บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
หนังสื อเชิญประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2564

วันพุธ ที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564
ประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
เริ่ มประชุมเวลำ 13.00 น. (ลงทะเบียนเข้ำระบบ E-EGM ได้ต้งั แต่เวลำ 12.00 น.)

ผูถ้ ือหุน้ ส่งเอกสำรตอบกลับบริ ษทั เพื่อยืนยันตัวตน ภำยในวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2564

บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) 700/199 หมู่ที่1 ตำบลบ้ำนเก่ำ อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 20160

เลขที่ ATP30 3/2564
02 กุมภำพันธ์ 2564
เรื่ อง ขอเชิญประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
ท่ำนผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
สิ่ งที่ส่งมำด้วย
1. สำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2563
2. แบบรำยงำนกำรเพิ่มทุน (F53-4)
3. สำรสนเทศเกี่ยวกับกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
4. ข้อบังคับบริ ษทั ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมผูถ้ ือหุ้น
5. เอกสำรและหลักฐำนที่ผเู ้ ข้ำร่ วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้ำร่ วมกำรประชุม วิธีกำรกำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียน
หลักเกณฑ์กำรลงคะแนนเสี ยง กำรนับคะแนน กำรแจ้งผลกำรนับคะแนน (ผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์)
6. ใบตอบรับเข้ำร่ วมประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
7. นิยำมและคุณสมบัติกรรมกำรอิสระ
8. รำยละเอียดประวัติกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบประกอบกำรมอบฉันทะ
9. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะรับข้ อมูลในรูปแบบเล่มรายงาน สามารถติดต่ อขอได้ รับได้ ที่
info@atp30.com/ sukarnda@atp30group.com หรื อ โทร: 038-468-788 และ 9

หน้ำที่ 1
บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) 700/199 หมู่ที่1 ตำบลบ้ำนเก่ำ อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 20160

ตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) ได้ประชุมร่ วมกันเมื่อวันที่ 20 มกรำคม 2564 และได้มีมติให้
เรี ยกประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นครั้ง 1/2564 ในวันพุธที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 13.00 น. โดยประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
(E-EGM) ผูเ้ ข้ำร่ วมประชุมสำมำรถลงทะเบียนเข้ำระบบ E-EGM ได้ต้งั แต่เวลำ 12.00 น.
เนื่องจำกปัจจุบนั สถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ในประเทศ
ไทยได้ขยำยขอบเขตกำรแพร่ ระบำดออกไปเป็ นวงกว้ำงในหลำยพื้นที่ บริ ษทั มีควำมตระหนัก ห่ วงใยต่อสุ ขภำพและควำม
ปลอดภัยของผูถ้ ือหุ้น รวมถึงผูท้ ี่มีส่วนร่ วมในกำรจัดประชุมอย่ำงยิ่ง ตลอดจนพร้อมที่จะปฏิบตั ิตำมมำตรกำรต่ำงๆ ของ
ภำครัฐอย่ำงเคร่ งครัดเพื่อป้องกันกำรแพร่ ระบำดของโรคโควิด-19
ด้วยเหตุดงั กล่ำว ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 มกรำคม 2564 จึงมีมติอนุมตั ิกำหนด
รู ปแบบกำรจัดประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2564 โดยประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ในกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 บริ ษทั จะเริ่ ม
ดำเนินกำรประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ในเวลำ 13.00 น. ทั้งนี้ หำกท่ำนผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะเข้ำร่ วมประชุมผ่ำนสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ผถู ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะส่งใบตอบรับเข้ำร่ วมประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยมี
รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วย 6 และส่งเอกสำรยืนยันตัวตนโดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำมหนังสื อเชิญประชุมมำยัง
บริ ษทั ภำยในวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2564 ที่ E-Mail : info@atp30.com, sukarnda@atp30group.com และ
chotiga@atp30group.com
เมื่อบริ ษทั ได้ตรวจสอบรำยชื่อผูถ้ ือหุ้นตำมข้อมูล ณ วันกำหนดรำยชื่อผูม้ ีสิทธิในกำรเข้ำร่ วมประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้น
ครั้งที่ 1/2564 (Record Date) ในวันที่ 04 กุมภำพันธ์ 2564 แล้ว ลิงก์ในกำรเข้ำสู่ ระบบรวมถึงคู่มือกำรใช้งำนในระบบ จะถูก
จัดส่งไปยัง E-Mail ที่ท่ำนผูถ้ ือหุ้นหรื อท่ำนผูร้ ับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนไว้กบั บริ ษทั เพื่อใช้ในกำรเข้ำร่ วมประชุมวิสำมัญ
ผูถ้ ือหุ้น
หำกท่ำนผูถ้ ือหุ้นไม่สะดวกเข้ำร่ วมประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่ำ ว บริ ษทั ขอควำมร่ วมมือท่ำนผูถ้ ือหุ้นมอบ
ฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริ ษทั แทนกำรเข้ำร่ วมประชุมด้วยตนเอง ทั้งนี้ บริ ษทั ได้กำหนดวำระกำรประชุม เพื่อพิจำรณำ
เรื่ องต่ำงๆ ตำมระเบียบวำระพร้อมด้วยควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริ ษทั ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษทั ได้จดั ทำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันพุธที่ 1 เมษำยน 2563 แล้วเสร็ จภำยใน 14 วัน
นับแต่วนั ประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ้น และได้ส่งให้ ตลำดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ ”) และกระทรวง
พำณิ ชย์ภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั (www.atp30.com) แล้ว เพื่อให้ผถู ้ ือหุ้น
ได้รับทรำบ และสำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องได้ภำยในเวลำที่เหมำะสม ซึ่ งไม่ปรำกฎว่ำมีผใู ้ ดคัดค้ำนหรื อขอแก้ไข ดัง
ปรำกฎตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วย 1
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้พิจำรณำแล้ว เห็นว่ำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันพุธที่ 1 เมษำยน
2563 ได้บนั ทึกรำยงำนกำรประชุมไว้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว จึงเห็นควรให้ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 รับรอง
รำยงำนกำรประชุมฉบับดังกล่ำว
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คะแนนเสียงเพื่อลงมติ
มติ ใ นวำระนี้ จะต้อ งได้รั บ กำรรั บ รองด้วยคะแนนเสี ย งข้ำงมำกของผูถ้ ื อ หุ้ น ที่ ม ำประชุ ม และมี สิท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน
ในกำรพิจำรณำอนุมตั ิวำระที่ 2 ถึงวำระที่ 4 ให้ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1 ของปี 2564 พิจำรณำโดยถือว่ำวำระ
ที่ 2 ถึงวำระที่ 4 เป็ นเรื่ องที่มีควำมเกี่ยวเนื่ องกันและเป็ นเงื่อนไขซึ่ งกันและกัน ดังนั้น หำกวำระใดวำระหนึ่งไม่ได้รับกำร
อนุมตั ิจำกที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2564 จะไม่มีกำรพิจำรณำวำระอื่นๆ ดังกล่ำวอีก และจะถือว่ำวำระที่ได้รับกำร
อนุมตั ิไปแล้วเป็ นอันยกเลิกด้วย
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิม่ ทุนจดทะเบียนบริษัท และการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อ 4. (เรื่ อง
ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้ สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัท
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อเป็ นแหล่งเงินทุนในกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ในปั จจุบนั และเพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจในอนำคตจำกกำรเพิ่ม
ฐำนลูกค้ำ ดังนั้นบริ ษทั จะต้องมีเงินสำรองเป็ นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจกำรตำมแผนโครงกำรลงทุนจำนวนรถโดยสำร
จำนวน 68 คัน อำทิ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรี ยมนักขับและพนักงำนฝ่ ำยปฏิบตั ิกำรในกำรควบคุมกระบวนกำรเดินรถ ค่ำใช้จ่ำย
เกี่ยวกับรถโดยสำร ค่ำบริ กำรเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำหรับกระบวนกำรเดินรถโดยสำร เป็ นต้น
กำรเพิ่ ม ทุ น ในครั้ งนี้ ส่ ง ผลดี ต่อ บริ ษทั ในระยะยำวจำกกำรได้มีพนั ธมิ ต รทำงธุ ร กิ จ (Strategic Partner ) ในกำร
สนับสนุนกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ทำให้บริ ษทั สำมำรถขยำยฐำนลูกค้ำได้จริ ง สำมำรถสร้ำงรำยได้จำกกำรให้บริ กำรและ
กำไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้นและเพิ่มผลตอบแทนกำรลงทุนให้แก่ ผูถ้ ื อหุ้นในระยะยำว โดยกำรเพิ่มทุนจดทะเบี ยนบริ ษทั จำนวน
16,250,000.00 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 154,327,514.50 บำท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 170,577,514.50
บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่ำตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท เพื่อเสนอขำยให้แก่บุคคลใน
วงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ บริ ษทั โตโยต้ำ ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรี ยกว่ำ “TTTH”)
ทั้งนี้ รำยละเอียดกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนข้ำงต้นจะปรำกฎไว้ในวำระที่ 3 เพื่อนำเสนอต่อไป และ
รำยละเอียดปรำกฎตำมแบบรำยงำนกำรเพิ่มทุน (F53-4) สิ่ งที่ส่งมำด้วย 2
นอกจำกนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ข้ำงต้น บริ ษทั จะต้องแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษทั ข้อ 4. (เรื่ องทุนจดทะเบียน) โดยให้ยกเลิกข้อควำมเดิมและให้ใช้ขอ้ ควำมดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน : 170,577,514.50
(หนึ่งร้อยเจ็ดสิ บล้ำนห้ำแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้ำร้อยสิ บสี่
ล้ำนบำทห้ำสิ บสตำงค์)
มูลค่ำหุ้นละ
:
0.25 บำท
(ยี่สิบห้ำสตำงค์)
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสำมัญ
: 682,310,058 หุ้น
(หกร้อยแปดสิ บสองล้ำนสำมแสนหนึ่งหมื่นห้ำสิ บแปด
หุ้น)
หุ้นบุริมสิ ทธิ
:
- หุ้น
(- หุ้น)
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำแล้ว มีควำมเห็นเป็ นเอกฉันท์ว่ำควรเสนอที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อ
พิจำรณำอนุมตั ิกำรกำรเพิ่มทุนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด ให้แก่ TTTH โดยเฉพำะเจำะจง
และเป็ นบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกับบริ ษทั จำนวน 65,000,000 หุ้น รำยละเอียดปรำกฎตำมสนเทศเกี่ยวกับกำรออกและเสนอขำย
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ( Private Placement ) สิ่ งที่ส่งมำด้วย 3 และแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั
ข้อ 4. (เรื่ องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ตำมรำยละเอียดข้ำงต้นทุกประกำร
ทั้งนี้ มอบอำนำจให้บุคคลซึ่ งได้รับกำรแต่งตั้งและมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั และ/หรื อกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
มี อำนำจในกำรจดทะเบี ยนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ที่กรมพัฒนำธุ รกิ จ กำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์ มี อำนำจ
ดำเนินกำรต่ำงๆ ที่จำเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตำมคำสั่งของนำยทะเบียน และเพื่อให้กำรจดทะเบียนเสร็ จสมบูรณ์
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ
มติ ในวำระนี้ ต้องได้รับอนุ มัติด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ ของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ้นที่มำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั เพื่ออนุมตั ิจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั
ให้ แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
สื บเนื่องจำกกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนบริ ษทั ซึ่ งได้พิจำรณำในวำระที่ 2 ข้ำงต้น เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิกำรออกและกำร
จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท โดยเสนอขำยแบบเฉพำะเจำะจง
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ บริ ษทั โตโยต้ำ ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรี ยกว่ำ “TTTH”)
โดยกำรจัดสรรจำนวน 65,000,000 หุ้น ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 0.99 บำท คิดเป็ นมูลค่ำ 64,350,000.00 บำท
มีขอ้ พิจำรณำเพิ่มเติม ดังนี้
(ก) เนื่องจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็ นกำรเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ของบริ ษทั โดยที่ประชุม
วิสำมัญผูถ้ ือหุ้นมีมติกำหนดรำคำเสนอขำยไว้ชัดเจนตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่ อง กำร
อนุญำตให้บริ ษทั จดทะเบียนเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกำศที่ ทจ. 72/2558”)
นอกเหนื อจำกที่บริ ษทั จะต้องได้รับอนุ มตั ิจำกที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ื อหุ้น ในกำรออกและเสนอขำยหุ้น ของบริ ษทั
ให้แก่ TTTH ในครั้งนี้ แล้ว บริ ษทั จะต้องได้รับอนุ ญำตให้เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริ ษทั ต่อบุคคลใน
วงจำกัดจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์และตลำดหลักทรั พย์ (“สำนักงำน ก.ล.ต.”) ตำมประกำศที่ ทจ.
72/2558 ก่อนกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว
กำรพิจำรณำรำคำเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษทั ที่จะออกให้ทำง TTTH ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 0.99 บำท ในครั้งนี้
เทียบกับรำคำตลำดของหุ้น บริ ษทั ซึ่ งคำนวณจำกรำคำถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ้นบริ ษทั ที่ซ้ื อขำยในตลำดหลักทรั พย์ฯ
ย้อนหลังไม่น้อยกว่ำ 15 วันทำกำรติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2564 กล่ำวคือ ระหว่ำงวันที่ 28
ธันวำคม 2563 ถึงวันที่ 19 มกรำคม 2564 ซึ่ งเท่ำกับหุ้นละ 0.99 บำทนั้น ซึ่ งบริ ษทั ไม่มีส่วนลดจำกรำคำตลำด ดังนั้นรำคำ
เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนข้ำงต้น จึงเป็ นรำคำที่ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำดตำมประกำศที่ ทจ. 72/2558
หำกรำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำด
ของหุ้นบริ ษทั ก่อนที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทำง TTTH จะต้อง
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ปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีกำรพิจำรณำคำขอให้รับหุ้นสำมัญหรื อหุ้นบุริมสิ ทธิในส่ วนเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11
พฤษภำคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิม่ เติม)
ทั้งนี้ ภำยหลังจำกกำรออกและจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่ TTTH ข้ำงต้น ทำง TTTH จะถือหุ้นจำนวน
65,000,000 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้อยละ 9.53 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ำยแล้วทั้งหมดภำยหลังกำรจดทะเบียน
เพิ่มทุนชำระแล้วของบริ ษทั
(ข) กำรออกและจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่ TTTH ในครั้งนี้ ไม่เข้ำข่ำยเป็ นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริ ษทั จดทะเบียน ตำมนัยของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่
เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิ งหำคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่ อง
กำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรปฏิบตั ิกำรของบริ ษทั จดทะเบียนในรำยกำรที่เกี่ย วโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 15 กันยำยน 2538
(รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกำศเรื่ องรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน”) เนื่องด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
ก่อนกำรเพิ่มทุนในครั้งนี้ ทำง TTTH ไม่มีควำมสัมพันธ์ใดๆ กับบริ ษทั กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรื อผู ้
ถื อหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษทั อย่ำงไรก็ดี ภำยหลังจำกกำรเข้ำท ำรำยกำรซื้ อหุ้นสำมัญเพิ่ มทุนของบริ ษทั เอที พี 30 จำกัด
(มหำชน) แล้ว จะเข้ำมำเป็ นผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษทั โดยถือหุ้นจำนวน 65,000,000 หุ้นหรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้อย
ละ 9.53 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดภำยหลังกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริ ษทั และทำง TTTH จะ
เสนอชื่ อ บุ ค คลเข้ำด ำรงต ำแหน่ ง กรรมกำรบริ ษทั จำนวน 1 ท่ ำ น รวมเป็ นกรรมกำรบริ ษ ัท ทั้ง หมดจำนวน 8 ท่ ำน ซึ่ ง
ประกอบด้วยกรรมกำร 5 ท่ำนและกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน โดยกรรมกำรจำก TTTH ดังกล่ำวไม่ได้เข้ำมำมีส่วนร่ วมในกำร
บริ หำรจัดกำรบริ ษทั แต่อย่ำงใดและไม่มีควำมเกี่ยวข้องกันตำมมำตรำ 258 ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ซึ่ งกำรเข้ำซื้ อหุ้นสำมัญ
ของบริ ษทั ในครั้งนี้ถือเป็ นกำรตัดสิ นใจเฉพำะบริ ษทั และไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน โดย TTTH มิได้มีสัญญำระหว่ำงผูถ้ ือหุ้น
กันในกำรถือหุ้นของบริ ษทั ดังนั้น TTTH ดังกล่ำวจึงมิได้ร่วมกันกระทำกำรที่ตอ้ งถูกนับรวมเป็ นกลุ่มเดียวกัน (Acting In
Concert) ในกำรเข้ำซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
หำกในอนำคตบริ ษทั มีกำรทำรำยกำรกับ TTTH ดังกล่ำว บริ ษทั จะปฏิบตั ิตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
ที่ ทจ.21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรเกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิ งหำคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรปฏิบตั ิกำรของบริ ษทั ใน
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิม่ เติม)
นอกจำกนี้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ยังได้มีมติอนุ มตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อ
พิ จ ำรณำอนุ มัติ กำรมอบอ ำนำจให้ ค ณะกรรมกำรบริ ษ ัท และ/หรื อ กรรมกำรผูจ้ ัด กำร และ/หรื อ ผูร้ ั บ มอบอ ำนำจจำก
คณะกรรมกำรบริ ษทั และ/หรื อผูร้ ับมอบอำนำจจำกกรรมกำรผูจ้ ดั กำรเป็ นผูม้ ีอำนำจในกำรดำเนินกำร ดังนี้
ก. พิจำรณำกำหนดรำยละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญ เพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่ งรวมถึงแต่
ไม่จำกัดเพียงกำรกำหนดระยะเวลำกำรเสนอขำย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไข และรำยละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็ นไปตำม
กฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับกำรออก และเสนอขำยหลักทรัพย์
ข. กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้ อ และวันเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุน กำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเป็ นครั้ง
เดียวหรื อเป็ นครำวๆ กำรชำระค่ำหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรำยละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกำรจองซื้ อ และเสนอขำยหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว
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ค.

