนัสดุท้ายตรงกบัวนัครบอายขุองใบส าคญัแสดง
สทิธิฯ 
ทัง้นี ้ก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายก าหนดให้ตรงกบัวนัท่ีใบส าคญัแสดงสทิธิ
มีอายุครบ 2 ปี นบัแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ คือวนัที่ 23 พฤษภาคม 
2562 (ในกรณีที่วันก าหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดท าการ ให้เลื่อนวัน
ก าหนดการใช้สทิธิดงักลา่ว เป็นวนัท าการสดุท้ายก่อนหน้าวนัก าหนดการใช้
สทิธิครัง้ดงักลา่ว) 

ระยะเวลาการแจ้งความจ านงใน
การใช้สิทธิ 

: ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท จะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดง
สทิธิ ATP30-W1 (“ความจ านงในการใช้สทิธิฯ”) ระหวา่ง 09:00 ถึง 16:00 น. 
ภายในระยะเวลา 5 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิในแต่ละครัง้ ยกเว้น
การแสดงความจ านงในการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย ให้แสดงความจ านงในการใช้
สิทธิระหว่างเวลา 09:00 ถึง 16:00 น. ภายในระยะเวลา 15 วนัท าการก่อน
วนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

วิธีการจัดสรร : จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัท ตาม
สดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)  ในอตัรา 4 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งรวมจ านวนหุ้นสามญัที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลใน
ครัง้นี ้โดยไมค่ิดมลูคา่ ซึง่ในการค านวณสทิธิของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับ
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การจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว  หากมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิที่
ไมเ่ต็มจ านวน 1 หนว่ยจากการค านวณ ให้ปัดเศษใบส าคญัแสดงสิทธิสว่นที่
เหลอืทิง้ทัง้จ านวน ทัง้นี ้ภายหลงัจากการค านวณสิทธิของผู้ ถือหุ้นที่จะได้รับ
การจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบส าคัญแสดงสิทธิที่เหลือ
จากการจดัสรรทัง้หมด บริษัทจะด าเนินการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิสว่นที่
เหลอืจ านวนดงักลา่ว ซึง่จะท าให้คงเหลอืใบส าคญัแสดงสิทธิในจ านวนเท่าที่
จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมได้ลงตวั 
โดยบริษัทได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบส าคญัแสดง
สทิธิรุ่นท่ี 1 (Record Date) ในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2560และรวบรวมรายช่ือ
ตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 โดย
วิธีปิดสมดุทะเบียนและพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2560 

ตลาดรองของใบส าคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะน าใบส าคญัแสดงสทิธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลกัทรัพย์ที่หุ้นสามญัของบริษัทมีการซือ้
ขายอยู)่ 

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
เกิดจากการใช้สิทธิ 

: บริษัทจะน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่
ออกและเสนอขายในครัง้นี ้เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลกัทรัพย์ที่หุ้นสามญัของบริษัทมีการซือ้
ขายอยู)่ 

เงื่อนไขการปรับสิทธิของใบส าคัญ
แสดงสิทธิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทต้องด าเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ ตลอดอายุของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้มี
วตัถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ
ไมใ่ห้ด้อยไปกวา่เดิม 
(ก)   เมื่อบริษัทเปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท อนัเป็น

ผลมาจากการรวมหรือการแบง่แยกหุ้นสามญัที่ได้ออกแล้วของบริษัท 
(ข)   เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชน

ทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจ ากดั ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่
ออกใหม่ที่ค านวณได้ ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้ น
สามญัของบริษัท” 

(ค)  เมื่อบริษัทเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/
หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจ ากดั โดยหลกัทรัพย์นัน้ให้
สทิธิแก่ผู้ ถือหลกัทรัพย์ในการใช้สทิธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือใช้
สิทธิซือ้หุ้นสามญั เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุ้ นสามัญโดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อ
รองรับสทิธิดงักลา่ว ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญั
ของบริษัท” 
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(ง)   เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ของบริษัท 

(จ)   เมื่อบริษัทจ่ายปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัราร้อยละ 80.00 ของก าไรสทุธิ
หลงัหกัส ารองตามกฎหมายและส ารองอื่นๆ ตามข้อบงัคบัของบริษัท 
(ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ส าหรับการด าเนินงานในรอบระยะเวลา
บญัชีใด ๆ ระหวา่งอายใุบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นี ้

(ฉ)   ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อนัท าให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบส าคญัแสดงสิทธิ เสียสิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ อนัพึงได้ โดย
ที่เหตกุารณ์ใด ๆ นัน้ไมไ่ด้อยูใ่นข้อ (ก) ถึง (จ) 

อื่นๆ : คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท และ/
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้ มี
อ านาจลงนามของบริษัท มีอ านาจในการ 

