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20 พฤศจิกายน 2560 

 
เร่ือง แจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1 ตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 

ของบริษทั เอทีพี 30 จ  ากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 1 (ATP30-W1) 
 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ตามท่ีบริษทั เอทีพี 30 จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั
ของบริษทัคร้ังท่ี 1 (ATP30-W1) จ  านวนรวมทั้งส้ิน 123,749,504 หน่วย เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2560 โดยมี
ก าหนดการใชสิ้ทธิ คือ วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 วนัท่ี 29 มิถุนายน 2561 วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 และวนัท่ี 23 
พฤษภาคม 2562 (ในกรณีท่ีวนัก าหนดการใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยดุท าการ ให้เล่ือนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าว 
เป็นวนัท าการสุดทา้ยก่อนหนา้วนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังดงักล่าว) รวมเป็นการใชสิ้ทธิทั้งหมด 4 คร้ัง 

บริษทัขอแจง้ วนัท่ีใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1 คือ วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
1. อตัรา และราคาการใชสิ้ทธิ 

อตัราการใชสิ้ทธิ  : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุ้น  
ราคาใชสิ้ทธิ :  0.85 บาท ต่อ 1 หุน้  

2. ระยะเวลาแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิ และขอรับแบบฟอร์มแสดงจ านงการใชสิ้ทธิ 
วนัท่ี 22, 25 - 28 ธนัวาคม 2560  ตั้งแต่เวลา  09.00 - 15.30 น. 

3. สถานท่ีติดต่อในการใชสิ้ทธิ และขอรับแบบฟอร์มแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิ 
บริษทั  เอทีพี 30 จ  ากดั (มหาชน)  
เลขท่ี 700/199 หมู่ท่ี 1 ต  าบลบา้นเก่า อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 
ผูป้ระสานงาน :  

1. คุณสุกานดา พุทธรักษา  เลขานุการบริษทั   โทรศพัท ์063-903-0049 
    อีเมลล ์sukarnda.p@atp30.com 
2. คุณโชติกา    วีระศิลป์                ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและควบคุม     โทรศพัท ์038-468-789 

                  อีเมลล ์chotiga@atp30.com 
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4. วธีิการใชสิ้ทธิ 
ผูป้ระสงคจ์ะใชสิ้ทธิ ตอ้งด าเนินการและจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทั ตามสถานท่ีติดต่อขา้งตน้ 
4.1 แบบฟอร์มแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิท่ีไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งชดัเจน และครบถว้นแลว้ทุกรายการ 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถขอรับแบบฟอร์มแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิไดท่ี้สถานท่ีท่ีติดต่อในการ
ใชสิ้ทธิ หรือดาวน์โหลดไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.atp30.com) 
4.2 ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด ซ่ึงผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิลงลายมือช่ือผูโ้อนดา้นหลงั ตามจ านวนท่ีระบุอยูใ่นแบบฟอร์มแสดงความจ านงการใช้
สิทธิ และหนงัสือมอบอ านาจใหผู้อ่ื้นมารับใบส าคญัแสดงสิทธิฉบบัใหม่ ส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
เหลือท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิ (ถา้มี) 

ในกรณีท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิอยูใ่นระบบไร้ใบหุน้ (Scriptless) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีตอ้งการใช้
สิทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนตอ้งแจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอ เพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือ
เพื่อใหอ้อกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดโดยยืน่ต่อบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ท า
หนา้ท่ีเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์(Broker) ของตน และบริษทัหลกัทรัพยด์งักล่าว จะด าเนินการแจง้กบั
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์เพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ น าไปใชเ้ป็น
หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนกบับริษทั เพื่อด าเนินการใชสิ้ทธิตามท่ีระบุไวข้า้งตน้ 
4.3 หลกัฐานยนืยนัการช าระเงินตามจ านวนในการใชสิ้ทธิ ตามท่ีระบุในใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือ
หุน้สามญั 
4.4 เอกสารประกอบการแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นหุน้สามญัของ 

4.4.1  บุคคลสัญชาติไทย 
• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
4.4.2  บุคคลต่างดา้ว 
• ส าเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
4.4.3  นิติบุคคลในประเทศ 
• ส าเนาหนงัสือรับรองซ่ึงออกโดยกระทรวงพาณิชยห์รือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอายไุม่เกิน 6 
เดือน พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อ  านาจท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นหนงัสือรับรองบริษทันั้น 
และเอกสารหลกัฐานของผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือตาม 4.4.1. หรือ 4.4.2 พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
4.4.4  นิติบุคคลต่างประเทศ 
• ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ซ่ึงออกโดยกระทรวงพาณิชยห์รือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอายไุม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง และเอกสารหลกัฐานของผูมี้
อ านาจลงลายมือช่ือตาม 4.4.1. หรือ 4.4.2 พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
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4.4.5 คสัโตเดียน 
•  ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ของประเทศท่ีออกเอกสารนั้น ไม่เกิน 
1 ปี พร้อมหนงัสือแต่งตั้งคสัโตเดียน และเอกสารหลกัฐานของผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือตาม 4.4.1. หรือ 
4.4.2 พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง  

4.5  จ  านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัจะตอ้งเป็นจ านวนเตม็เท่านั้น แต่กรณี
จ านวนหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิ มีเศษของหุน้ไม่เป็นจ านวนเตม็ เศษของหุ้นสามญัดงักล่าวจะถูกปัด
ทิ้ง 

5. เอกสารการช าระเงิน/หลกัฐานการช าระเงิน 
5.1  ช าระเงินโดย เช็ค/ ดราฟท/์ แคชเชียร์เช็ค/ ตัว๋แลกเงินธนาคาร 
ท่ีสามารถเรียกเก็บไดภ้ายในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วนัท าการ โดยตอ้งลงวนัท่ีในเช็คไม่เกิน
วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2560 และยืน่ความจ านงระหวา่งวนัท่ี 22, 25 - 28 ธนัวาคม 2560 
5.2  ช าระเงินโดยการโอนเขา้บญัชี 
เขา้บญัชี “บัญชีจองซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัท เอทพี ี30 จ ำกดั (มหำชน)” ประเภทบัญชี เงินฝำกสะสม
ทรัพย์ เลขทีบ่ัญชี 542-2-18366-7 ธนำคำรกสิกรไทย สำขำนิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร ชลบุรี โดย
ตอ้งโอนเงินภายในวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2560 เวลา 15.30 น. และยืน่ความจ านงระหวา่งวนัท่ี 22, 25 - 28 
ธนัวาคม 2560  เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. 
 

นอกจากน้ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะเป็นผูรั้บภาระค่าอากรแสตมป์ท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวดว้ย 

หากมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทั กรุณาติดต่อสอบถามท่ีสถานท่ีติดต่อขา้งตน้ 
ในวนัและเวลาท าการ (จนัทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.) 
 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

 (นายปิยะ เตชากูล) 
  กรรมการผูจ้ดัการ 

     บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน)   