เข้ำเจรจำ ทำควำมตกลง และลงนำมในเอกสำรและสัญญำต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนำจในกำรดำเนินกำรต่ำงๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรออก เสนอขำย และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนข้ำงต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกำรจัดเตรี ยม กำรลงนำม
กำรยื่นคำขออนุ ญำต และเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรขออนุ ญำตออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อสำนักงำน
ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงต่อหน่วยงำนใดๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี)
ง.
จดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์ และมีอำนำจดำเนินกำรต่ำงๆ ที่
จำเป็ น เพื่อให้เป็ นไปตำมคำสั่งของนำยทะเบียน และเพื่อให้กำรดำเนินกำรจดทะเบียนเสร็ จสมบูรณ์
ทั้งนี้ ตำมประกำศ ทจ. 72/2558 กำหนดให้บริ ษทั ต้องเสนอขำยหุ้นให้แล้วเสร็ จภำยในระยะเวลำที่ได้รับอนุมตั ิจำกที่
ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้น แต่ตอ้ งไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นมีมติอนุมตั ิให้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่
หรื อบริ ษทั ต้องเสนอขำยหุ้นให้แล้วเสร็ จภำยใน 12 เดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นมีมติอนุมตั ิให้เสนอขำยหุ้น
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ้นมีมติไว้อย่ำงชัดเจนว่ำเมื่อพ้นระยะเวลำ 3 เดือนดังกล่ำว ให้คณะกรรมกำรบริ ษทั หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริ ษทั กำหนดรำคำเสนอขำยตำมรำคำตลำดในช่วงที่เสนอขำย
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำแล้วเห็นว่ำที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2564 สมควรอนุมตั ิกำรออกและเสนอขำย
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่ TTTH จำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่ำตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท ในครั้งนี้ ส่ งผลดีต่อบริ ษทั
จำกกำรได้มี พนั ธมิ ต รทำงธุ ร กิ จ (Strategic Partner ) เป็ นผูส้ นับ สนุ น ในกำรด ำเนิ น งำนของบริ ษ ัท ผูเ้ ชี่ ย วชำญในกำร
ดำเนิ นกำรบริ หำรที่เ กี่ยวกับโลจิสติกส์ และมีควำมพร้อมทำงด้ำนเงินทุน ซึ่ งจะทำให้บริ ษทั ได้รับเงินตำมแผนขยำยฐำน
ลูกค้ำของบริ ษทั ทันเวลำ และมีสภำพคล่องทำงกำรเงินที่เพียงพอในปัจจุบนั และกำรขยำยธุรกิจในอนำคต อีกทั้งจะช่วยให้
บริ ษทั มีภำพลักษณ์ที่ดีและสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่งได้ ซึ่ งกำรเพิ่มทุนนี้ถือเป็ นกำรระดมทุนในระยะสั้นสำมำรถได้รับ
เงินตำมที่ตอ้ งกำร ลดภำระผูถ้ ือหุ้นรำยเดิมในกำรเพิ่มทุน และสร้ำงผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผถู ้ ือหุ้นในระยะยำว
รำยละเอียดปรำกฎตำมแบบรำยงำนกำรเพิ่มทุน (F53-4) สิ่ งที่ส่งมำด้วย 2 และสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรออกและเสนอ
ขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) สิ่ งที่ส่งมำด้วย 3
คารับรองของกรรมการบริษัท
กรรมกำรบริ ษทั มีจำนวน 7 ท่ำน ประกอบด้วยกรรมกำร 4 ท่ำน และกรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ 3 ท่ำน ซึ่ง
หำกไม่ปฏิบตั ิหน้ำที่ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริ ต และระมัดระวังในกำรรักษำผลประโยชน์ของบริ ษทั ที่เกี่ยวกับกำรเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยกระทำกำรหรื อละเว้น
กำรกระทำกำรใดอันเป็ นกำรไม่ปฏิบตั ิหน้ำที่ดงั กล่ำว และก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยแก่บริ ษทั ผูถ้ ือหุ้นสำมำรถฟ้องร้องเรี ยกค่ำ
สิ นไหมทดแทนจำกกรรมกำรคนดังกล่ำวแทนบริ ษทั ได้ตำมมำตรำ 85 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) จนเป็ นเหตุให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำรหรื อบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องได้ประโยชน์โดยมิชอบ ผูถ้ ือ
หุ้นคนหนึ่ งหรื อหลำยคนซึ่ งถือหุ้นในบริ ษทั และมีสิทธิ ออกเสี ยงรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจำนวนสิ ทธิ ออกเสี ยง
ทั้งหมดของบริ ษทั สำมำรถใช้สิทธิเรี ยกคืนประโยชน์จำกกรรมกำรนั้นแทนบริ ษทั ได้ตำมมำตรำ 89/18 แห่งพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)

หน้ำที่ 6
บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) 700/199 หมู่ที่1 ตำบลบ้ำนเก่ำ อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 20160

ในกำรนี้ คณะกรรมกำรบริ ษทั ขอรับรองว่ำคณะกรรมกำรบริ ษทั ได้ใช้ควำมระมัดระวังในกำรดำเนินกำรพิจำรณำ
อนุมตั ิและตรวจสอบข้อมูลของผูล้ งทุนอย่ำงครบถ้วนแล้ว มีควำมเห็นว่ำกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั
เพื่อจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ TTTH ดังกล่ำว ส่ งผลดีต่อบริ ษทั จำกกำรได้มีพนั ธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partner) ใน
กำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนของบริ ษทั มีฐำนะทำงกำรเงินที่มงั่ คง ทำให้บริ ษทั สำมำรถขยำยฐำนลูกค้ำได้จริ ง สร้ำงรำยได้
จำกกำรให้บริ กำร เพิ่มกำไรในอนำคต และเพิ่มผลตอบแทนกำรลงทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ้นในระยะยำว
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ
มติในวำระนี้ตอ้ งได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ ของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มำประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิม่ จานวนกรรมการ 1 ท่ าน จากจานวนเดิม 7 ท่ าน เป็ นจานวน 8 ท่ าน โดยมอบอานาจ
อนุมัติการแต่ งตั้งกรรมการเข้ ามาใหม่ ให้ แก่คณะกรรมการบริษัท
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2564 ซึ่ งประชุมเมื่อวันพุธที่ 20 มกรำคม 2564 ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู ้
ถือหุ้นพิจำรณำและอนุมตั ิกำรเพิ่มจำนวนกรรมกำร 1 ท่ำน จำกจำนวนเดิม 7 ท่ำน เป็ นจำนวน 8 ท่ำน สื บเนื่องจำกกำรออก
และเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่ TTTH ซึ่งได้พิจำรณำในวำระที่ 3 ข้ำงต้น โดย TTTH ได้เสนอชื่อบุคคลเข้ำ
ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั จำนวน 1 ท่ำนตำมสัดส่ วนกำรเพิ่มทุนประมำณร้อยละ 9.53 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้ว
ทั้งหมดภำยหลังกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ซึ่งไม่ได้เข้ำมำมีส่วนร่ วมในกำรบริ หำรจัดกำรบริ ษทั แต่อย่ำงใด และไม่มี
ควำมเกี่ยวข้องกันตำมมำตรำ 258 ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ขอให้ที่ประชุมมอบอำนำจอนุมตั ิกำรแต่งตั้งกรรมกำรเข้ำมำ
ใหม่ให้แก่ คณะกรรมกำรบริ ษทั
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 อนุมตั ิเพิ่มจำนวนกรรมกำร 1
ท่ำนจำกจำนวนเดิม 7 ท่ำน รวมเป็ นจำนวน 8 ท่ำน ตำมสัดส่ วนกำรเพิ่มทุนกับทำง TTTH เพื่อช่วยสนับสนุน ให้คำปรึ กษำ
และแนะนำเกี่ยวกับกำรบริ หำรจัดกำรบริ ษทั อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพเพิ่มขึ้น โดยมอบอำนำจกำรดำเนินกำรอนุมตั ิกำรแต่งตั้ง
กรรมกำรใหม่ให้แก่คณะกรรมกำรบริ ษทั
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ
มติในวำระนี้ตอ้ งได้รับกำรอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มำประชุมและมี
สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
วำระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผถู ้ ือหุ้นได้สอบถำมผูบ้ ริ หำรในเรื่ องกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ของบริ ษทั (ถ้ำมี) ดังนั้นจะไม่มี
กำรนำเสนอเรื่ องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมตั ิ และไม่มีกำรลงมติใดๆ ในวำระนี้
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควรให้ผถู ้ ือหุ้นได้สอบถำมข้อสงสัยในเรื่ องกำรดำเนินงำนของบริ ษทั และให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้ตอบ
ข้อซักถำมของผูถ้ ือหุ้น
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อนึ่ง บริ ษทั ได้เผยแพร่ หนังสื อเชิญประชุมพร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั
(www.atp30.com) ด้วยแล้ว และหำกผูถ้ ือหุ้นท่ำนใดมีคำถำมที่ตอ้ งกำรให้บริ ษทั ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวำระที่
นำเสนอครั้งนี้ สำมำรถจัดส่งคำถำมล่วงหน้ำได้ที่อีเมล : info@atp30.com , sukarnda@atp30group.com และ
chotiga@atp30group.com

ขอแสดงควำมนับถือ
บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)

(นำยชำติชำย พำนิชชีวะ)
ประธำนกรรมกำรบริ ษทั
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หมำยเหตุ
บริ ษทั ได้เผยแพร่ หนังสื อเชิญประชุมฉบับภำษำไทยและฉบับภำษำอังกฤษ รวมถึงหนังสื อมอบฉันทะทั้ง แบบ ก.
แบบ ข. และแบบ ค. (ตำมสิ่ ง ที่ ส่ ง มำด้ว ย 9) บนเว็บ ไซต์ ข องบริ ษ ัท ซึ่ งผู ้ถื อ หุ้ น สำมำรถดำวน์ โ หลดได้ที่ เ ว็บ ไซต์
www.atp30.com ในหัวข้อ กำรจัดกำรและกำกับดูแลกิจกำร, หนังสื อเชิญประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ตั้งแต่วนั ที่
10 กุมภำพันธ์ 2564 เป็ นต้นไป
คาบอกกล่าวการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล (Privacy Notice)
บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) ให้ควำมสำคัญกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำน จึงขอแจ้ง
ข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่ำนทรำบ เพื่อเป็ นกำรปฎิบตั ิตำม พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
วัตถุประสงค์ ความจาเป็ น และข้อมูลส่ วนบุคคลที่จะเก็บรวมรวม
บริ ษทั จำเป็ นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนตำมที่ท่ำนแจ้งไว้แก่บริ ษทั ได้แก่ ชื่อ นำมสกุล ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์ และเลขที่ประจำตัวประชำชนของท่ำน เพื่อนำไปใช้ภำยใต้วตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
•
เรี ยกประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2564 รวมถึงจัดให้มีกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ตำมที่
กฎหมำยกำหนด
•
จัดส่งหนังสื อเชิญประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ให้แก่ท่ำนผูถ้ ือหุ้นตำมที่ได้แจ้งมำ
ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษ ัท จะดำเนิ นกำรเก็บ รั ก ษำข้อ มู ลส่ ว นบุคคลของท่ำ นตำมที่ ระบุไ ว้ในเอกสำรฉบับนี้ ตลอดระยะเวลำที่
จำเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลเพื่อให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ดงั กล่ำวข้ำงต้น
สิทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
ในฐำนะที่ท่ำนเป็ นเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล ท่ำนมีสิทธิ ต่ำงๆ ตำมที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งอำจรวมถึง สิ ทธิในกำรถอนควำมยินยอม สิ ทธิในกำรขอเข้ำถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิ ทธิในกำร
ขอแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลให้ถูกต้อง สิ ทธิ ในกำรขอให้ลบหรื อทำลำยข้อมูลส่ วนบุคคล สิ ทธิ ในกำรขอให้ระงับกำรใช้
ข้อมูลส่ วนบุคคล สิ ทธิ ในกำรขอให้โอนข้อมูลส่ วนบุคคลตำมวิธีกำรที่กฎหมำยกำหนด สิ ทธิ ร้องเรี ยน และสิ ท ธิ ในกำร
คัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
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สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 1
สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
บริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
700/199 หมู่ที่ 1 ตาบลบ้ านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
เวลาและสถานที่ กำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2563 (“การประชุ มฯ”) ของ บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) (“บริษัท
ฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2563 เวลำ 10.00 น. ณ อำคำรสโมสร โครงกำรชี วำวัลย์ ปิ่ นเกล้ำ-สำทร เลขที่ 188 ถนน
พุทธมณฑลสำย 1 แขวงบำงระมำด เขตตลิ่งชัน กรุ งเทพมหำนคร
กำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2563 มี “นำยชำติชำย พำนิชชีวะ” ประธำนกรรมกำร ทำหน้ำที่เป็ นประธำนที่
ประชุม (“ประธานฯ”) และมีนำงสำวแพรววรรณ อ่อนประไพ ทำหน้ำที่เป็ นผูด้ ำเนินกำรประชุม (“ผู้ดาเนินการประชุม”)
ผูด้ ำเนินกำรประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่ำ บริ ษทั ฯ กำหนดมำตรกำรป้องกันและรองรับควำมเสี่ ยงต่อกำรแพร่ เชื้อโรค
โควิด 19 (COVID-19) ตำมมำตรกำรกำรป้องกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุ ข ดังนี้
บริ ษทั ฯ จัดเตรี ยมเจลแอลกอฮอล์อย่ำงเพียงพอ โดยเฉพำะในบริ เวณที่มีกำรใช้งำนร่ วมกันเป็ นจำนวนมำก
จัดให้มีหน้ำกำกอนำมัยสำหรั บผูเ้ ข้ำร่ วมประชุ ม และขอควำมร่ วมมื อให้ ผูเ้ ข้ำร่ วมประชุ ม สวมหน้ำกำกอนำมัย
ตลอดเวลำที่ร่วมประชุม
กำรจัดอำหำรว่ำงเป็ นชุด และขอควำมร่ วมมือ งดรับประทำนอำหำรบริ เวณที่จดั ประชุมทั้งหมด
ผังที่นงั่ ในห้องประชุมมีระยะห่ำงอย่ำงน้อย 1 เมตร
จำกนั้น ผูด้ ำเนินกำรประชุมได้กล่ำวแนะนำกรรมกำร ผู ้ตรวจสอบภำยใน ผูส้ อบบัญชี และที่ปรึ กษำกฎหมำยของ
บริ ษทั ฯ ที่เข้ำร่ วมกำรประชุมดังนี้
กรรมการ
1.
นำยชำติชำย พำนิชชีวะ
ประธำนกรรมกำร
2.
นำยวิวฒั น์ กรมดิษฐ์
รองประธำนกรรมกำร
3.
นำยปิ ยะ เตชำกูล
กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
4.
นำงสมหะทัย พำนิชชีวะ
กรรมกำร
5.
นำงสุ วรรณี คำมัน่
กรรมกำร กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
6.
นำยกำชัย บุญจิรโชติ
กรรมกำร กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
7.
นำยประเสริ ฐ อัครประถมพงศ์
กรรมกำร กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
ทั้งนี้ เพื่อเป็ นกำรปฏิบตั ิตำมมำตรกำรรองรับกำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โรคโควิด 19) ตำม
แถลงกำรณ์ สำนักนำยกรั ฐ มนตรี เรื่ อ ง “กำรประกำศสถำนกำรณ์ ฉุกเฉิ นตำมพระรำชกำหนดกำรบริ หำรรำชกำรใน
สถำนกำรณ์ฉุกเฉิ น พ.ศ. 2549 ข้อ 8 มำตรกำรพึงปฏิบตั ิสำหรับบุคคลบำงประเภท “ให้ กลุ่มคนที่มีความเสี่ ยงสู งต่ อการติด
เชื ้อโรคโควิด-19 ได้ ง่ายต่ อไปนีอ้ ยู่ในเคหสถานหรื อบริ เวณสถานที่พานักของตน เพื่ อป้ องกันตนเองจากการติดเชื ้อจาก
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สภาพแวดล้ อมภายนอก (1) ผู้สูงอายุตั้งแต่ อายุเจ็ด สิ บปี ขึน้ ไป” ประกำศ ณ วันที่ 25 มีนำคม 2563 ซึ่ งกรรมกำรจำนวน 1
ท่ำน คือ นำงสุ วรรณี คำมัน่ เข้ำข่ำยดังกล่ำว จึงมีควำมจำเป็ นต้องเข้ำร่ วมกำรประชุมโดยผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ตำมคำชี้แจง
ของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่ อง ประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ของห้ำงหุ้นส่ วนจดทะเบียน บริ ษทั จำกัด บริ ษทั มหำชน
จำกัด สมำคมกำรค้ำและหอกำรค้ำ ตำมประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่ งชำติ ฉบับที่ 74/ 2557 เรื่ อง กำรประชุมผ่ำนสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2557
ผู้ตรวจสอบภายในบริษัท
1.
นำงสำวอรอินทุ์ อินทร์เจริ ญสุ ข
ผู้สอบบัญชี
1.
นำยศุภชัย ปัญญำวัฒโน
2.
นำงสำวกรองแก้ว ลิมป์ กิตติกุล
3.
นำงสำววิลำสิ นี ศิริบูรณ์
ที่ปรึกษากฎหมาย
1.
นำยภัสนันท์ สุ วรรณน้อย

ผูส้ อบบัญชี บริ ษทั สำนักงำนอีวำย จำกัด
ผูส้ อบบัญชี บริ ษทั สำนักงำนอีวำย จำกัด
ผูส้ อบบัญชี บริ ษทั สำนักงำนอีวำย จำกัด

ที่ปรึ กษำกฎหมำย บริ ษทั ติลลิกี แอนด์ กิบบินส์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด
(ประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์)
บริ ษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด ทำหน้ำที่นบั คะแนนเสี ยงจำกกำรลงมติของผูถ้ ือหุ้นในกำรประชุมฯ
ผูด้ ำเนินกำรประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่ำ กำรประชุมฯ มีผถู ้ ือหุ้นเข้ำประชุมด้วยตนเองและโดยกำรมอบฉันทะรวม 34

รำย จำนวนหุ้นรวม 376,316,783 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 60.96 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยแล้วทั้งหมดครบเป็ นองค์ประชุม โดยมี
ผูถ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะเพิ่มเติมจำนวน 2 รำย ถือหุ้นรวม 376,316,884 หุ้น ทยอยเข้ำร่ วมประชุมตั้งแต่วำระที่ 2 เป็ นต้น
ไป
ต่อมำ ผูด้ ำเนิ นกำรประชุมได้ช้ ี แจงระเบียบหลักเกณฑ์กำรออกเสี ยงลงคะแนน และรำยละเอียดแต่ละวำระให้ที่
ประชุมรับทรำบ โดยในกำรประชุมฯ ครั้งนี้ มีวำระทั้งสิ้ น 10 วำระในกำรพิจำรณำ แต่ละวำระกำรประชุมนั้น พิจำรณำ
เรี ยงลำดับวำระที่ระบุไว้ในหนังสื อเชิญประชุม โดยไม่มีกำรสลับวำระ
กำรลงคะแนน
1.
สำหรั บในกำรลงคะแนนแต่ละวำระ ผูถ้ ื อหุ้นทุกท่ำนสำมำรถออกเสี ยงคะแนนได้ตำมจำนวนหุ้นที่มี หรื อตำม
จำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมำ ถือว่ำ 1 หุ้นมีค่ำเท่ำกับ 1 คะแนน โดยในกำรลงคะแนนจะไม่สำมำรถแบ่งคะแนน
ในกำรลงคะแนนได้ ยกเว้นแต่เป็ นผูร้ ั บมอบฉันทะที่ ได้รับแบบฟอร์ มกำรมอบฉันทะแบบ ค. คือ คัสโตเดี ยน
(Custodian) ที่ทำหน้ำที่ดูแลหลักทรัพย์ให้แก่นกั ลงทุนต่ำงชำติ สำหรับผูท้ ี่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผูม้ อบฉันทะ
ได้ระบุกำรลงคะแนนมำแล้ว ผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตำมที่ผมู ้ อบฉันทะระบุไว้
2.
ในกำรลงคะแนนกรุ ณำลงชื่อด้วยปำกกำและสำมำรถเลือกได้ดงั นี้ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง
3.
เจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียน จะทำกำรพิมพ์บตั รลงคะแนนให้สำหรับกรณี ต่ำงๆ ดังนี้
ผูถ้ ือหุ้นมำด้วยตนเอง
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-

4.