1. ก าหนดและแก้ไขเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ  อันจ าเป็นและ
สมควรที่ เ ก่ี ยว เนื่ องกับการออกใบส าคัญแสดงสิท ธิ  เช่ น 
รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ 

2. ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จ าเป็นที่
เก่ียวข้องกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและ
การยื่นค าขออนุญาตเอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ
และการน าใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ และด าเนินการใดๆ ตามที่จ าเป็นและสมควรเก่ียวเนื่อง
กับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิในครัง้นี ้เช่น พิจารณาแต่งตัง้ 
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นนาย
ทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัท เป็นต้น 

 

3. ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  ในวนัที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมด ิเอเมอรัลด์ ห้อง

เพชรชมพ ูชัน้ 3 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดย 
          ก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื่อสทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นตัง้แตว่นัที่................................. 

จนกวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะแล้วเสร็จ 

 ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น ในวนัที่ 9 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตาม  
ม.225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน ในวนัที่ 10 มีนาคม 2560 (วนัท าการถดัจากวนัก าหนด
รายช่ือผู้ ถือหุ้น) 
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4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)         

บริษัทจะท าการจดทะเบยีนเพิ่มทนุจ านวน 44,687,500 บาท มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ตอ่กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ และจดทะเบียนช าระเปลีย่นแปลงทนุช าระแล้วตอ่กระทรวงพาณิชย์ เมื่อมีการเรียกช าระทนุ 

 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 
1. เพิ่มทนุเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
2. เพิ่มทนุเพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท รุ่นท่ี 1 (ATP30-W1) 
โดยเงินเพิ่มทนุท่ีได้รับจากการใช้สทิธิจะน าไปใช้เพื่อขยายธุรกิจ และเป็นเงินทนุหมนุเวยีนในกิจการ 
 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
เพิ่มความสามารถในการแขง่ขนั สภาพคลอ่งทางการเงินและเงินทนุหมนุเวียนให้กบับริษัท รวมทัง้ช่วยเสริมให้บริษัท

มีฐานเงินทนุท่ีเข้มแขง็เพื่อสร้างความพร้อมด้านเงินทนุ ส าหรับรองรับการลงทนุในอนาคต แผนการลงทนุในอนาคตจะน ามา
ซึง่รายได้ที่เพิ่มขึน้ ซึง่เป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

 

7.       ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
7.1 นโยบายเงินปันผล 
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแตล่ะปี ในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิที่เหลือหลงัจากหกัเงินส ารอง

ตา่งๆ ทกุประเภท ตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท และตามกฎหมาย หากไมม่ีเหตจุ าเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผล
นัน้ไมม่ีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั 

7.2 ผู้ ได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท รุ่นที่ 1 (ATP30-W1) จะมีสทิธิรับเงินปันผลจาก
การด าเนินงาน เร่ิมตัง้แตม่ีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท รุ่นที่ 1 (ATP30-
W1) และบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้ว ต่อกระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

7.3 อื่นๆ 
   -ไมม่ี- 
 

8.       รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น            
เพิ่มทุน 

 ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิได้รับใบส าคญัแสดงสทิธิรุ่นท่ี 1 (Record Date) ในวนัท่ี 16 
พฤษภาคม 2560 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 
โดยวิธีปิดสมดุทะเบยีนและพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2560 (วนัท าการถดัจากวนัก าหนดรายช่ือผู้
ถือหุ้น) และก าหนดวนัจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2560 

 

 

 



 6 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 

1 วนัประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2560 21 กมุภาพนัธ์ 2560 
2 ก าหนดวนั Record Date เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 9 มีนาคม 2560 
3 ก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนเพื่อรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 
10 มีนาคม 2560 

4 วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 3 เมษายน 2560 
5 ก าหนดวนั Record Date เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผลและเงินปันผล  17 เมษายน 2560 
6 ก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนเพื่อรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับหุ้นปัน

ผลและเงินปันผล  
18 เมษายน 2560 

7 ก าหนดวนัจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผล 2 พฤษภาคม 2560 
8 ก าหนดวนั Record Date เพื่อสทิธิในการรับใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น

สามญัเพิ่มทนุของบริษัท รุ่นที่ 1 (ATP30-W1) 
16 พฤษภาคม 2560 

9 ก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนเพื่อรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท รุ่นที่ 1 (ATP30-W1) 

17 พฤษภาคม 2560 

10 ก าหนดวนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท รุ่นที่ 1 
(ATP30-W1) และจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิ 

24 พฤษภาคม 2560 

  

บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 
         ขอแสดงความนบัถือ 
 
           นายปิยะ เตชากลู 
             กรรมการผู้จดัการ 

 


