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เลขท่ี ATP30 18/2561 
วนัท่ี 8 พฤศจิกำยน 2561 
 

 
เร่ือง แจง้รำยละเอียดเก่ียวกบักำรใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 3 ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั 

ของบริษทั เอทีพี 30 จ  ำกดั (มหำชน) รุ่นท่ี 1 (ATP30-W1) 
 

เรียน กรรมกำรและผูจ้ดักำร 
 ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ตำมท่ีบริษทั เอทีพี 30 จ  ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ไดเ้สนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั
ของบริษทัรุ่นท่ี 1 (ATP30-W1) จ  ำนวนรวมทั้งส้ิน 123,749,504 หน่วย เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภำคม 2560 โดยมี
ก ำหนดกำรใช้สิทธิ คือ วนัท่ี 29 ธันวำคม 2560 วนัท่ี 29 มิถุนำยน 2561 วนัท่ี 28 ธันวำคม 2561 และวัน
ก ำหนดกำรใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำยตรงกับวันที่ 23 พฤษภำคม 2562 (ในกรณีท่ีวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิตรงกับ
วนัหยุดท ำกำร ให้เล่ือนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำว เป็นวนัท ำกำรสุดทำ้ยก่อนหน้ำวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ
คร้ังดงักล่ำว) รวมเป็นกำรใชสิ้ทธิทั้งหมด 4 คร้ัง 

 
บริษทัขอแจง้ วนัท่ีใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 3 คือ วนัท่ี 28 ธนัวำคม 2561 โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

 
1. อตัรำ และรำคำกำรใชสิ้ทธิ 

อตัรำกำรใชสิ้ทธิ  : ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สำมญัได ้1 หุ้น  
รำคำใชสิ้ทธิ               : 0.85 บำท ต่อ 1 หุน้  

2. ระยะเวลำแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิ และขอรับใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิ 
วนัท่ี 21, 24 - 27 ธนัวำคม 2561  ตั้งแต่เวลำ  09.00 - 15.30 น. 

3. สถำนท่ีติดต่อในกำรใชสิ้ทธิ และขอรับใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิ 
บริษทั  เอทีพี 30 จ  ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ี 700/199 หมู่ท่ี 1 ต  ำบลบำ้นเก่ำ อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 
ผูป้ระสำนงำน :  
1. คุณสุกำนดำ พุทธรักษำ    เลขำนุกำรบริษทั                โทรศพัท ์038-468-788 / 063-903-0049  
    อีเมลล ์sukarnda.p@atp30.com 

              2. คุณโชติกำ วีระศิลป์    ผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรเงินและควบคุม      โทรศพัท ์038-468-789 / 091-774-4432 
                  อีเมลล ์chotiga@atp30.com 
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4. วธีิกำรใชสิ้ทธิ 
ผูป้ระสงค์จะใช้สิทธิ ต้องด ำเนินกำรและจดัส่งเอกสำรดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทั ตำมสถำนท่ีติดต่อ

ขำ้งตน้ 
4.1 ใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิท่ีไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้งชดัเจน และครบถว้นแลว้ทุกรำยกำร ผูถื้อ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถขอรับแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิไดท่ี้สถำนท่ีท่ีติดต่อในกำรใช้
สิทธิ หรือดำวน์โหลดไดจ้ำกเวปไซตข์องบริษทั www.atp30.com 

4.2 ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ตำมแบบท่ีตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด ซ่ึงผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิลงลำยมือช่ือผูโ้อนดำ้นหลงั ตำมจ ำนวนท่ีระบุอยูใ่นใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใช้
สิทธิ และหนงัสือมอบอ ำนำจให้ผูอ่ื้นมำรับใบส ำคญัแสดงสิทธิฉบบัใหม่ ส ำหรับใบส ำคญัแสดง
สิทธิท่ีเหลือท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิ (ถำ้มี) 

ในกรณีท่ีใบส ำคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless) ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ี
ต้องกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต้องแจ้งควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอ เพื่อขอถอน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ตำมท่ีตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด
โดยยื่นต่อบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ท ำหน้ำท่ีเป็นนำยหน้ำซ้ือขำยหลักทรัพย ์(Broker) ของตน และ
บริษทัหลกัทรัพยด์งักล่ำว จะด ำเนินกำรแจง้กบัศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์เพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ น ำไปใช้เป็นหลกัฐำนประกอบกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญั
เพิ่มทุนกบับริษทั เพื่อด ำเนินกำรใชสิ้ทธิตำมท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ 