ผูร้ ับมอบฉันทะได้รับกำรมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. ในกรณี ที่ผมู ้ อบฉันทะให้สิทธิ ผรู ้ ับมอบฉันทะลงคะแนนได้
ในวำระที่ระบุ และเจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บตั รคะแนน ในกรณี ที่ผมู ้ อบฉันทะได้ระบุกำรลงคะแนนใน
วำระต่ำงๆ แล้ว โดยมอบให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้ำประชุมแทนและออกเสี ยงให้ตรงตำมที่ผมู ้ อบฉันทะประสงค์
ก่อนที่จะทำกำรเรี ยกเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อทำกำรอนุ มตั ิในแต่ละวำระ ท่ำนผูเ้ ข้ำร่ วมประชุมสำมำรถสอบถำม
คำถำมต่ำงๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับวำระนั้นๆ ได้ กรณี ที่ผูเ้ ข้ำร่ วมประชุ มต้องกำรจะสอบถำม กรุ ณำยกมื อและแจ้งชื่ อ
นำมสกุล พร้อมทั้งชี้แจงว่ำเป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มำด้วยตนเอง หรื อเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ

วิธีกำรนับคะแนน
1.
บริ ษทั ฯ จะใช้ระบบกำรนับคะแนนโดยบำร์ โค้ด เพื่อควำมสะดวกและรวดเร็ วของผูถ้ ือหุ้น โดยเป็ นกำรเทคะแนน
ไปทำงเห็ นด้วย และสำหรั บกำรลงมติ ใ นแต่ ละวำระ บริ ษ ัทฯ ขออนุ ญ ำตเรี ยกเก็บบัตรลงคะแนนกรณี ที่ท่ำน
ผูเ้ ข้ำร่ วมประชุมต้องกำรลงคะแนนเป็ นไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยงเท่ำนั้น
2.
ยกเว้นในวำระกำรแต่งตั้งกรรมกำรที่จะทำกำรเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยกำรเรี ยกเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผูท้ ี่
ประสงค์ลงคะแนนเป็ นเห็นด้วย จะดำเนินกำรเก็บบัตรหลังจำกที่ผปู ้ ระสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออก
เสี ยง
3.
ผลกำรนับคะแนนจะถูกประกำศหลังจำกที่ท่ำนประธำนฯ ขอให้ท่ำนผูถ้ ือหุ้นอนุ มตั ิแต่ละวำระ โดยผลกำรนับ
คะแนนจะเป็ นผลกำรนับคะแนนรวมจำกผูถ้ ือหุ้นที่มำด้วยตนเอง ผูร้ ับมอบฉันทะที่ได้รับสิ ทธิ ลงคะแนนแทน และ
รวมถึงกรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้ำผ่ำนทำงผูร้ ับมอบฉันทะ
4.
กรณี ที่ผลกำรลงคะแนนเท่ำกัน ประธำนฯ จะทำกำรลงคะแนนเพิ่มอีกหนึ่งเสี ยงเพื่อเป็ นกำรชี้ขำด
5.
หำกผูถ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะท่ำนใด ประสงค์จะออกจำกที่ประชุมก่อนปิ ดประชุม หำกประสงค์ที่จะลงคะแนน
ในวำระที่เหลือ กรุ ณำส่ งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลำยมือชื่อให้กบั เจ้ำหน้ำที่ก่อนออกจำกที่ประชุม ทำงบริ ษทั ฯ จะ
ทำกำรบันทึกคะแนนของท่ำน
เงื่อนไขกำรลงมติในแต่ละวำระ: ใช้กำรลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับตอนลงทะเบียน
วำระที่ 1:
วำระนี้จะต้องได้รับกำรรับรองด้วยคะแนนเสี ยงข้ำงมำก ไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
วำระที่ 2:
วำระรับทรำบผลกำรดำเนินงำน ไม่มีกำรลงมติ
วำระที่ 3 ถึงวำระที่ 4: วำระนี้จะต้องได้รับกำรอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้ำงมำก ไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
วำระที่ 5 ถึงวำระที่ 6: วำระนี้จะต้องได้รับกำรอนุมตั ิดว้ ยคะแนนไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ ของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุม และมีสิทธิออกเสี ยง
วำระที่ 7:
วำระนี้จะต้องได้รับกำรรับรองด้วยคะแนนเสี ยงข้ำงมำก ไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
วำระที่ 8:
วำระนี้จะต้องได้รับกำรอนุมตั ิดว้ ยคะแนนไม่นอ้ ยกว่ำสองในสำมของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุม และมีสิทธิออกเสี ยง
วำระที่ 9:
วำระนี้จะต้องได้รับกำรอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้ำงมำก ไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
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วำระที่ 10:

วำระนี้ไม่มีกำรลงมติ แต่ท่ำนผูถ้ ือหุ้นอำจสอบถำมหรื อเสนอควำมเห็นต่ำงๆ ที่เป็ นประโยชน์
แก่คณะกรรมกำรและฝ่ ำยจัดกำรของบริ ษทั ฯ ได้ทรำบ และนำไปปฏิบตั ิ
นอกจำกนี้ เพื่อให้เกิดควำมโปร่ งใสในกำรนับคะแนนเสี ยงกำรประชุมฯ บริ ษทั ฯ ได้ขออำสำสมัครจำกผูถ้ ือหุ้นหรื อ
ผูร้ ับมอบฉันทะจำกผูถ้ ือหุ้นอย่ำงน้อย 1 ท่ำน ร่ วมเป็ นสักขีพยำนในกำรนับคะแนน คือ นำงสำวพชรกมล หำดทะเล ผูร้ ับ
มอบฉันทะจำกผูถ้ ือหุ้น
จำกนั้น ประธำนฯ ได้กล่ำวขอบคุณผูถ้ ื อหุ้นที่ เข้ำร่ วมกำรประชุ มฯ และกล่ำวเปิ ดประชุ ม ตลอดจนได้ขอให้ที่
ประชุมพิจำรณำตำมระเบียบวำระต่ำงๆ ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อเชิญประชุมดังนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
ประธำนฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ำบริ ษทั ฯ ได้จดั กำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2562
ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้จดั ทำบันทึกรำยงำนกำรประชุมครั้งดังกล่ำวไว้อย่ำงถูกต้อง ตรงตำมมติของที่ประชุม และดำเนิ นกำรแล้ว
เสร็ จภำยใน 14 วันนับแต่วนั ประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ้นประจำปี 2562 โดยได้ส่งให้ตลำดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยและ
กระทรวงพำณิ ชย์ภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ ทำงเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.atp30.com) แล้ว
โดยแนบสำเนำรำยงำนกำรประชุมในหนังสื อเชิญประชุมที่บริ ษทั ฯ ได้ส่งให้แล้ว
คณะกรรมกำรบริ ษทั เห็ นสมควรเสนอรำยงำนกำรประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ้นประจำปี 2562 ต่อที่ ประชุ มฯ เพื่อ
รับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว
ประธำนฯ ได้สอบถำมว่ำมีผถู ้ ือหุ้นท่ำนใดมีคำถำมหรื อข้อสงสัยหรื อมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่ อไม่มีผูถ้ ื อหุ้นท่ำนใดมีคำถำมหรื อข้อสงสัยหรื อมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธำนฯ จึ งขอให้ที่ประชุมรับรอง
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2562 โดยวำระนี้จะต้องได้รับกำรรับรองด้วยคะแนนเสี ยงข้ำงมำก ไม่นอ้ ยกว่ำกึ่ง
หนึ่งของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติ: ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2562 ตำมที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสี ยง
ดังนี้
รับรอง
376,316,783 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่รับรอง
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
บัตรเสี ย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
รวม
376,316,783 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง
(ไม่นำมำคำนวณ)
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงกิจการของบริษัทฯ รอบปี 2562
ประธำนฯ ได้มอบหมำยให้นำยปิ ยะ เตชำกูล กรรมกำรผูจ้ ดั กำรเป็ นผูแ้ ถลงรำยงำนของคณะกรรมกำรซึ่ งแสดง
ถึงกิจกำรของบริ ษทั ฯ รอบปี 2562 ให้ที่ประชุมได้รับทรำบ
นำยปิ ยะฯ รำยงำนดังนี้
1.
ธุรกิจหลัก คือ ให้บริ กำรขนส่งบุคลำกรให้กบั ภำคอุตสำหกรรม สำหรับปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้ให้บริ กำรลูกค้ำเพิ่ม
จำนวน 4 รำย คือ 1) บริ ษทั ไทย เอ็นโอเค จำกัด 2) บริ ษทั มำร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด 3) บริ ษทั ลิกซิ ล
(ประเทศไทย) จำกัด 4) บริ ษทั โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน)
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2.

ธุรกิจในส่วนกำรท่องเที่ยว ดังนี้
ให้บริ กำรขนส่งนักท่องเที่ยวชำวจีน : ระยะเวลำ 3 ไตรมำสแรกของปี 2562 ดำเนินกิจกำรไปในทิศทำง
ที่ดี และย่อตัวลงในไตรมำส 4 ถึงปัจจุบนั เนื่องจำกกำรลดลงของนักท่องเที่ยวจำกผลกระทบของโรค
ระบำดโควิด-19
ให้บริ กำรขนส่งนักท่องเที่ยวระหว่ำงกรุ งเทพฯ - เกำะพงัน: บริ ษทั ฯ ร่ วมมือกับบริ ษทั อำร์พี ทรำน
สปอร์ ต เทชั่น จ ำกัด ซึ่ ง กิ จ กำรไปในทิ ศ ทำงที่ ดี ใ นปี ที่ ผ่ำ นมำ แต่ ปั จ จุ บัน หยุด ให้ บ ริ ก ำรชั่ว ครำว
เนื่องจำกเกำะพงันงดกิจกรรมไปจนกว่ำสถำนกำรณ์ของโรคระบำดโควิด-19 จะสงบลง
สำหรับภำพรวมกำรดำเนินงำนในด้ำนผลประกอบกำรในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีรำยได้รวม 458,891,328 บำท ซึ่ ง
เพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 8.26 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2561 และ มีกำไรสุ ทธิ เท่ำกับ 46,090,571 บำท ซึ่ งเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ
16.20 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2561 กำรเพิ่มขึ้นของกำไรสุ ทธิเกิดจำกกำรขยำยตัวของรำยได้ โดยบริ ษทั ฯ มีสัดส่วนรำยได้จำก
กำรให้บริ กำรเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ฯ มีสัดส่ วนรำยได้จำกกำรให้บริ กำรด้วยรถโดยสำร
ของบริ ษทั ฯ เท่ำกับร้อยละ 85.00 และรำยได้จำกกำรให้บริ กำรด้วยรถโดยสำรร่ วมบริ กำร เท่ำกับร้อยละ 15.00
บริ ษทั ฯ วำงแผนทิศทำงธุรกิจ สำหรับปี 2563 ดังนี้
1.
ขยำยธุรกิจหลัก โดยในปี 2563 บริ ษทั ฯ ได้ให้บริ กำรลูกค้ำเพิ่มจำนวน 4 รำย คือ 1) บริ ษทั ทุนเท็กซ์ เท็กซ์ไทล์
(ประเทศไทย) จ ำกัด 2) บริ ษ ัท เจจี ซี โฮลดิ้ ง ส์ คอร์ ป อเรชั่น จ ำกัด 3) บริ ษ ัท ปู น ซี เ มนต์น ครหลวง จำกัด
(มหำชน) 4) บริ ษทั แสนสิ ริ จำกัด (มหำชน)
2.
กำรบริ หำรกิจกำรภำยใน:
2.1
วำงแผนบริ หำรต้นทุนให้มีประสิ ทธิภำพเพิ่มขึ้น ดังนี้
เปลี่ยนประเภทน้ ำมันดีเซล จำก บี 5 และ บี 7 เป็ น บี 10 (ค่ำใช้จ่ำยลดลงประมำณ 3 บำท/ ลิตร)
พัฒนำระบบ Internet of Things อยู่ระหว่ำงขั้นตอนกำรพัฒนำใช้เพื่อติดตำมสภำพควำมพร้อมของรถที่
ใช้ให้บริ กำร
2.2
สร้ำงสำนักงำนและพัฒนำด้ำนต่ำงๆ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภำพกำรทำงำน
พัฒนำจุดแข็งและเพิ่มประสิ ทธิภำพกำรทำงำนของหน่วยงำนซ่อมบำรุ ง
พัฒนำด้ำนกำรจัดหำอะไหล่และกำรควบคุมคลังอะไหล่
2.3
พัฒนำ Application “ATP 30 Beam” เพื่อควำมสะดวกของผูโ้ ดยสำร (ผูโ้ ดยสำรที่บริ ษทั ฯ ให้บริ กำรประมำณ
50,000 รำยต่อวัน)
นำยปิ ยะฯ ได้สอบถำมว่ำมีผถู ้ ือหุ้นท่ำนใดมีคำถำมหรื อข้อสงสัยหรื อมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรื อไม่
(1)
“ขอทราบวัตถุประสงค์ ของการเพิ่มสิ นทรั พย์ ประเภทที่ดิน” (ผูร้ ับมอบฉันทะ)
ตอบ:
วัตถุประสงค์ของกำรซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้ำงสำนักงำนและลำนจอดรถ เพื่อรองรับจำนวนรถที่เพิ่มขึ้นทดแทน
กำรเช่ำพื้นที่ในปัจจุบนั รวมถึงใช้เพื่อพัฒนำศูนย์ซ่อมบำรุ งของบริ ษทั ฯ ในพื้นที่ดงั กล่ำวด้วย
(2)
“โรคระบาดโควิ ด -19 มี ผ ลกระทบต่ อ บริ ษั ท ฯ และลู กค้ าอย่ างไร และบริ ษั ท ฯ เตรี ย มแนวทางการรั บ มื อ
อย่ างไร?” (ผูถ้ ือหุ้น)
ตอบ:
โรคระบำดโควิด-19 มีผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ ทั้ง 2 ด้ำน ด้ำนลบคือ ธุรกิจกำรท่องเที่ยวและธุรกิจขนส่ งมวลชน
เช่น Shuttle Bus สำหรับบริ กำรลูกค้ำที่ศูนย์กำรค้ำเมกำ บำงนำ ธุ รกิจทั้ง 2 ส่ วนหยุดให้บริ กำรชั่วครำว ซึ่ งมี
ผลกระทบด้ำนบวก คื อ รถที่ ห ยุด ให้ บ ริ กำรดัง กล่ ำว สำมำรถน ำมำใช้ง ำนเสริ ม ให้ กับ ลู กค้ำกลุ่ ม โรงงำน

หน้ำที่ 14
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อุตสำหกรรม ซึ่งมีควำมต้องกำรใช้รถรับ-ส่งพนักงำนเพิ่ม เนื่องจำกมำตรกำรเว้นระยะห่ ำงเพื่อป้องกันกำรแพร่
เชื้ อโรคไวรัสโคโรนำ โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุ ข ตัวอย่ำงเช่น รถบัสมีที่นั่งจำนวน 40 ที่นงั่
สำมำรถนัง่ ได้เพียง 20 ที่นงั่ เท่ำนั้น ในสถำนกำรณ์ปัจจุบนั
มำตรกำรรองรับผลกระทบ แบ่งออกเป็ น 3 แนวทำง
1) ด้ำนฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร: มำตรกำรทำควำมสะอำดรถด้วยน้ ำยำฆ่ำเชื้ อไวรัสและแสงยูวี (UV Care) กำหนดให้
พนักงำนขับรถสวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำ และส่งเสริ มกำรรักษำสุ ขภำพให้แข็งแรง
2) ด้ำนสภำพคล่องของบริ ษทั ฯ: ฝ่ ำยบัญชีอยูร่ ะหว่ำงขั้นตอนกำรเจรจำกับธนำคำรและลิสซิ่ ง ด้ำนสิ นเชื่อ ซึ่ง
สอดคล้องกับ มำตรกำรกำรสนับสนุ นสิ นเชื่ อต่อธุ รกิจที่ได้รับผลกระทบจำกโรคโควิด -19 จำกรั ฐบำล
รวมถึงกำรชะลอกำรผ่อนชำระ
3) ด้ำนกำรบริ หำรต้นทุนของบริ ษทั ฯ: มำตรกำรลดค่ำใช้จ่ำยที่ ได้ดำเนิ นกำรแล้ว ได้แก่ กำรลดพื้นที่ เช่ ำ
สำนักงำน และกำรเปลี่ยนชนิ ดของน้ ำมันดีเซลจำกบี 5 บี 7 เป็ น บี 10 ประกอบกับรำคำน้ ำมันในตลำด
ลดลง ซึ่งส่งผลดีต่อกำรบริ หำรต้นทุนของบริ ษทั ฯ
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่ำนอื่นมีคำถำมหรื อข้อสงสัยหรื อมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่ำวำระนี้
ไม่มีกำรลงมติเนื่องจำกเป็ นวำระกำรแจ้งเพื่อทรำบ
มติ:
ที่ประชุมรับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรซึ่งแสดงถึงกิจกำรของบริ ษทั ฯ รอบปี 2562 ตำมที่เสนอ
วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินสาหรับปี 2562 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
ประธำนฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ำบริ ษทั ฯ ได้จดั ทำงบกำรเงินประจำปี 2562 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ณ รอบ
ปี บัญชีของบริ ษทั ฯ ซึ่ งได้ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชีแห่ งบริ ษทั สำนักงำนอีวำย จำกัดผ่ำนกำรพิจำรณำสอบทำน
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และผ่ำนกำรอนุมตั ิของคณะกรรมกำรบริ ษทั เรี ยบร้อยแล้ว
คณะกรรมกำรบริ ษทั เห็ นสมควรเสนอให้ที่ป ระชุ มฯ เพื่ออนุ มัติ งบกำรเงิ นสำหรั บปี 2562 สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวำคม 2562 ที่ผำ่ นกำรตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี โดยสำมำรถสรุ ปสำระสำคัญได้ดงั นี้
งบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุน (หน่วย : บำท)
สิ นทรัพย์รวม
755,388,531
หนี้สินรวม
149,730,737
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
349,797,236
รำยได้จำกกำรให้บริ กำร
456,961,077
รำยได้รวม
458,891,328
กำไรสำหรับปี
46,090,571
ประธำนฯ ได้สอบถำมว่ำมีผถู ้ ือหุ้นท่ำนใดมีคำถำมหรื อข้อสงสัยหรื อมีคำแนะนำเพิม่ เติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่ำนใดมีคำถำมหรื อข้อสงสัยหรื อมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมตั ิงบ
กำรเงินสำหรับปี 2562 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี วำระนี้จะต้องได้รับกำรอนุมตั ิ
ด้วยคะแนนเสี ยงข้ำงมำก ไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

หน้ำที่ 15
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มติ:

ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบกำรเงินสำหรับปี 2562 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบ
โดยผูส้ อบบัญชี ตำมที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
376,316,884 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
บัตรเสี ย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
รวม
376,316,884 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง
(ไม่นำมำคำนวณ)

วาระที่ 4 อนุ มัติการจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และอนุ มัติการจ่ ายเงินปันผลสาหรั บผลการดาเนินงาน
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประธำนฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ำตำมมำตรำ 116 พระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 ระบุว่ำ “บริ ษทั ฯ
ต้องจัดสรรกำไรสุ ทธิ ประจำปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละห้ำของกำไรสุ ทธิ ประจำปี หักด้วยยอดเงิน
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริ ษทั ฯ จะมี
ข้อบังคับหรื อกฎหมำยอื่นกำหนดให้ตอ้ งมีทุนสำรองมำกกว่ำนั้น”
คณะกรรมกำรบริ ษทั เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ เพื่ออนุมตั ิกำรจัดสรรกำไรเป็ นทุนสำรองสำหรับผลกำร
ดำเนินงำนและอนุมตั ิกำรจ่ำยเงินปันผลสำหรับผลกำรดำเนินงำน สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ดังนี้
เห็นสมควรอนุมตั ิให้จดั สรรเงินกำไรไว้เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำยจำนวน 2,400,000 บำท ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ
5.13 ของกำไรสุ ทธิ ประจำปี 2562 ตำมที่ กฎหมำยกำหนด ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มี สำรองตำมกฎหมำยจำนวน
10,900,000 บำท คิดเป็ นอัตรำร้อยละ 7.05 ของทุนจดทะเบียน
-

เห็นสมควรอนุมตั ิ กำรจ่ำยปั นผลเป็ นเงินสดในอัตรำหุ้นละ 0.04 บำท ซึ่ งได้จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลไปแล้ว
สำหรับงวด 1 มกรำคม - 30 กันยำยน 2562 ในอัตรำหุ้นละ 0.02 บำท เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2562 และเงินปันผล
จ่ำยสำหรับงวด 1 มกรำคม - 31 ธันวำคม 2562 ในอัตรำหุ้นละ 0.02 บำท สำหรับหุ้นสำมัญจำนวน 617,310,058
หุ้น คิดเป็ นจำนวนเงิน 24.69 ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 55.59 ของกำไรสุ ทธิ หลังจัดสรรกำไรเป็ นเงินทุน
สำรองตำมกฎหมำย บริ ษทั ฯ กำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุ้นที่ มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผลในวันที่ 16 เมษำยน 2563 และได้
กำหนดให้จ่ำยเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุ้นในวันที่ 30 เมษำยน 2563

ประธำนฯ ได้สอบถำมว่ำมีผถู ้ ือหุ้นท่ำนใดมีคำถำมหรื อข้อสงสัยหรื อมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่ำนใดมีคำถำมหรื อข้อสงสัยหรื อมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมตั ิกำร
จัดสรรกำไรเป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย และอนุมตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผลสำหรับผลกำรดำเนิ นงำน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2562 โดยวำระนี้จะต้องได้รับกำรอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้น
ซึ่งมำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

หน้ำที่ 16
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มติ:

ที่ ประชุ มมี มติ เป็ นเอกฉันท์อนุ มัติ กำรจัดสรรกำไรเป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย และอนุ มัติกำรจ่ำยเงินปั นผล
สำหรับผลกำรดำเนินงำน สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ตำมที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
376,316,884 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
บัตรเสี ย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
รวม
376,316,884 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง
(ไม่นำมำคำนวณ)

วาระที่ 5 อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน 359,985.50 บาท จากทุนจดทะเบียน 154,687,500 บาท เป็ นทุน
จดทะเบียนจานวน 154,327,514.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ ได้ ออกจาหน่ ายของบริษัทฯ จานวน
1,439,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ห้ นุ ละ 0.25 บาท
ประธำนฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ำ จำกมติที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษำยน 2560 ให้ออก
และจัดสรรหุ้นสำมัญเพิม่ ทุน จำนวนไม่เกิน 178,750,000 หุ้น โดยจัดสรรเพื่อรองรับหุ้นปันผลจำนวน 55,000,000 หุ้นและ
จัดสรรเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ รุ่ นที่ 1 (ATP30-W1) จำนวน 123,750,000
หน่วย คิดเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 123,750,000 หุ้น (ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น) ให้แก่
ผูถ้ ือหุ้นเดิม โดยมีระยะเวลำกำรใช้สิทธิ ดังนี้ 1) วันที่ 31 ธันวำคม 2560 2) วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 3) วันที่ 31 ธันวำคม
2561 4) วันที่ 23 พฤษภำคม 2562 ซึ่ งเมื่อวันที่ 23 พฤษภำคม 2562 ที่ผ่ำนมำโครงกำรดังกล่ำวได้สิ้นสุ ดแล้ว บริ ษทั ฯ มีหุ้น
สำมัญคงเหลือจำนวน 1,439,942 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท คิดเป็ น 359,985.50 บำท มีรำยละเอียดดังนี้
1)
บริ ษทั ฯ มีกำรจัดสรรหุ้นปันผลจำนวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น ให้แก่ผถู ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น
ในอัตรำ 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปั นผล ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ทำกำรจ่ำยหุ้นปั นผลไปแล้ว โดยมีหุ้นสำมัญคงเหลือจำนวน
196 หุ้นที่ไม่สำมำรถจัดสรรได้
2)
บริ ษทั ฯ มีกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) รุ่ นที่ 1
(ATP30-W1) จำนวน 123,750,000 หน่วย ให้แก่ผถู ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ตำมสัดส่ วนกำรถือหุ้นในอัตรำ 4 หุ้นเดิม
ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ทำกำรจ่ำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิไปแล้ว โดยมีใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ฯ คงเหลือจำนวน 496 หน่วยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ได้ยกเลิกใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่เหลือทั้งหมดแล้ว คิดเป็ นหุ้น
สำมัญจำนวน 496 หุ้น ดังนั้นจำนวนใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่สำมำรถใช้สิทธิได้จำนวน 123,749,504 หน่วย
3)
บริ ษทั ฯ มีหน่ วยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ฯ จำนวน 123,749,504 หน่ วย มีอตั รำกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ้นสำมัญ 1 หน่ วย
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ มีสิทธิ ซ้ื อหุ้นสำมัญได้ 1 หุ้น รำคำใช้สิทธิ ซ้ื อหุ้นสำมัญ 0.85 บำท ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ให้สิทธิ
แปลงสภำพสิ้นสุ ดแล้วเมื่อวันที่ 23 พฤษภำคม 2562 โดยมีหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิ ทธิฯ ที่ยงั ไม่ได้
ใช้สิท ธิ ต ำมที่ จัดสรรจำนวน 1,439,250 หุ้ น ซึ่ ง ได้ใ ช้วิธีตัด จำหน่ ำยหุ้นจดทะเบี ยนที่ จำหน่ ำยไม่ไ ด้จำนวน
ทั้งหมด มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท
คณะกรรมกำรบริ ษทั เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จำนวน 359,985.50
บำท แบ่งเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 1,439,942 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท จำกทุนจดทะเบียน 154,687,500 บำท เหลือ
154,327,514.50 บำท

หน้ำที่ 17
บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) 700/199 หมู่ที่1 ตำบลบ้ำนเก่ำ อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 20160

ประธำนฯ ได้สอบถำมว่ำมีผถู ้ ือหุ้นท่ำนใดมีคำถำมหรื อข้อสงสัยหรื อมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่ำนใดมีคำถำมหรื อข้อสงสัยหรื อมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมตั ิลด
ทุ น จดทะเบี ยนของบริ ษทั จำนวน 359,985.50 บำท จำกทุ น จดทะเบี ย น 154,687,500 บำท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นจำนวน
154,327,514.50 บำท โดยกำรตัดหุ้นสำมัญจำนวน 1,439,942 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท โดยวำระนี้จะต้องได้รับ
กำรอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ ของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่ งมำประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
มติ: ที่ประชุมได้พิจำรณำและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จำนวน 359,985.50 บำท จำกทุน
จดทะเบียน 154,687,500 บำท เป็ นทุนจดทะเบียนจำนวน 154,327,514.50 บำท โดยกำรตัดหุ้นสำมัญ 1,439,942 หุน้
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท ตำมที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
376,316,884 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
บัตรเสี ย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
รวม
376,316,884 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง
(ไม่นำมำคำนวณ)
วาระที่ 6 อนุมัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ
ประธำนฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ำ เพื่อเป็ นกำรสอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ตำมมติที่ได้รับกำร
อนุมตั ิจำกที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น ควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมตั ิแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ ข้อ 4.
คณะกรรมกำรบริ ษทั เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม เพื่ออนุมตั ิ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ โดยยกเลิกข้อควำมเดิมและใช้ขอ้ ควำมใหม่ ดังนี้
ทุนจดทะเบียน
154,327,514.50 บำท
แบ่งออกเป็ น
617,310,058
หุ้น
มูลค่ำหุ้นละ
0.25
บำท
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสำมัญ
617,310,058
หุ้น
หุ้นบุริมสิ ทธิ
-ไม่มีหุ้น
ประธำนฯ ได้สอบถำมว่ำมีผถู ้ ือหุ้นท่ำนใดมีคำถำมหรื อข้อสงสัยหรื อมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่ำนใดมีคำถำมหรื อข้อสงสัยหรื อมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมตั ิแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ โดยวำระนี้จะต้อง
ได้รับกำรอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ ของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่ งมำประชุมและมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน

หน้ำที่ 18
บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) 700/199 หมู่ที่1 ตำบลบ้ำนเก่ำ อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 20160

มติ:

ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ
กำรลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ตำมที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
376,316,884 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
บัตรเสี ย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
รวม
376,316,884 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง
(ไม่นำมำคำนวณ)

วาระที่ 7 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งวาระ
ประธำนฯ ได้แถลงต่อที่ ประชุ มว่ำ ตำมมำตรำ 71 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 20 กำหนดไว้ว่ำ “ในกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นสำมัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกตำแหน่ ง
จำนวนหนึ่ งในสำมของจำนวนกรรมกำรขณะนั้น ถ้ำจำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงสำมส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสำม กรรมกำรที่พน้ จำกตำแหน่ง อำจได้รับเลือกให้กลับเข้ำมำดำรงตำแหน่งอีก
ได้” โดยในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2563 นี้ มีกรรมกำรที่ออกจำกตำแหน่งตำมวำระ จำนวน 3 ท่ำน คือ
1)
นำงสุ วรรณี
คำมัน่
ตำแหน่ง
กรรมกำร กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
2)
นำงสมหะทัย
พำนิชชีวะ ตำแหน่ง
กรรมกำร
3)
นำยปิ ยะ
เตชำกูล
ตำแหน่ง
กรรมกำร
คณะกรรมกำรบริ ษทั ซึ่ งไม่รวมกรรมกำรผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เห็ นสมควรที่จะเสนอชื่ อกรรมกำรซึ่ งพ้นจำก
ตำแหน่งทั้ง 3 ท่ำนกลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง เนื่องจำกเป็ นผูม้ ีควำมรู ้ควำมสำมำรถ มีคุณสมบัติครบถ้วน
ต่อกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำร โดยข้อมูลเบื้องต้นของกรรมกำรที่ได้รับกำรเสนอชื่อกลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรของ
บริ ษทั ฯ ปรำกฏตำมหนังสื อเชิญประชุม ที่ส่งให้ล่วงหน้ำแล้ว
เพื่อให้ที่ประชุมลงมติได้อย่ำงอิสระ จึงเชิญกรรมกำรทั้งสำมท่ำนออกจำกที่ประชุมเป็ นกำรชัว่ ครำว
ผูด้ ำเนิ นกำรประชุ ม แจ้งต่อที่ ประชุ มว่ำ บริ ษทั ฯ ได้ให้สิ ทธิ ผูถ้ ื อหุ้นเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ำรั บกำรพิจำรณำ
เลือกตั้งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ระหว่ำงวันที่ 2-31 มกรำคม 2563โดยแจ้งบนเว็บไซต์บริ ษทั ฯ ซึ่ งทำงบริ ษทั ฯ ไม่ได้รับกำร
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็ นกรรมกำร
ประธำนฯ ได้สอบถำมว่ำมีผถู ้ ือหุ้นท่ำนใดมีคำถำมหรื อข้อสงสัยหรื อมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่ำนใดมีคำถำมหรื อข้อสงสัยหรื อมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมตั ิกำร
เลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่พน้ จำกตำแหน่งวำระ โดยวำระนี้จะต้องได้รับกำรอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกไม่นอ้ ย
กว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน และจะทำกำรลงคะแนนเลือกตั้งเป็ น
รำยบุคคล

หน้ำที่ 19
บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) 700/199 หมู่ที่1 ตำบลบ้ำนเก่ำ อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 20160

1.
มติ:

2.
มติ:

3.
มติ:

นางสุ วรรณี คามั่น
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิกำรเลือกตั้ง นำงสุ วรรณี คำมัน่ กลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรของบริ ษทั ฯ
อีก 1 วำระ ตำมที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
376,316,884 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
บัตรเสี ย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
รวม
376,316,884 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง
(ไม่นำมำคำนวณ)
นางสมหะทัย พานิชชีวะ
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิกำรเลือกตั้ง นำงสมหะทัย พำนิ ชชี วะ กลับ เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรของ
บริ ษทั ฯ อีก 1 วำระ ตำมที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
376,316,884 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
บัตรเสี ย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
รวม
376,316,884 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง
(ไม่นำมำคำนวณ)
นายปิ ยะ เตชากูล
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิกำรเลือกตั้ง นำยปิ ยะ เตชำกูล กลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรของบริ ษทั ฯ อีก
1 วำระ ตำมที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
376,316,884 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
บัตรเสี ย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
รวม
376,316,884 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง
(ไม่นำมำคำนวณ)

วาระที่ 8 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
ประธำนฯ แถลงต่อที่ ประชุ มว่ำตำมข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ 25 กำหนดให้กรรมกำรมี สิทธิ ได้รับค่ำตอบแทน
กรรมกำรจำกบริ ษทั ฯ ตำมที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นลงมติอนุมตั ิ โดยอำจกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็ นจำนวนแน่นอน หรื อวำง
เป็ นหลักเกณฑ์เฉพำะ และจะกำหนดไว้เป็ นครำวๆ หรื อให้มีผลตลอดไปจนกว่ำที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ น
อย่ำงอื่นได้ นอกจำกนี้ กรรมกำรของบริ ษทั ฯ มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิกำรต่ำงๆ ตำมระเบียบของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมกำรบริ ษทั เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ อนุ มตั ิค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2563 โดยกำหนด
ผลตอบแทนกรรมกำรเป็ นเบี้ยประชุมต่อครั้งตำมอัตรำที่ปรำกฏในตำรำง และค่ำตอบแทนกรรมกำรรำยปี โดยพิจำรณำถึง
แผนงำนทำงธุรกิจของบริ ษทั ฯ และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรแต่ละท่ำนโดยมีรำยละเอียดดังนี้;

หน้ำที่ 20
บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) 700/199 หมู่ที่1 ตำบลบ้ำนเก่ำ อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 20160