4.3  หลกัฐำนยืนยนักำรช ำระเงินตำมจ ำนวนในกำรใช้สิทธิ ตำมท่ีระบุในใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใช้
สิทธิซ้ือหุน้สำมญั 

4.4  เอกสำรประกอบกำรแจง้ควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นหุ้นสำมญั
ของ 
4.4.1 บุคคลสัญชำติไทย 

 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 
4.4.2 บุคคลต่ำงดำ้ว 

 ส ำเนำหนงัสือเดินทำง พร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 
4.4.3 นิติบุคคลในประเทศ 

 ส ำเนำหนงัสือรับรองซ่ึงออกโดยกระทรวงพำณิชยห์รือหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งอำยไุม่เกิน 
6 เดือน พร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจท่ีมีช่ือปรำกฏอยูใ่นหนงัสือ
รับรองบริษทันั้น และเอกสำรหลกัฐำนของผูมี้อ ำนำจลงลำยมือช่ือตำม 4.4.1. หรือ 4.4.2 
พร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง  
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4.4.4 นิติบุคคลต่ำงประเทศ 
 ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ซ่ึงออกโดยกระทรวงพำณิชย์

หรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งอำยุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง และเอกสำร
หลกัฐำนของผูมี้อ ำนำจลงลำยมือช่ือตำม 4.4.1. หรือ 4.4.2 พร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

4.4.5 คสัโตเดียน 
 ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ของประเทศท่ีออกเอกสำรนั้น 

ไม่เกิน 1 ปี พร้อมหนังสือแต่งตั้งคสัโตเดียน และเอกสำรหลักฐำนของผูมี้อ ำนำจลง
ลำยมือช่ือตำม 4.4.1. หรือ 4.4.2 พร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง  

4.5  จ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัจะตอ้งเป็นจ ำนวนเต็มเท่ำนั้น แต่
กรณีจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธิ มีเศษของหุ้นไม่เป็นจ ำนวนเต็ม เศษของหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวจะถูกปัดทิ้ง 

5. เอกสำรกำรช ำระเงิน/หลกัฐำนกำรช ำระเงิน 
5.1  ช ำระเงินโดย เช็ค/ดรำฟท์/แคชเชียร์เช็ค/ตัว๋แลกเงินธนำคำร ท่ีสำมำรถเรียกเก็บได้ภำยในเขต

กรุงเทพมหำนครภำยใน 2 วนัท ำกำร โดยตอ้งลงวนัท่ีในเช็คไม่เกินวนัท่ี 25 ธนัวำคม 2561 และ
ยืน่ควำมจ ำนงระหวำ่งวนัท่ี 21, 24 - 25 ธนัวำคม 2561 

5.2  ช ำระเงินโดยกำรโอนเข้ำบัญชี  ช่ือบัญชี “บัญชีจองซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัท เอทีพี 30 จ  ำกัด 
( ม ห ำ ช น ) ” (“ Account for Subscription for Ordinary Shares of ATP 30 Public Company 
Limited”) ประเภทบัญชี เงินฝำกสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 542-2-18366-7 ธนำคำรกสิกรไทย 
สำขำนิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร ชลบุรี โดยตอ้งโอนเงินภำยในวนัท่ี 27 ธันวำคม 2561 เวลำ 
15.30 น. และยืน่ควำมจ ำนงระหวำ่งวนัท่ี 21, 24 -27 ธนัวำคม 2561 ตั้งแต่เวลำ 09.00 - 15.30 น. 

นอกจำกน้ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะเป็นผูรั้บภำระค่ำอำกรแสตมป์ท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจำกกำรใชสิ้ทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวดว้ย 

หำกมีขอ้สงสัยเก่ียวกบักำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั กรุณำติดต่อสอบถำมท่ีสถำนท่ีติดต่อ
ขำ้งตน้ ในวนัและเวลำท ำกำร (จนัทร์ -  ศุกร์ เวลำ 09.00 น. ถึง 16.00 น.) 

 
จึงเรียนมำเพื่อทรำบ 
 

ขอแสดงควำมนบัถือ 
 
 (นำยปิยะ เตชำกลู) 
  กรรมกำรผูจ้ดักำร 

     บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 