ค่ำเบี้ยประชุม
ประธำนกรรมกำร
15,000 บำทต่อครั้ง
รองประธำนกรรมกำร
12,000 บำทต่อครั้ง
กรรมกำร
10,000 บำทต่อครั้ง
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
15,000 บำทต่อครั้ง
กรรมกำรตรวจสอบ
10,000 บำทต่อครั้ง
ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
15,000 บำทต่อครั้ง
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
10,000 บำทต่อครั้ง
ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน 15,000 บำทต่อครั้ง
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
10,000 บำทต่อครั้ง
ค่ำตอบแทนกรรมกำรรำยปี : คิดจำกผลประกอบกำรประจำปี ของบริ ษทั ฯ ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไร
สุ ทธิ ประจำปี หลังหักภำษีเงิ นได้นิติบุคคล โดยให้คณะกรรมกำรบริ ษทั มี อำนำจจัดสรรเงิ นจำนวนนี้ ให้แก่
กรรมกำร
ประธำนฯ ได้สอบถำมว่ำมีผถู ้ ือหุ้นท่ำนใดมีคำถำมหรื อข้อสงสัยหรื อมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่ อไม่มีผูถ้ ื อหุ้นท่ำนใดมีคำถำมหรื อข้อสงสัยหรื อมีคำแนะนำเพิ่มเติ ม ประธำนฯ จึ งขอให้ที่ประชุมอนุ มตั ิ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2563 โดยวำระนี้จะต้องได้รับกำรอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำสองในสำมของจำนวน
เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุม
มติ:
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2563 ตำมที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
376,316,884 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
บัตรเสี ย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
รวม
376,316,884 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง
(ไม่นำมำคำนวณ)
วาระที่ 9 แต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2563
ประธำนฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ำตำมมำตรำ 120 แห่งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่
ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ ทุกปี
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิ จ ำรณำคุ ณ สมบัติ แ ละกำรปฏิ บัติ ห น้ำที่ ข องผู ้สอบบัญ ชี ค วำมต่ อ เนื่ อ งและ
ประสิ ทธิภำพในกำรตรวจสอบ รวมถึงควำมเหมำะสมของอัตรำค่ำสอบบัญชีปี 2563 มีควำมเห็นว่ำ ผูส้ อบบัญชีท้งั สำมท่ำน
เป็ นผูส้ อบบัญชี ที่เป็ นอิสระ ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิ จใดๆ กับบริ ษทั ฯ หรื อผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ฯ และมี คุณสมบัติ
ครบถ้วนในกำรตรวจสอบและแสดงควำมคิดเห็นต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯ ประจำปี 2562 รวมถึ งมี ควำมเห็นว่ำ กำร
กำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2563 มีควำมเหมำะสมดีแล้ว ดังนั้น จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี
2563 อนุมตั ิกำรแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2563
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คณะกรรมกำรบริ ษทั เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ อนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีแห่งบริ ษทั สำนักงำนอีวำย จำกัด
ดังนี้ 1) นำยศุภชัย ปั ญญำวัฒโน ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญำตทะเบียนเลขที่ 3930 ปฏิ บัติหน้ำที่เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ
สำหรับปี 2559-2562 หรื อ 2) นำยณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญำตทะเบียนเลขที่ 5730 ปฏิบตั ิหน้ำที่ เป็ นผูส้ อบ
บัญชี ของบริ ษทั ฯ สำหรั บปี 2562 หรื อ 3) นำงสำวกรองแก้ว ลิ มป์ กิ ตติ กุล ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญำตทะเบี ยนเลขที่ 5874
ปฏิบตั ิหน้ำที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ สำหรับปี 2559-2562 โดยกำหนดให้ผสู ้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้ำงต้นเป็ นผูส้ อบ
บัญชี เป็ นผูท้ ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมคิดเห็นต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯ ซึ่ งทั้ง 3 ท่ำนที่ได้รับกำรเสนอชื่อ ไม่มีผใู ้ ด
ปฏิ บัติหน้ำที่ สอบทำนหรื อตรวจสอบและแสดงควำมคิดเห็ นต่องบกำรเงิ นของบริ ษทั ฯ เป็ นเวลำ 7 รอบปี บัญชี และ
กำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็ นจำนวนเงิน 1,260,000 บำท
ประธำนฯ ได้สอบถำมว่ำมีผถู ้ ือหุ้นท่ำนใดมีคำถำมหรื อข้อสงสัยหรื อมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่ำนใดมีคำถำมหรื อข้อสงสัยหรื อมีคำแนะนำเพิม่ เติม ประธำนฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมตั ิ
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2563โดยวำระนี้จะต้องได้รับกำรอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกไม่
น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติ:
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2563 ตำมที่ได้เสนอด้วย
คะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
376,316,884 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
บัตรเสี ย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
รวม
376,316,884 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง
(ไม่นำมำคำนวณ)
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ประธำนฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ำตำมมำตรำ 105 แห่งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ.2535 ได้กำหนดว่ำ
เมื่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นได้พิจำรณำวำระกำรประชุมตำมที่แจ้งในหนังสื อเชิญประชุมเรี ยบร้อยแล้ว ผูถ้ ือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจำรณำเรื่ องอื่นนอกจำกที่กำหนดไว้ใน
หนังสื อเชิญประชุมก็ได้
นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ้นแสดงควำมคิดเห็นและซักถำมในเรื่ องอื่นๆ เกี่ยวกับบริ ษทั ฯ
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะท่ำนใดเสนอเรื่ องอื่นๆ เพื่อพิจำรณำ
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ประธำนฯ จึงกล่ำวขอบคุณผูถ้ ือหุ้น ผูร้ ับมอบฉันทะ และผูเ้ ข้ำร่ วมประชุมทุกท่ำนที่สละเวลำเข้ำร่ วมประชุม
และปิ ดประชุมเวลำ 11.08 น.

ลงชื่อ..............................................................ประธำนที่ประชุม
นำยชำติชำย พำนิชชีวะ
ประธำนกรรมกำรบริ ษทั

ลงชื่อ...........................................................ผูบ้ นั ทึกกำรประชุม
นำงสุ กำนดำ พุทธรักษำ
เลขำนุกำรบริ ษทั
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สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 2
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิม่ ทุน
บริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
วันที่ 20 มกราคม 2564
บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) ขอรำยงำนมติคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20
มกรำคม 2564 เวลำ 17.30 น. เกี่ยวกับกำรเพิ่มทุนและจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนดังไปนี้
1.
การเพิม่ ทุน
1.1 มี มติ อนุ มัติให้เสนอต่อที่ประชุ มวิสำมัญผูถ้ ื อหุ้น ครั้ งที่ 1/2564 เพื่อพิจำรณำอนุ มัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนบริ ษทั
จ ำนวน 16,250,000.00 บำท จำกทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ ำนวน 154,327,514.50 บำท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่ จ ำนวน
170,577,514.50 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่ำตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท เพื่อเสนอขำย
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และอนุมตั ิกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 4. (เรื่ อง ทุนจด
ทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั โดยเป็ นกำรเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้
การเพิม่ ทุน
ประเภทหุ้น
จานวนหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้
รวม
(บาทต่อหุ้น)
(บาท)
 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในกำรใช้เงินทุน หุ้นสำมัญ
65,000,000
0.25
16,250,000.00
หุ้นบุริมสิ ทธิ
แบบมอบอำนำจทัว่ ไป (General Mandate)
หุ้นสำมัญ
หุ้นบุริมสิ ทธิ
กรณี กำรเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในกำรใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในลำดับต่อไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2
กรณี กำรเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพำะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4
2.
2.1

การจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในกำรใช้เงินทุน
จัดสรรให้ แก่
จานวน อัตราส่ วน
หุ้น
(เดิม : ใหม่ )

บุคคลในวงจำกัด (Private 65,000,000
Placement) ให้แก่ บริ ษทั
โตโยต้ำ ทูโช ไทย โฮล
ดิ้งส์ จำกัด

-

ราคาขาย
(บาทต่ อหุ้น)

วัน เวลา จองซื้อ
หมายเหตุ
และชาระเงินค่า
หุ้น
0.99 บำท คิดเป็ นมูลค่ำ โปรดพิจำรณำ โปรดพิจำรณำ
64,350,000.00 บำท
หมำยเหตุ
หมำยเหตุ
ข้ำงล่ำง
ข้ำงล่ำง
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หมำยเหตุ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มกรำคม 2564 ได้มีมติดงั ต่อไปนี้
1.
มี มติ อนุ มัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ื อหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจำรณำอนุ มตั ิ กำรเพิ่มทุนจดทะเบียนบริ ษทั
จ ำนวน 16,250,000.00 บำท จำกทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ ำนวน 154,327,514.50 บำท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่ จ ำนวน
170,577,514.50 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่ำตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท เพื่อเสนอขำย
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และอนุมตั ิกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 4. (เรื่ อง ทุนจด
ทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
ทั้งนี้ มอบอำนำจให้บุคคลซึ่ งได้รับกำรแต่งตั้งและมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั และ/หรื อกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
มีอำนำจในกำรจดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ที่กรมพัฒนำธุ รกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์ และอำนำจดำเนินกำร
ต่ำงๆ ที่จำเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตำมคำสั่งของนำยทะเบียน และเพื่อให้กำรจดทะเบียนเสร็ จสมบูรณ์
2.
มีมติอนุ มตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจำรณำอนุ มตั ิ กำรออกและกำรเสนอขำยหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท โดยเสนอขำยแบบเฉพำะเจำะจงให้ แก่
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ บริ ษทั โตโยต้ำ ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรี ยกว่ำ “TTTH”) โดยกำร
จัดสรรจำนวน 65,000,000 หุ้น ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 0.99 บำท คิดเป็ นมูลค่ำ 64,350,000.00 บำท
มีขอ้ พิจำรณำเพิ่มเติม ดังนี้
(ก) เนื่องจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็ นกำรเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ของบริ ษทั โดยที่ประชุม
วิสำมัญผูถ้ ือหุ้นมีมติกำหนดรำคำเสนอขำยไว้ชัดเจนตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่ อง กำร
อนุญำตให้บริ ษทั จดทะเบียนเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกำศที่ ทจ. 72/2558”)
นอกเหนื อจำกที่บริ ษทั จะต้องได้รับอนุ มตั ิจำกที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ื อหุ้นในกำรออกและเสนอขำยหุ้นของบริ ษทั
ให้แก่ TTTH ในครั้งนี้ แล้ว บริ ษทั จะต้องได้รับอนุ ญำตให้เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริ ษทั ต่อบุคคลใน
วงจำกัดจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์และตลำดหลักทรั พย์ (“สำนักงำน ก.ล.ต.”) ตำมประกำศที่ ทจ.
72/2558 ก่อนกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว
เมื่อพิจำรณำรำคำเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษทั ที่จะออกให้ทำง TTTH ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 0.99 บำท ในครั้งนี้
เทียบกับรำคำตลำดของหุ้นบริ ษทั ซึ่ งคำนวณจำกรำคำถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ้นบริ ษทั ที่ซ้ื อขำยในตลำดหลักทรั พย์ฯ
ย้อนหลังไม่น้อยกว่ำ 15 วันทำกำรติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2564 กล่ำวคือ ระหว่ำงวันที่ 28
ธันวำคม 2563 ถึงวันที่ 19 มกรำคม 2564 ซึ่งเท่ำกับหุ้นละ 0.99 บำทนั้น รำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนข้ำงต้น จึงเป็ นรำคำ
ที่ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำดตำมประกำศที่ ทจ. 72/2558
หำกรำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำด
ของหุ้นบริ ษทั ก่อนที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทำง TTTH จะต้อง
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีกำรพิจำรณำคำขอให้รับหุ้นสำมัญหรื อหุ้นบุริมสิ ทธิในส่ วนเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11
พฤษภำคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
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ทั้งนี้ ภำยหลังจำกกำรออกและจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่ TTTH ข้ำงต้น ทำง TTTH จะถือหุ้นจำนวน
65,000,000 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้อยละ 9.53 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ำยแล้วทั้งหมดภำยหลังกำรจดทะเบียน
เพิม่ ทุนชำระแล้วของบริ ษทั
(ข) กำรออกและจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่ TTTH ในครั้งนี้ ไม่เข้ำข่ำยเป็ นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริ ษทั จดทะเบียน ตำมนัยของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่
เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิ งหำคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่ อง
กำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรปฏิบตั ิกำรของบริ ษทั จดทะเบียนในรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 15 กันยำยน 2538
(รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกำศเรื่ องรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน”) เนื่องด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
ก่อนกำรเพิ่มทุนในครั้งนี้ ทำง TTTH ไม่มีควำมสัมพันธ์ใดๆ กับบริ ษทั กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรื อผู ้
ถื อหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษทั อย่ำงไรก็ดี ภำยหลังจำกกำรเข้ำท ำรำยกำรซื้ อหุ้นสำมัญเพิ่ มทุนของบริ ษทั เอที พี 30 จำกัด
(มหำชน) แล้ว จะเข้ำมำเป็ นผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษทั โดยถือหุ้นจำนวน 65,000,000 หุ้นหรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้อย
ละ 9.53 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดภำยหลังกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริ ษทั และทำง TTTH จะ
เสนอชื่ อ บุ ค คลเข้ำด ำรงต ำแหน่ ง กรรมกำรบริ ษทั จำนวน 1 ท่ ำ น รวมเป็ นกรรมกำรบริ ษ ัท ทั้ง หมดจำนวน 8 ท่ ำน ซึ่ ง
ประกอบด้วยกรรมกำร 5 ท่ำนและกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน โดยกรรมกำรจำก TTTH ดังกล่ำวไม่ได้เข้ำมำมีส่วนร่ วมในกำร
บริ หำรจัดกำรบริ ษทั แต่อย่ำงใดและไม่มีควำมเกี่ยวข้องกันตำมมำตรำ 258 ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ซึ่ งกำรเข้ำซื้ อหุ้นสำมัญ
ของบริ ษทั ในครั้งนี้ถือเป็ นกำรตัดสิ นใจเฉพำะบริ ษทั และไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน โดย TTTH มิได้มีสัญญำระหว่ำงผูถ้ ือหุ้น
กันในกำรถือหุ้นของบริ ษทั ดังนั้น TTTH ดังกล่ำวจึงมิได้ร่วมกันกระทำกำรที่ตอ้ งถูกนับรวมเป็ นกลุ่มเดียวกัน (Acting In
Concert) ในกำรเข้ำซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
หำกในอนำคตบริ ษทั มีกำรทำรำยกำรกับ TTTH ดังกล่ำว บริ ษทั จะปฏิบตั ิตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
ที่ ทจ.21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรเกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิ งหำคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรปฏิบตั ิกำรของบริ ษทั ใน
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
นอกจำกนี้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ยังได้มีมติอนุ มตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อ
พิ จ ำรณำอนุ มัติ กำรมอบอ ำนำจให้ ค ณะกรรมกำรบริ ษ ัท และ/หรื อ กรรมกำรผูจ้ ัด กำร และ/หรื อ ผูร้ ั บ มอบอ ำนำจจำก
คณะกรรมกำรบริ ษทั และ/หรื อผูร้ ับมอบอำนำจจำกกรรมกำรผูจ้ ดั กำรเป็ นผูม้ ีอำนำจในกำรดำเนินกำร ดังนี้
ก. พิจำรณำกำหนดรำยละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่ งรวมถึงแต่
ไม่จำกัดเพียงกำรกำหนดระยะเวลำกำรเสนอขำย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไข และรำยละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็ นไปตำม
กฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับกำรออก และเสนอขำยหลักทรัพย์
ข. กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้ อ และวันเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุน กำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเป็ นครั้ง
เดียวหรื อเป็ นครำวๆ กำรชำระค่ำหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรำยละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกำรจองซื้ อ และเสนอขำยหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว
ค. เข้ำเจรจำ ทำควำมตกลง และลงนำมในเอกสำรและสัญญำต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนำจในกำรดำเนินกำรต่ำงๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรออก เสนอขำย และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนข้ำงต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกำรจัดเตรี ยม กำรลงนำม
กำรยื่นคำขออนุ ญำต และเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรขออนุ ญำตออกและเสนอขำยหุ้นสำมั ญเพิ่มทุนต่อสำนักงำน
ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงต่อหน่วยงำนใดๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี)
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ง.

จดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์ และมีอำนำจดำเนินกำรต่ำงๆ ที่
จำเป็ น เพื่อให้เป็ นไปตำมคำสั่งของนำยทะเบียน และเพื่อให้กำรดำเนินกำรจดทะเบียนเสร็ จสมบูรณ์
ทั้งนี้ ตำมประกำศ ทจ. 72/2558 กำหนดให้บริ ษทั ต้องเสนอขำยหุ้นให้แล้วเสร็ จภำยในระยะเวลำที่ได้รับอนุมตั ิจำกที่
ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้น แต่ตอ้ งไม่ เกิน 3 เดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นมีมติอนุมตั ิให้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่
หรื อบริ ษทั ต้องเสนอขำยหุ้นให้แล้วเสร็ จภำยใน 12 เดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นมีมติอนุมตั ิให้เสนอขำยหุ้น
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ้นมีมติไว้อย่ำงชัดเจนว่ำเมื่อพ้นระยะเวลำ 3 เดือนดังกล่ำว ให้คณะกรรมกำรบริ ษทั หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริ ษทั กำหนดรำคำเสนอขำยตำมรำคำตลำดในช่วงที่เสนอขำย
3.
มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิกำรเพิ่มจำนวนกรรมกำร 1 ท่ำน
จำกจำนวนเดิม 7 ท่ำนเป็ นจำนวน 8 ท่ำน โดยมอบอำนำจอนุมตั ิกำรแต่งตั้งกรรมกำรเข้ำใหม่ให้แก่คณะกรรมกำรบริ ษทั
2.1.1 กำรดำเนินกำรของบริ ษทั กรณี ที่มีเศษของหุ้น เนื่องจำกกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็ นกำรออกเพื่อ
จัดสรรให้แก่ TTTH โดยเฉพำะเจำะจง ซึ่งเป็ นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จึงไม่มีกรณี ที่มีเศษของหุ้น
2.2

แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)
จัดสรรให้ แก่
ประเภท
หลักทรัพย์

ผูถ้ ือหุ้นเดิม

จานวนหุ้น

ร้ อยละต่ อทุน
ชาระแล้ว 1/

หมายเหตุ

หุ้นสำมัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
เพื่อรับรองกำรแปลงสภำพ/ ใช้สิทธิของใบ
หุ้นสำมัญ
แสดงสิ ทธิในกำรซื้อหุ้นเพิม่ ทุนที่โอนสิ ทธิได้ หุ้นบุริมสิทธิ
ประชำชน
หุ้นสำมัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
บุคคลในวงจำกัด
หุ้นสำมัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
1/
ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมกำรบริ ษทั จดทะเบียนมีมติให้มีกำรเพิ่มทุนแบบ General Mandate

-

3.

กาหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิม่ ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
กำหนดวันประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 13.00 น. ผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
(E-EGM) ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ โดยมีระเบียบวำระกำร
ประชุมดังต่อไปนี้
 กำหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นเพื่อสิ ทธิ ในกำรเข้ำร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้นตั้งแต่วนั ที่....................
จนกว่ำกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นดังกล่ำวจะแล้วเสร็ จ
 กำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุ้นที่มีสิทธิในกำรเข้ำร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 04 กุมภำพันธ์ 2564
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4.
4.1

4.2

4.3

การขออนุญาตเพิม่ ทุน / จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุนต่ อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ ามี)
บริ ษทั จะต้องได้รับอนุมตั ิกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริ ษทั ต่อบุคคลในวงจำกัดจำกสำนักงำน
ก.ล.ต. ตำมที่กำหนดไว้ในประกำศที่ ทจ. 72/2558 ก่อนกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่บุคคลใน
วงจำกัด
บริ ษ ัท จะต้อ งจดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย น และแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนัง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ พร้ อ มทั้ง จดทะเบี ย น
เปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์ และยื่นคำขอต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขอ
อนุ ญำตให้รับหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ตำมข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง
บริ ษทั จะต้องขออนุญำตต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้รับหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ

5.

วัตถุประสงค์ของการเพิม่ ทุนและแผนการใช้ เงิน
กำรที่บริ ษทั ได้ร่วมพันธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partner) กับทำง TTTH ในครั้งนี้ ทำให้บริ ษทั ได้รับลูกค้ำจำกกำร
แนะนำของ TTTH จำนวน 2 รำย ระยะเวลำกำรให้บริ กำร 3 ปี และ 5 ปี ตำมลำดับ โดยใช้บริ กำรรถโดยสำรจำนวนทั้งสิ้น 57
คัน ประกอบด้วยรถโดยสำรใหม่จำนวน 42 คัน และรถโดยสำรบริ ษทั จำนวน 15 คัน มูลค่ำสัญญำใหม่ประมำณ 340 ล้ำน
บำท ตำมข่ำวที่ได้เผยแพร่ ต่อทำงตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่ องกำรแจ้ง ผลกำรประมูล กำรเริ่ มให้บริ กำรและกำรต่อสัญญำกำร
ให้บริ กำร สำหรั บ ลูกค้ำรำยใหม่ 3 รำยและต่อสัญญำลูกค้ำรำยเดิม 1 รำย ซึ่ งใช้บริ กำรรถโดยสำรจำนวนทั้งสิ้ น 83 คัน
ประกอบด้วยรถโดยสำรใหม่จำนวน 68 คัน และรถโดยสำรบริ ษทั จำนวน 15 คัน มูลค่ำสัญญำใหม่ประมำณ 370 ล้ำนบำท
ตลอดอำยุสัญญำที่เกิดขึ้น ส่งผลให้บริ ษทั มีอตั รำกำรเติบโตของรำยได้ค่ำบริ กำรเพิม่ ขึ้นประมำณ 11% เปรี ยบเทียบกับรำยได้
ค่ำบริ กำรปี 2563 (สำหรับปี 2563 มีอตั รำกำรเติบโตของรำยได้ค่ำบริ กำรลดลง 14% เปรี ยบเทียบกับรำยได้ค่ำบริ กำรปี 2562
มำจำกบริ ษทั ได้รับผลกระทบโควิค-19) ซึ่งเห็นได้ว่ำบริ ษทั มีแนวโน้มรำยได้ค่ำบริ กำรที่เพิ่มขึ้นจำกกำรขยำยฐำนลูกค้ำ และ
กำรลงทุนในรถใหม่ ในครั้งนี้ บริ ษทั ใช้แหล่งเงินทุนในรู ปแบบกำรทำสัญญำเช่ำทำงกำรเงินกับสถำบันกำรเงินที่บริ ษทั มี
วงเงินอยู่ เป็ นวงเงินลงทุนจำนวนทั้งหมด 200 ล้ำนบำท ระยะเวลำกับทำสัญญำประมำณ 4 ปี และ 5 ปี โดยบริ ษทั มีวงเงินกำร
ลงทุนที่เพียงพอในปัจจุบนั และสำมำรถรองรับกำรลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนำคตได้
สำหรับเงินที่ได้รับชำระค่ำหุ้นเพิ่มทุนจำกทำง TTTH ในครั้งนี้ จำนวน 64,350,000 บำท บริ ษทั จะนำเงินที่ได้รับมำ
ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร อำทิ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรี ยมนักขับและพนักงำนฝ่ ำยปฏิบตั ิกำรในกำรควบคุมกระบวนกำร
เดินรถ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับรถโดยสำรของบริ ษทั เช่น ซ่อมบำรุ งตำมรอบระยะเวลำ ค่ำปรับปรุ งสภำพรถโดยสำรเมื่อมีอำยุครบ
10 ปี ของรถโดยสำรบริ ษทั และรถโดยสำรใหม่ และค่ำบริ กำรเกี่ยวกับเทคโนโลยีนำมำใช้ร่วมกับกระบวนกำรเดินรถของ
บริ ษทั เช่น เทคโนโลยีในรู ปแบบ Model smart mobility เพื่อสนับสนุ นกำรบริ กำรเดินรถโดยสำร และควำมสะดวกสบำย
ให้แก่ผใู ้ ช้บริ กำรผ่ำนมือถือ เป็ นต้น
ทั้งนี้หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กำรใช้เงินเพิ่มทุนและ/หรื อกำรได้มำซึ่งสิ นทรัพย์อย่ำงมีนยั สำคัญ บริ ษทั จะ
ดำเนินกำรขอมติจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นอีกครั้ง
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บริ ษทั มีแผนกำรใช้เงินเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำรตำมแผนโครงกำรลงทุนรถโดยสำรใหม่จำนวน 68 คัน โดย
บริ ษทั คำดว่ำจะได้รับเงินภำยในไตรมำสที่ 1 ของปี 2564 และระยะเวลำกำรใช้เงินภำยในหนึ่งปี รำยละเอียดดังนี้
รายละเอียด
ประมาณการจานวนเงิน
1. ค่ำใช้จ่ำยค่ำแรงและผลประโยชน์ของนักขับและพนักงำนฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร
30,000,000
2. ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับรถโดยสำร
20,000,000
3. ค่ำบริ กำรเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำหรับกระบวนกำรเดินรถโดยสำร
10,000,000
4. เงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร
4,350,000
รวมทั้งสิ้น
64,350,000
หำกบริ ษทั มีกำรปรับเปลี่ยนแผนกำรใช้เงิน บริ ษทั จะปฏิบตั ิเกี่ยวกับวัตถุประสงค์กำรใช้เงิน เพิ่มทุนตำมประกำศที่
ทจ.71/2561 และประกำศที่ สจ. 63/2561
หมำยเหตุ: อ้ำงอิงข้อมูลค่ำใช้จ่ำยดำเนินงำนที่เกี่ยวข้องข้ำงต้นถัวเฉลี่ยย้อนหลังสำมปี สำหรับรถโดยสำรใหม่จำนวน 68 คัน
6.

ประโยชน์ ที่บริษัทจะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
กำรเพิ่ ม ทุ น ในครั้ งนี้ ส่ ง ผลดี ต่ อ บริ ษ ัท ในระยะยำวจำกกำรได้มี พ ัน ธมิ ต รทำงธุ ร กิ จ (Strategic Partner ) เป็ น
ผูส้ นับสนุนในกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ทำให้บริ ษทั สำมำรถขยำยฐำนลูกค้ำได้จริ ง ปั จจุบนั บริ ษทั ได้มีกำรทำสัญญำเป็ น
ลูกค้ำรำยใหม่และลูกค้ำรำยเดิม ซึ่ งใช้บริ กำรรถโดยสำรจำนวนทั้งสิ้ น 83 คัน ประกอบด้วยรถโดยสำรใหม่จำนวน 68 คัน
และรถโดยสำรบริ ษทั จำนวน 15 คัน มูลค่ำสัญญำใหม่ประมำณ 370 ล้ำนบำทตลอดอำยุสัญญำที่เกิดขึ้น ดังนั้นบริ ษทั จะต้อง
มีวงเงินสำรองเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำรเพื่อให้กำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่ อง ส่ งผลให้บริ ษทั มีอตั รำกำรเติบโตของ
รำยได้ค่ำบริ กำรเพิ่มขึ้นประมำณ 11% เปรี ยบเทียบกับรำยได้ค่ำบริ ษทั ปี 2563 (สำหรับปี 2563 มีอตั รำกำรเติบโตของรำยได้
ค่ำบริ กำรลดลง 14% เปรี ยบเทียบกับรำยได้ค่ำบริ กำรปี 2562 มำจำกบริ ษทั ได้รับผลกระทบโควิค-19) ทั้งนี้จะสำมำรถสร้ำง
ผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผถู ้ ือหุ้นในระยะยำว อำทิ ตอบผลแทนในมูลค่ำหุ้นที่อำจเพิ่มสู งขึ้นและเงินปันผล เป็ นต้น
ซึ่ งบริ ษทั มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุ ทธิ ตำมงบกำรเงินหลังหักภำษีเงินได้นิติ
บุคคลและสำรองต่ำงๆ ตำมกฎหมำย หำกมี ทั้งนี้กำรจ่ำยเงินปั นผลอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ข้ นึ อยู่กบั ศักยภำพ กำรเติบโต
ของผลกำรดำเนินงำน แผนกำรลงทุน สภำพคล่อง กำรขยำยงำน รวมถึงควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสมในอนำคต เพื่อสร้ำง
ผลตอบแทนที่ดีต่อผูถ้ ือหุ้นในอนำคต
7.

ประโยชน์ ที่ผ้ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุน / จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
กำรเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริ ษทั ได้มีพนั ธมิตรทำงธุรกิจ (Starategic Partner) ที่ดี ซึ่งจะสำมำรถขยำยฐำนลูกค้ำใหม่ได้จริ ง
และสร้ำงรำยได้จำกกำรให้บริ กำรและกำไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้น ส่ งผลดีต่อผูถ้ ือหุ้นที่จะได้รับผลประโยชน์ในระยะยำวจำกผลตอบ
ผลแทนในมูลค่ำหุ้นที่อำจเพิ่มสู งขึ้นและเงินปั น ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของกำไร
สุ ทธิ ตำมงบกำรเงินหลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองต่ำงๆ ตำมกฏหมำย หำกมีกำรจ่ำยเงินปั นผลน้อยกว่ำนโยบำย
ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจำรณำจำกปัจจัยต่ำงๆ อำทิ แผนกำรลงทุน ควำมจำเป็ นและควำม
เหมำะสมอื่นๆ ในอนำคตและนำเสนออนุมตั ิต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี เว้นแต่กำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลทำง
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีอำนำจให้จ่ำยเงินปั นผลได้ หำกมีผลกำไรสุ ทธิหลังหักสำรองตำมกฎหมำยที่เพียงพอ และรำยงำนต่อ
ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2564 ต่อไป
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8.

รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสิ นใจในการอนุมัติการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
โปรดพิจำรณำรำยละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับกำรเพิ่มทุนครั้งนี้ ในสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่ งที่แนบมำด้วย 3)
9.
ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิม่ ทุน / จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
ลาดับ
ขั้นตอนการดาเนินการ
วัน เดือน ปี
1. ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2564
20 มกรำคม 2564
2. กำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุ้นที่สิทธิ เข้ำร่ วมประชุม
04 กุมภำพันธ์ 2564
วิสำมัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (Record Date)
3. กำหนดวันประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 24 กุมภำพันธ์ 2564
4. จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนำ
ภำยใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นมีมติอนุมตั ิ
ธุรกิจกำรค้ำกระทรวงพำณิ ชย์
5. เสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด หลังจำกได้รับอนุญำตจำกสำนักงำน ก.ล.ต. แต่ไม่เกิน 3
เดือนนับแต่วนั ที่มีมติอนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ซึ่งคำด
ว่ำจะสำมำรถดำเนินกำรได้ภำยในไตรมำสที่ 1/2564
6. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรม
ภำยใน 14 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับชำระค่ำหุ้นสำมัญ
พัฒนำธุรกิจกำรค้ำกระทรวงพำณิ ชย์
เพิ่มทุนครบตำมจำนวน

บริ ษทั ขอรับรองว่ำสำรสนเทศในรำยงำนฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประกำร

ลำยมือชื่อ.......................................................................
(ดร. วิวฒั น์ กรมดิษฐ์)
กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริ ษทั

ลำยมือชื่อ.......................................................................
(นำยปิ ยะ เตชำกูล)
กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริ ษทั
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สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 3
สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้ แก่บุคคลในวงจากัด
บริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
ตำมที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้ งที่ 1/2564 ของบริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) เมื่อวันที่ 20
มกรำคม 2564 มีมติอนุ มตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจำรณำอนุ มตั ิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน
บริ ษทั จำนวน 16,250,000.00 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิ มจำนวน 154,327,514.50 บำท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน
170,577,514.50 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่ำตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท เพื่อจัดสรรให้แก่
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 1 รำย คือ บริ ษทั โตโยต้ำ ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด รวมทั้งสิ้ น 65,000,000
หุ้น โดยมีสำระสำคัญต่อกำรตัดสิ นใจของผูถ้ ือหุ้นมีดงั นี้
1.
รายละเอียดการเสนอขาย การกาหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคา
1.1 รายละเอียดของการเสนอขาย
บริ ษทั จะออกและจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท โดยเสนอขำย
แบบเฉพำะเจำะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ บริ ษทั โตโยต้ำ ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (ต่อไปนี้จะ
เรี ยกว่ำ “TTTH”) โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
บุคคลผู้ได้ รับ
จานวนหุ้น
ราคาเสนอขายต่ อหุ้น / มูลค่า สัดส่ วนการถือหุ้นเมื่อเปรียบเทียบกับจานวนหุ้น
การจัดสรร
รวม (บาท)
ที่ออกและชาระแล้วของบริษัท

TTTH

65,000,000

0.99 / 64,350,000.00 บำท

ณ ปัจจุบัน

หลังจากได้ รับการ
จัดสรรหุ้นในครั้งนี้

-

ร้อยละ 9.53

กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็ นกำรเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ของบริ ษทั โดยที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นมี
มติกำหนดรำคำเสนอขำยไว้ชดั เจนตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่ อง กำรอนุญำตให้บริ ษทั จด
ทะเบียนเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกำศที่ ทจ. 72/2558”)
นอกเหนื อจำกที่บริ ษทั จะต้องได้รับอนุ มตั ิจำกที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ื อหุ้นในกำรออกและเสนอขำยหุ้นของบริ ษทั
ให้แก่ TTTH ในครั้งนี้ แล้ว บริ ษทั จะต้องได้รับอนุ ญำตให้เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริ ษทั ต่อบุคคลใน
วงจำกัดจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“สำนักงำน ก.ล.ต.”) ตำมประกำศที่ ทจ.72/2558
ก่อนกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว
นอกจำกนี้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ยังได้มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อ
พิ จ ำณำอนุ มัติ ก ำรมอบอ ำนำจให้ ค ณะกรรมกำรบริ ษ ัท และ/หรื อ กรรมกำรผูจ้ ัด กำร และ/หรื อ ผูร้ ั บ มอบอ ำนำจจำก
คณะกรรมกำรบริ ษทั และ/หรื อผูร้ ับมอบอำนำจจำกกรรมกำรผูจ้ ดั กำรเป็ นผูม้ ีอำนำจในกำรดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
ก. พิจำรณำกำหนดรำยละเอียดอื่นใดที่เกี่ ยวข้องกับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่ ง
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกำรกำหนดระยะเวลำกำรเสนอขำย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไข และรำยละเอียดที่เกี่ยวข้องให้
เป็ นไปตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับกำรออก และเสนอขำยหลักทรัพย์
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ข. กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้ อ และวันเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุน กำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
เป็ นครั้งเดียวหรื อเป็ นครำวๆ กำรชำระค่ำหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรำยละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกำรจองซื้ อและเสนอ
ขำยหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนดังกล่ำว
ค. เข้ำเจรจำ ทำควำมตกลง และลงนำมในเอกสำรและสัญญำต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนำจในกำรดำเนินกำร
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรออก เสนอขำย และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนข้ำงต้น ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกำรจัดเตรี ยม กำร
ลงนำม กำรยื่นคำขออนุ ญำตและเอกสำรที่ เกี่ ยวข้องกับกำรขออนุ ญำตออกและเสนอขำยหุ้ นสำมัญเพิ่ม ทุ น ต่ อ
สำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงต่อหน่วยงำนใดๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี)
ง.
จดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์ และมีอำนำจดำเนินกำร
ต่ำงๆ ที่จำเป็ น เพื่อให้เป็ นไปตำมคำสั่งของนำยทะเบียน และเพื่อให้กำรดำเนินกำรจดทะเบียนเสร็ จสมบูรณ์
ทั้งนี้ ตำมประกำศ ทจ. 72/2558 กำหนดให้บริ ษทั ต้องเสนอขำยหุ้นให้แล้วเสร็ จภำยในระยะเวลำที่ได้รับอนุมตั ิจำกที่
ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้น แต่ตอ้ งไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นมีมติอนุมตั ิให้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่
หรื อบริ ษทั ต้องเสนอขำยหุ้นให้แล้วเสร็ จภำยใน 12 เดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นมีมติอนุมตั ิให้เสนอขำยหุ้น
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ้นมีมติไว้อย่ำงชัดเจนว่ำเมื่อพ้นระยะเวลำ 3 เดือนดังกล่ำว ให้คณะกรรมกำรบริ ษทั หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริ ษทั กำหนดรำคำเสนอขำยตำมรำคำตลำดในช่วงที่เสนอขำย
1.2

การกาหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคา
เมื่อพิจำรณำรำคำเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่ TTTH ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 0.99 บำท ครั้งนี้ โดยบริ ษทั
เปรี ยบเที ยบกับรำคำตลำดของหุ้น บริ ษทั คำนวณจำกรำคำถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ ำหนักของหุ้นที่ ซ้ื อขำยในตลำดหลักทรั พ ย์ฯ
ย้อนหลัง 15 วันทำกำรก่อนวันประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1 ปี 2564 เมื่อวันที่ 20 มกรำคม 2564 ในระหว่ำงวันที่ 28
ธันวำคม 2563 ถึ งวันที่ 19 มกรำคม 2564 ซึ่ งเท่ำกับหุ้นละ 0.99 บำท (ข้อมูลจำก SETSMART ตำม www.setsmart.com)
เท่ำกับหุ้นละ 0.99 บำทนั้น รำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนข้ำงต้น จึงเป็ นรำคำที่ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำดตำม
ประกำศที่ ทจ. 72/2558 มีรำยละเอียดกำรคำนวณดังนี้
ลาดับ
วันที่
ปริมาณซื้อขาย (พันหุ้น) มูลค่าซื้อขาย (พันบาท)
1 28 ธันวำคม 2563
223.83
216.04
2 29 ธันวำคม 2563
212.40
205.42
3 30 ธันวำคม 2563
1,299.70
1,237.12
4 04 มกรำคม 2564
1,133.62
1,059.08
5 05 มกรำคม 2564
337.12
316.40
6 06 มกรำคม 2564
935.30
893.45
7 07 มกรำคม 2564
340.98
327.62
8 08 มกรำคม 2564
311.58
298.59
9 11 มกรำคม 2564
2,407.53
2,337.58
10 12 มกรำคม 2564
3,822.89
3,850.46
11 13 มกรำคม 2564
1,096.38
1,120.76
12 14 มกรำคม 2564
522.66
529.32
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ลาดับ
วันที่
ปริมาณซื้อขาย (พันหุ้น) มูลค่าซื้อขาย (พันบาท)
13 15 มกรำคม 2564
1,296.70
1,302.28
14 18 มกรำคม 2564
577.80
574.46
15 19 มกรำคม 2564
3,147.23
3,236.82
รวม 15 วัน
17,665.72
17,505.40
รำคำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก 15 วันทำกำร (บำท/หุ้น)
0.99
หำกรำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำด
ของหุ้นบริ ษทั ก่อนที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทำง TTTH จะต้อง
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีกำรพิจำรณำคำขอให้รับหุ้นสำมัญหรื อหุ้นบุริมสิ ทธิในส่ วนเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11
พฤษภำคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
1.3 ชื่ อและข้ อมูลของผู้ลงทุนที่จะได้ รับการเสนอขายหุ้นเพิม่ ทุนต่ อบุคคลในวงจากัด
1.3.1 ข้ อมูลทั่วไปของ บริษัท โตโยต้ า ทูโช โฮลดิง้ ส์ จากัด
บริ ษทั โตโยต้ำ ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด (ชื่อเดิม บริ ษทั โตโยด้ำ (ไทยแลนด์) จำกัด) เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 30 กรกฏำคม
2530 (ต่อไปนี้จะเรี ยกว่ำ “TTTC”) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ในกลุ่มโตโยต้ำ และเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์โตเกียว โดย
มี ก รรมกำรหลัก คื อ Jun Karube ต ำแหน่ ง Chirman of the Board และ Ichiro Kashitani ต ำแหน่ ง Member of the Board,
President & CEO ซึ่ งมีบริ ษทั โตโยต้ำ ทูโช คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (ญี่ปุ่น) เป็ นบริ ษทั แม่ในกลุ่มโตโยต้ำ เพื่อให้มีภำพลักษณ์
องค์กรเหมือนกันทัว่ โลก กำรเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ยงั แสดงถึงยุคแห่ งกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่ งบริ ษทั ไทยมีกำรพัฒนำและมีกำร
ปรับภำพลักษณ์ให้เป็ นสำกล โดย TTTC มีสำนักงำนใหญ่อยูท่ ี่ 607 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ
10400 ได้ก่ อ ตั้ง บริ ษ ัท โตโยต้ำ ทู โ ช ไทย โฮลดิ้ ง ส์ จ ำกัด (ต่ อ ไปนี้ จะเรี ย กว่ ำ “TTTH”) ซึ่ ง จดทะเบี ยนบริ ษ ัท วัน ที่ 1
กรกฎำคม 2562 มี ทุ น จดทะเบี ย นและทุ น ชำระแล้ว 2,300,000,000 บำท เพื่ อ ด ำเนิ น ลงทุ น กับ บริ ษทั ต่ ำงๆ จำกผลกำร
ดำเนินงำนที่ผำ่ นมำของ TTTC ถือเป็ นผูท้ ี่มีประสบกำรณ์ในธุรกิจกำรผลิตรถยนต์ เครื่ องยนต์ และชิ้นส่วนรถยนต์ ยำวนำน
มำกกว่ำ 60 ปี และเป็ นผูน้ ำในธุ รกิจนำเข้ำ -ส่ งออก ธุ รกิจนำยหน้ำตัวแทน ธุ รกิจบริ กำร ธุ รกิจซื้ อขำย ธุ รกิจค้ำปลีกทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ อีกทั้งกำรขยำยตลำดในกลุ่ม Non-automotive Business ที่ ไม่เกี่ ยวเนื่ องกับธุ รกิ จเดิม อำทิ กำร
บริ หำรที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ ธุรกิจที่พกั อำศัย บริ กำรทำงกำรเงิน อีคอมเมิร์ซ เป็ นต้น และมีฐำนะทำงกำรเงินที่มนั่ คง ณ วันที่
31 ธันวำคม 2562 สิ นทรัพย์รวม 21,980,893,619 บำท หนี้สินรวม 19,172,887,405 บำท และกำไรสุ ทธิ 5,805,524,186 บำท
ปั จจุบนั มีธุรกิจร่ วมกับบริ ษทั ต่ำงๆ มำกกว่ำ 80 บริ ษทั อีกทั้งบริ ษทั โตโยต้ำ ทูโช คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั
แม่ที่ญี่ปุ่น (สัดส่ วนกำรถือหุ้น 100 %) มีบริ ษทั ในเครื อมำกกว่ำ 90 ประเทศทัว่ โลก และ TTTC มีพนักงำนมำกกว่ำ 8,000
คน
วัตถุประสงค์ในกำรเข้ำมำลงทุนของ TTTH ครั้งนี้ เพื่อลงทุนกับบริ ษทั และรับผลตอบแทนในรู ปแบบเงินปันผลตำม
สัดส่ วนที่ลงทุนร้อยละ 9.53 และกำรเข้ำมำเป็ นพันธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partner) จะให้กำรสนับสนุนกำรดำเนินของ
บริ ษทั โดยมีกำรทำสัญญำข้อตกลงทำงธุรกิจกับทำงบริ ษทั ในเครื อ ได้แก่ 1.กำรแนะนำลูกค้ำในเครื อ คิดเป็ นค่ำคอมมิชชัน่
ตำมสัญญำลูกค้ำแต่ละรำย 2.กำรนำเทคโนโลยีในรู ปแบบ Model Smart Mobility มำใช้ร่วมกับกระบวนกำรเดินรถของ
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บริ ษทั คิดเป็ นค่ำบริ กำรตำมรำยละเอียด อำทิ เส้นทำง ระยะทำง และจำนวนรถ เป็ นต้น 3.กำรจัดหำหลักสู ตรอบรมที่เกี่ยวกับ
กำรให้บริ กำรอย่ำงมืออำชีพ คิดตำมจำนวนผูเ้ ข้ำอบรม และ 4. กำรจัดหำแหล่งจำหน่ำยรถโดยสำรให้ บริ ษทั คิดตำมรำคำ
ตลำด ส่ งเสริ มควำมแข็งแกร่ งให้กบั บริ ษทั เติบโตอย่ำงยัง่ ยืนในอนำคตต่อไป อีกทั้งบริ ษทั เห็นว่ำกลุ่ม TTTC มีฐำนะทำง
กำรเงินที่มนั่ คง มีควำมพร้อมในกำรลงทุนสู งและเป็ นผูเ้ ชี่ยวชำญในกำรดำเนินธุรกิจกำรบริ หำรเกี่ยวกับโลจิสติกส์ สำหรับ
งบกำรเงินของ TTTH ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 สิ นทรัพย์รวม 8,293,479,741 บำท หนี้ สินรวม 5,981,708,610 บำท และ
กำไรสุ ทธิ 11,771,131 บำท จำกกำรลงทุนดังกล่ำวจะส่งผลดีต่อบริ ษทั ซึ่งจะได้รับประโยชน์จำกกำรร่ วมพันธมิตรทำงธุรกิจ
ดังกล่ำว ช่วยให้บริ ษทั สำมำรถขยำยฐำนลูกค้ำ เสริ มภำพลักษณ์ที่ดี และสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่งได้
อนึ่ งในกำรตัดสิ นใจกำรใช้บริ กำรในสัญญำข้อตกลงทำงธุ รกิจ บริ ษทั จะใช้ดุลยพินิจที่เหมำะสม จำเป็ น และเป็ น
ประโยชน์ต่อบริ ษทั โดยปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขกำรดำเนินธุรกิจปกติของบริ ษทั
1.3.2 โครงสร้ างการถือหุ้น ณ วันที่ 05 มีนาคม 2563
ลาดับที่
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
(1)
บริ ษทั โตโยต้ำ ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด
(2)
บริ ษทั เชำว์วิศิษฐ จำกัด
(3)
บริ ษทั ซี ซี เค วี ซี จำกัด
รวม
(1)
ลาดับที่
1.
2.
3.

บริษัท โตโยต้ า ทูโช (ไทยแลนด์ ) จากัด
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
บริ ษทั โตโยต้ำ ทูโช คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (ญี่ปุ่น) (1.1)
นำยคิโยโยชิ โอบะ
นำยโนบุสึเนะ คำวำซำกิ
รวม

จานวนหุ้น
สัดส่ วนการถือหุ้น
1,127,000
49.00%
586,500
25.50%
586,500
25.50%
2,300,000
100.00%

จานวนหุ้น
19,199,998
1
1
19,200,000

สัดส่ วนการถือหุ้น
100.00%
0.00%
0.00%
100.00%

(1.1) บริษัท โตโยต้ า ทูโช คอร์ ปอเรชั่น จากัด (ญี่ปุ่น) สัดส่วนกำรถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563
ดังนี้
ลาดับที่
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น (พันหุ้น) สัดส่ วนการถือหุ้น
1.
Toyota Motor Corporation (1.1)-1
76,368
21.69%
2.
Toyota Industries Corporation (1.1)-2
39,365
11.18%
3.
37,591
10.68%
The Master Trust Bank of Japan, Ltd (Trust Account) (1.1)-3
4.
Custody Bank of Japan, Ltd (Trust Account)
16,302
4.63%
5.
MUFG Bank, Ltd.
8,098
2.30%
6.
Custody Bank of Japan, Ltd. (Trust Account 5)
4,582
1.30%
7.
Sumitomo Mitsui Banking Corporation
4,249
1.21%
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ลาดับที่
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น (พันหุ้น) สัดส่ วนการถือหุ้น
8.
JP Morgan Chase Bank 385781
3,675
1.04%
9.
Mitsui Sumitomo Insurance Company, Limited
3,600
1.02%
10. Nippon Life Insurance Company
3,522
1.00%
ผูถ้ ือหุ้นรำยอื่น
156,704
43.95%
รวมจานวนผู้ถือหุ้น 40,596 ราย
354,056
100.00%
หมำยเหตุ :
1. ที่มำของข้อมูลมำจำก https://www.toyota-tsusho.com/english/ir/shareholders/shareholder01.html
2. Toyota Motor Corporation และ Toyota Industries Corporation เป็ นบริ ษทั ในกลุ่มโตโยต้ำ
3. ลำดับที่ 1-3 เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์โตเกียว
4. ลำดับที่ 1 Toyota Motor Corporation มีกรรมกำรหลักในกลุ่มยำนยนต์ ได้แก่ Moritaka Yoshida ตำแหน่ง Eexcutive
Vice President และ Didier Leroy ตำแหน่ง Executive Vice President, Member of the Board of Directors และกลุ่ม
กระแสไฟฟ้ำ คือ Shigeki Terashi ตำแน่ง Executive Vice President, Member of the Board of Directors.
5. ลำดับที่ 2 Toyota Industries Corporation มีกรรมกำรหลัก Tetsuro Toyoda ตำแหน่ง Chirman และ Akira Onishi
ตำแหน่ง President
6. ลำดับที่ 3 The Master Trust Bank of Japan, Ltd มีกรรมกำรหลัก Hiroshi Naruse ตำแหน่ง Representative Director,
President และ Tetsuo Kushibe ตำแหน่ง Representative Director, Deputy President
7. ลำดับที่ 3, 4, 6 เป็ นธนำคำรที่ดำเนินธุรกิจดูแลและบริ หำรสิ นทรัพย์ (Turst Account)
(1.1)-1 Totaya Motor Corporation ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563
ลาดับที่
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
1.
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (หมำยเหตุ 2)
2.
Toyota Industries Corporation (1.1)-2
3.
The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (1.1)-3
4.
Nipppon Life Insurance Company
5.
JP Morgan Chase Bank
6.
Denso Corporation
7.
State Street Bank and Trust Company
8.
Mitsui Sumitomo Insurance Company
9.
Trust & Custody Services Bank, Ltd.
10. Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd.
ผูถ้ ือหุ้นรำยอื่น
รวมจานวนผู้ถือหุ้น 587,947 ราย

จานวนหุ้น (พันหุ้น) สัดส่ วนการถือหุ้น
357,634
10.96%
238,466
7.31%
201,990
6.19%
127,332
3.90%
101,530
3.11%
89,915
2.76%
78,582
2.41%
56,814
1.74%
51,089
1.57%
51,064
1.56%
1,908,581
58.49%
3,262,997
100.00%
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หมำยเหตุ :
1. ที่มำของข้อมูลมำจำก https://global.toyota/en/ir/stock/outline/?_ga=2.196349292.1365651996.16127562081774790103.1612756208
2. Japan Trustee Service Bank, Ltd.
2.1 รำยชื่อผูถ้ ือหุ้น 1. Sumitomo Mitsui Trust Holdings สัดส่วนกำรถือหุ้น 66.67% และ 2. Resona Bank, Limited
สัดส่วนกำรถือหุ้น 33.33%
2.2 กรรมกำรหลัก ได้แก่ 1. Mr. Yoshikatsu Nakashima มีตำแหน่ง Chariman of the Bord, Representaive Director 2.
Mr. Kazuho Oda ตำแหน่ง President, Representative Director และ 3. Mr. Hiroaki Okuno ตำแหน่ง Vice
President, Representative Director
2.3 ที่มำของข้อมูลมำจำกhttps://www.fis.com/fis/companies/details.asp?l=e&company_id=159159
2.4 Sumitomo Mitsui Turst Holding ข้อมูลรำยชื่อผูถ้ ือหุ้น 3 อันดับแรก ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563ได้แก่ 1. The Master
Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account) สัดส่วนกำรถือหุ้น 8.63% 2. Custody Bank of Japan, Ltd. (Trust
Account 9,5,7,6) สัดส่วนกำรถือหุ้น 13.97% และ 3. JP Morgan Chase Bank 385781 สัดส่วนกำรถือหุ้น 1.59%
และ ที่มำของข้อมูลมำจำก https://www.smth.jp/en/stock/state/index.html
2.5 Resona Bank, Limited ข้อมูลรำยชื่อผูถ้ ือหุ้น 3 อันดับแรก ได้แก่ 1. Dai-ichi Life Holdings, Inc. สัดส่วนกำรถือหุ้น
5.44% 2. Asset Management One Co., Ltd. สัดส่วนกำรถือหุ้น 4.53% และ 3. Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co., Ltd. สัดส่วนกำรถือหุ้น 3.87% และ ที่มำของข้อมูลมำจำก
https://www.marketscreener.com/quote/stock/RESONA-HOLDINGS-INC-6492267/company/
(1.1)-2 Toyota Industries Corporation ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563
ลาดับที่
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น (พันหุ้น) สัดส่ วนการถือหุ้น
1.
Toyota Motor Corporation (1.1)-1
76,600
23.51%
2.
Denso Corporation (หมำยเหตุ 2.)
29,647
9.10%
3.
Towa Real Estate Co., Ltd. (หมำยเหตุ 3.)
16,291
5.00%
4.
The Master Trust Bank of Japan, Ltd.
15,868
4.87%
5.
Toyota Tsusho Corporation
15,294
4.69%
6.
Custody Bank of Japan, Ltd.
11,140
3.42%
7.
Nippon Life Insurance Company
6,580
2.02%
8.
Aisin Seiki Co., Ltd.
6,578
2.02%
9.
Aioi Nissay Dowa Insurance Co., Ltd.
4,903
1.50%
10. Toyota Industries Corporation Employee Ownership Program
4,249
1.30%
ผูถ้ ือหุ้นรำยอื่น
138,691
42.56%
รวมจานวนผู้ถือหุ้น 15,203 ราย
325,841
100.00%
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หมำยเหตุ :
1. ที่มำของข้อมูลมำจำก https://www.toyota-industries.com/investors/stock/index.html
2. Denso Corporation มีกรรมกำรหลักคือ Koichi Fukaya ตำแหน่ง Chairman ข้อมูลรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ 3 อันดับแรก ณ วันที่
31 มีนำคม 2563ได้แก่ 1. Toyota Motor Corporation สัดส่วนกำรถือหุ้น 24.38% 2. Toyota Industries Corporation
สัดส่วนกำรถือหุ้น 8.95% และ 3. The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account) สัดส่วนกำรถือหุ้น 6.71%
และ ที่มำของข้อมูลมำจำก https://www.denso.com/global/en/about-us/investors/stock/overview/
3. Towa Real Estate Co., Ltd. กรรมกำรหลัก Akio Toyoda ตำแหน่ง Chirman และ Masao Ukai ตำแหน่ง President ที่มำ
ของข้อมูลมำจำก http://www.towa-r.co.jp/images/english.pdf
(1.1)-3 The Master Trust Bank of Japan, Ltd ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563
ลาดับที่
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น
สัดส่ วนการถือหุ้น
1.
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corportion (หมำยเหตุ 2)
55,800
46.50%
2.
Nippon Life Insurance Company
40,200
33.50%
3.
Meiji Yasuda Life Insurance Company
12,000
10.00%
4.
The Norinchukin Trust and Banking Co., Ltd.
12,000
10.00%
รวม
120,000
100.00%
หมำยเหตุ :
1. ที่มำของข้อมูลมำจำก https://www.mastertrust.co.jp/english/pdf/discro_2020.pdf
2. Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corportion ข้อมูลรำยชื่อผูถ้ ือหุ้น 3 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 ได้แก่ 1. The Master
Trust Bank of Japan, Ltd. สัดส่วนกำรถือหุ้น 8.25% 2. Custody Bank of Japan, Ltd. (Trust Account 5,9) สัดส่วนกำร
ถือหุ้น 9.18% และ 3. $$BTC Cliemt Omnibu $ Account สัดส่วนกำรถือหุ้น 2.27% ที่มำของข้อมูลมำจำก
https://www.mufg.jp/english/ir/stock/stock_information/index.html
2.1 กรรมกำรหลัก Toby S. Myerson , Hirofumi Nomoto, Yasushi Shingai, Tarisa Watanagase, Akira Yamate ตำแหน่ง
Member of the Board of Directors (Outside Director) และ Junichi Okamoto, Ritsuo Ogura, Nobuyuki Hirano,
Kanetsugu Mike, Saburo Arki, Iwao Nagashima,, Hironori Kamezawa ตำแหน่ง Member of the Bord of Directors
3. ลำดับที่ 2 และลำดับที่ 3 ไม่พบข้อมูล
(2)
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.

บริษัท เชาว์วิศิษฐ จากัด
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
บริ ษทั เจ เอ โอ บิสซิเนส จำกัด (2.1)
บริ ษทั วิศิษฐ์ จำกัด (2.2)
นำงสำวมณพร เชำว์วิศิษฐ
นำงสำวนลินี เชำว์วิศิษฐ
นำยพิพิธ เชำว์วิศิษฐ

จานวนหุ้น
สัดส่ วนการถือหุ้น
4,837,283
82.48%
414,766
7.07%
306,475
5.23%
102,158
1.74%
102,159
1.74%

หน้ำที่ 37
บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) 700/199 หมู่ที่1 ตำบลบ้ำนเก่ำ อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 20160

ลาดับที่
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
6.
นำงสำวมัทนำ เชำว์วิศิษฐ
7.
บริ ษทั โตโยต้ำ ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด (1)
รวม

จานวนหุ้น
สัดส่ วนการถือหุ้น
102,158
1.74%
1
0.00%
5,865,000
100.00%

(2.1) บริษัท เจ เอ โอ บิสซิเนส จากัด
ลาดับที่
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
1.
นำยกณพ เชำว์วิศิษฐ
2.
นำยปณิ ธิ เชำว์วิศิษฐ
3.
นำงสำวศุภสั สร เชำว์วิศิษฐ
4.
นำงสำวอนุษฐำ เชำว์วิศิษฐ
รวม

จานวนหุ้น
สัดส่ วนการถือหุ้น
136,640
25.00%
136,640
25.00%
136,640
25.00%
136,640
25.00%
546,560
100.00%

(2.2) บริษัท วิศิษฐ์ จากัด
ลาดับที่
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
1.
นำยกณพ เชำว์วิศษฐ
2.
นำยชวิษฐ์ เชำว์วิศิษฐ
3.
นำงจันทรำ เชำว์วิศิษฐ
4.
นำงสำวกนลำ เชำว์วิศิษฐ
5.
นำงสำวศุภสั สร เชำว์วิศิษฐ
6.
นำงสำวปณิ ธิ เชำว์วิศิษฐ
7.
นำงสำวอนุษฐำ เชำว์วิศิษฐ
8.
นำงวันทนีย ์ เชำว์วิศิษฐ
9.
นำยพิพิธ เชำว์วิศิษฐ
10. นำงสำวมณพร เชำว์วิศิษฐ
11. นำยเชษญ เชำว์วิศิษฐ
12. นำงวรำภรณ์ เชำว์วิศิษฐ
13. นำยสุ จินต์ เชำว์วิศิษฐ
รวม

จานวนหุ้น
สัดส่ วนการถือหุ้น
24,089
24.09%
21,220
21.22%
17,591
17.59%
17,365
17.36%
10,500
10.50%
2,000
2.00%
2,000
2.00%
1,979
1.98%
1,625
1.63%
1,625
1.63%
2
0.00%
2
0.00%
2
0.00%
100,000
100.00%
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(3)
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บริษัท ซี ซี เค วี ซี จากัด
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ซี ซี เค วี จำกัด (3.1)
บริ ษทั วิศิษฐ์ จำกัด (2.2)
นำงสำวมณพร เชำว์วิศิษฐ
นำงสำวนลินี เชำว์วิศิษฐ
นำยพิพิธ เชำว์วิศิษฐ
นำงสำวมัทนำ เชำว์วิศิษฐ
บริ ษทั โตโยต้ำ ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด (1)
รวม

จานวนหุ้น
สัดส่ วนการถือหุ้น
4,837,283
82.48%
414,766
7.07%
306,475
5.23%
102,158
1.74%
102,159
1.74%
102,158
1.74%
1
0.00%
5,865,000
100.00%

(3.1) บริษัท ซี ซี เค วี จากัด
ลาดับที่
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
1.
นำยชวิษฐ์ เชำว์วิศิษฐ
2.
นำงสำวกนลำ เชำว์วิศิษฐ
3.
นำยเชษฐ เชำว์วิศิษฐ
4.
นำงวรำภรณ์ เชำว์วิศิษฐ
รวม

จานวนหุ้น
สัดส่ วนการถือหุ้น
58,009
49.50%
47,461
40.50%
5,860
5.00%
5,859
5.00%
117,189
100.00%

1.3.3 รายชื่ อกรรมการ
รายชื่ อกรรมการ

สัดส่ วนการถือหุ้น
นำยคิโยโยชิ โอบะ
นำยยูอิจิ โออิ
นำยคุนิอำคิ ยำมำกิว่ำ
นำยยูจิ นำคำกำวะ
นำงเพ็ญพรรณ เชำว์วิศิษฐ
นำงสำวอนุษฐำ เชำว์วิศิษฐ
นำงวรำภรณ์ เชำว์วิศิษฐ
นำยชวิษฐ์ เชำว์วิศิษฐ
นำยโนบุสึเนะ คำวำซำกิ
นำยโนะบุฟูมิ มิอุระ
นำยชิซูกะ ฮำยำซิ

บจ. โตโยต้า (1) บจ. โต
ทูโช ไทย
โยต้ า ทูโช
โฮลดิง้ ส์
(ไทยแลนด์)
49.00%
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

(2) บจ.
เชาว์
วิศิษฐ
25.50%

/

(2.1) บจ.
เจ เอ โอ
บิสซิเนส

(2.2) บจ.
วิศิษฐ์

(3) บจ. ซี
ซี เค วี ซี

(3.1) บจ.
ซี ซี เค วี

25.50%

/

/
/
/
/

/
/
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รายชื่ อกรรมการ

บจ. โตโยต้า (1) บจ. โต
ทูโช ไทย
โยต้ า ทูโช
โฮลดิง้ ส์
(ไทยแลนด์)

นำงจันทรำ เชำว์วิศิษฐ
นำยกณพ เชำว์วิศิษฐ
นำยปณิธิ เชำว์วิศิษฐ
นำงสำวศุภสั สร เชำว์วิศิษฐ
นำยเชษฐ เชำว์วิศิษฐ
นำงสำวกนลำ เชำว์วิศิษฐ
นำยพิพิธ เชำว์วิศิษฐ
นำงสำวสุภนีวรรณ เชำว์วิศิษฐ
นำงสำวมณพร เชำว์วิศิษฐ

(2) บจ.
เชาว์
วิศิษฐ
/

(2.1) บจ.
เจ เอ โอ
บิสซิเนส

(2.2) บจ.
วิศิษฐ์

(3) บจ. ซี
ซี เค วี ซี

(3.1) บจ.
ซี ซี เค วี

/
/

/
/

/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

หมำยเหตุ :
1. บริ ษทั โตโยต้ำ ทูโช คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (ญี่ปุ่น) สำหรับรำยชื่อกรรมกำร ณ วันที่ 23 มิถุนำยน 2563 แหล่งที่มำของข้อมูล
มำจำก https://www.toyota-tsusho.com/english/company/officer/
Director List

Jun Karube
Ichiro Kashitani
Hideki Yanase
Takahiro Kondo
Kumi Fujisawa
Kunihito Koumoto
Yukari Inoue
Didier Leroy
Monitaka yoshida
Shigeki Terashi
Gill A” Pratt
Shigeki Tomooyama
Mitsuru Kawai
Koji Kobayashi
Tetsuro Toyoda
Akira Onishi
Kazue Sasaki
Takuo Sasakt

(1.1) Toyota Tsusho
Corporation
/

(1.1)-1 Toyota Motor
Corporation

(1.1)-2 Toyota
Industries Corporation

(1.1)-3 The Master Trust
Bank of Japan, Ltd.

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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Director List

Hiroshi Naruse
Tetsuo Kushibe
Ken Iiyama
Atsushi Nakajima
Daizo Naito

(1.1) Toyota Tsusho
Corporation

(1.1)-1 Toyota Motor
Corporation

(1.1)-2 Toyota
Industries Corporation

(1.1)-3 The Master Trust
Bank of Japan, Ltd.
/
/
/
/
/

1.3.4 ความสัมพันธ์ กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท
ก่อนกำรเพิ่มทุนในครั้งนี้ ทำง TTTH ไม่มีควำมสัมพันธ์ใดๆ กับบริ ษทั กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรื อผู ้
ถื อหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษทั อย่ำงไรก็ดี ภำยหลังจำกกำรเข้ำท ำรำยกำรซื้ อหุ้นสำมัญเพิ่ มทุนของบริ ษทั เอที พี 30 จำกัด
(มหำชน) แล้ว จะเข้ำมำเป็ นผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษทั โดยถือหุ้นจำนวน 65,000,000 หุ้นหรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้อย
ละ 9.53 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดภำยหลังกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริ ษทั และทำง TTTH จะ
เสนอชื่ อ บุ ค คลเข้ำด ำรงต ำแหน่ ง กรรมกำรบริ ษทั จำนวน 1 ท่ ำ น รวมเป็ นกรรมกำรบริ ษ ัท ทั้ง หมดจำนวน 8 ท่ ำน ซึ่ ง
ประกอบด้วยกรรมกำร 5 ท่ำนและกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน โดยกรรมกำรจำก TTTH ดังกล่ำวไม่ได้เข้ำมำมีส่วนร่ วมในกำร
บริ หำรจัดกำรบริ ษทั แต่อย่ำงใดและไม่มีควำมเกี่ยวข้องกันตำมมำตรำ 258 ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ซึ่ งกำรเข้ำซื้ อหุ้นสำมัญ
ของบริ ษทั ในครั้งนี้ถือเป็ นกำรตัดสิ นใจเฉพำะบริ ษทั และไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน โดย TTTH มิได้มีสัญญำระหว่ำงผูถ้ ือหุ้น
กันในกำรถือหุ้นของบริ ษทั ดังนั้น TTTH ดังกล่ำวจึงมิได้ร่วมกันกระทำกำรที่ตอ้ งถูกนับรวมเป็ นกลุ่มเดียวกัน (Acting In
Concert) ในกำรเข้ำซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
หำกในอนำคตบริ ษทั มีกำรทำรำยกำรกับ TTTH ดังกล่ำว บริ ษทั จะปฏิบตั ิตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
ที่ทจ.21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรเกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิ งหำคม 2551 ( รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
และปรำกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรปฏิ บตั ิกำรของบริ ษทั ใน
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
2.
2.1

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุน และแผนการใช้ เงิน
วัตถุประสงค์ของการออกหุ้น
กำรที่บริ ษทั ได้ร่วมพันธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partner) กับทำง TTTH ในครั้งนี้ ทำให้บริ ษทั ได้รับลูกค้ำจำกกำร
แนะนำของ TTTH จำนวน 2 รำย ระยะเวลำกำรให้บริ กำร 3 ปี และ 5 ปี ตำมลำดับ โดยใช้บริ กำรรถโดยสำรจำนวนทั้งสิ้น 57
คัน ประกอบด้วยรถโดยสำรใหม่จำนวน 42 คัน และรถโดยสำรบริ ษทั จำนวน 15 คัน มูลค่ำสัญญำใหม่ประมำณ 340 ล้ำน
บำท ตำมข่ำวที่ได้เผยแพร่ ต่อทำงตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่ องกำรแจ้ง ผลกำรประมูล กำรเริ่ มให้บริ กำรและกำรต่อสัญญำกำร
ให้บริ กำร สำหรั บ ลูกค้ำรำยใหม่ 3 รำยและต่อสัญญำลูกค้ำรำยเดิม 1 รำย ซึ่ งใช้บริ กำรรถโดยสำรจำนวนทั้งสิ้ น 83 คัน
ประกอบด้วยรถโดยสำรใหม่จำนวน 68 คัน และรถโดยสำรบริ ษทั จำนวน 15 คัน มูลค่ำสัญญำใหม่ประมำณ 370 ล้ำนบำท
ตลอดอำยุสัญญำที่เกิดขึ้น ส่งผลให้บริ ษทั มีอตั รำกำรเติบโตของรำยได้ค่ำบริ กำรเพิ่มขึ้นประมำณ 11% เปรี ยบเทียบกับรำยได้
ค่ำบริ กำรปี 2563 (สำหรับปี 2563 มีอตั รำกำรเติบโตของรำยได้ค่ำบริ กำรลดลง 14% เปรี ยบเทียบกับรำยได้ค่ำบริ กำรปี 2562
มำจำกบริ ษทั ได้รับผลกระทบโควิด-19) ซึ่งเห็นได้ว่ำบริ ษทั มีแนวโน้มรำยได้ค่ำบริ กำรที่เพิ่มขึ้นจำกกำรขยำยฐำนลูกค้ำ และ
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กำรลงทุนในรถใหม่ในครั้งนี้ บริ ษทั ใช้แหล่งเงินทุนในรู ปแบบกำรทำสัญญำเช่ำทำงกำรเงินกับสถำบัน กำรเงินที่บริ ษทั มี
วงเงินอยู่ เป็ นวงเงินลงทุนจำนวนทั้งหมด 200 ล้ำนบำท ระยะเวลำกับทำสัญญำประมำณ 4 ปี และ 5 ปี โดยบริ ษทั มีวงเงินกำร
ลงทุนที่เพียงพอในปัจจุบนั และสำมำรถรองรับกำรลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนำคตได้
สำหรับเงินที่ได้รับชำระค่ำหุ้นเพิ่มทุนจำกทำง TTTH ในครั้งนี้ จำนวน 64,350,000 บำท บริ ษทั จะนำเงินที่ได้รับมำ
ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร อำทิ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรี ยมนักขับและพนักงำนฝ่ ำยปฏิบตั ิกำรในกำรควบคุมกระบวนกำร
เดินรถ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับรถโดยสำรของบริ ษทั เช่น ซ่อมบำรุ งตำมรอบระยะเวลำ ค่ำปรับปรุ งสภำพรถโดยสำรเมื่อมีอำยุครบ
10 ปี ของรถโดยสำรบริ ษทั และรถโดยสำรใหม่ และค่ำบริ กำรเกี่ยวกับเทคโนโลยีนำมำใช้ร่วมกับกระบวนกำรเดินรถของ
บริ ษทั เช่น เทคโนโลยีในรู ปแบบ Model smart mobility เพื่อสนับสนุนกำรบริ กำรเดินรถโดยสำร และควำมสะดวกสบำย
ให้แก่ผใู ้ ช้บริ กำรผ่ำนมือถือ เป็ นต้น
ทั้งนี้หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กำรใช้เงินเพิ่มทุนและ/หรื อกำรได้มำซึ่งสิ นทรัพย์อย่ำงมีนยั สำคัญ บริ ษทั จะ
ดำเนินกำรขอมติจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นอีกครั้ง
2.2

แผนการใช้ เงิน
บริ ษทั มีแผนกำรใช้เงินเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำรตำมแผนโครงกำรลงทุนรถโดยสำรใหม่จำนวน 68 คัน โดย
บริ ษทั คำดว่ำจะได้รับเงินภำยในไตรมำสที่ 1 ของปี 2564 และระยะเวลำกำรใช้เงินภำยในหนึ่งปี รำยละเอียดดังนี้
รายละเอียด
ประมาณการจานวนเงิน
1. ค่ำใช้จ่ำยค่ำแรงและผลประโยชน์ของนักขับและพนักงำนฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร
30,000,000
2. ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับรถโดยสำร
20,000,000
3. ค่ำบริ กำรเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำหรับกระบวนกำรเดินรถโดยสำร
10,000,000
4. เงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร
4,350,000
รวมทั้งสิ้น
64,350,000
หำกบริ ษทั มีกำรปรับเปลี่ยนแผนกำรใช้เงิน บริ ษทั จะปฏิบตั ิเกี่ยวกับวัตถุประสงค์กำรใช้เงิน เพิ่มทุนตำมประกำศที่
ทจ.71/2561 และประกำศที่ สจ. 63/2561
หมำยเหตุ: อ้ำงอิงข้อมูลค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องข้ำงต้นถัวเฉลี่ยย้อนหลังสำมปี สำหรับรถโดยสำรใหม่จำนวน 68 คัน
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3.
3.1
=

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้ แก่บุคคลในวงจากัด
ผลกระทบต่ อสัดส่ วนของผู้ถือหุ้น (Control dilution)
จำนวนหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่เสนอขำยแก่บุคคลในวงจำกัด
จำนวนหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่เสนอขำยแก่บุคคลในวงจำกัด + จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว
=
65,000,000
65,000,000 + 617,310,058
= 9.53%

3.2
=
=
=

ผลกระทบต่ อราคาหุ้น (Price dilution)
รำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำย 1/ - รำคำตลำดหลังกำรเสนอขำย 2/
รำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำย
0.99 - 0.99
0.99
0%
เนื่องจำกผลกระทบต่อรำคำหุ้นเท่ำกับ 0 จึงไม่มีผลกระทบต่อรำคำ

หมำยเหตุ :
1/

รำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำย

=

2/

รำคำตลำดหลังเสนอขำย

=
=
=

รำคำถัวเฉลี่ยถ่ วงน้ ำหนัก ของหุ้ น สำมัญในตลำดหลัก ทรั พย์ 15 วัน ท ำกำร ติ ดต่อกัน ก่ อนวัน
ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั เมื่อที่ 20 มกรำคม 2564 (คิดเป็ นรำคำเท่ำกับ 0.99 บำทต่อหุ้น)
(รำคำตลำด x จำนวนหุ้น paid-up) + (รำคำเสนอขำย x จำนวนหุ้นที่เสนอขำยครั้งนี้)
จำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ้นที่เสนอขำยครั้งนี้
(0.99 x 617,310,058) + (0.99 x 65,000,000)
(617,310,058 + 65,000,000)
0.99 บำทต่อหุ้น

3.3
=

ผลกระทบต่ อส่ วนแบ่ งกาไรต่ อหุ้น (Earnings per share dilution)
EPS ก่อนกำรเสนอขำย - EPS หลังกำรเสนอขำย
EPS ก่อนกำรเสนอขำย
= 0.031 - 0.028
0.031
= 9.68%
หมำยเหตุ :
กำไรสุทธิ (ตำมงบกำรเงินไตรมำสที่ 3/2563)
EPS ก่อนกำรเสนอขำย
EPS หลังกำรเสนอขำย

=
=
=

18,950,155.70 บำท
18,890,155.70 / 610,310,058
18,890,155.70 / (617,310,058 + 65,000,000)

= 0.031 บำทต่อหุ้น
= 0.028 บำทต่อหุ้น
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กำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ จะทำให้โครงสร้ำงกำรถือหุ้น 10 อันดับแรก
ก่อนและหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนมีกำรเปลี่ยนแปลง โดยสรุ ปได้ดงั นี้
ลาดับ
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
ก่อนการเพิม่ ทุน*
หลังการเพิม่ ทุน
จานวนหุ้น
สัดส่ วน
จานวนหุ้น
สัดส่ วน
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
1. กลุ่มนำยชำติชำย พำนิชชีวะ**
118,125,000
19.14%
118,125,000
17.31%
2. กลุ่มนำยปิ ยะ เตชำกูล**
100,469,894
16.28%
100,469,894
14.72%
3. นำยวิวฒั น์ กรมดิษฐ์**
42,750,000
6.93%
42,750,000
6.27%
4. นำยวิฑูรย์ กรมดิษฐ์
29,390,199
4.76%
29,390,199
4.31%
5. นำยพงษ์ชยั จงไพศำลศิลป์
16,159,500
2.62%
16,159,500
2.37%
6. นำงนำธฤดี ศรี ประจิตติชยั
15,600,000
2.53%
15,600,000
2.29%
7. นำยบัณฑิต ตุงคะเศรณี
15,372,000
2.49%
15,372,000
2.25%
8. นำงสำววิภำวี กรมดิษฐ์
13,032,903
2.11%
13,032,903
1.91%
9. นำงจรู ญลักษณ์ พำนิชชีวะ
12,656,250
2.05%
12,656,250
1.85%
10. บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด
9,866,251
1.60%
9,866,251
1.45%
บริ ษทั โตโยต้ำ ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด
65,000,000
9.53%
ผูถ้ ือหุ้นรำยอื่น
243,888,061
39.49%
243,888,061
35.74%
รวม
617,310,058
100.00
682,310,058
100.00
หมำยเหตุ
*ข้อมูลปิ ดสมุด ณ วันที่ 13 มกรำคม 2564
**กำรนับรวมกลุ่มหลักทรัพย์เป็ นไปตำมนิยำมบุคคลตำมมำตรำ 258
1. กลุ่มนำยชำติชำย พำนิชชีวะ ประกอบด้วยครอบครัวและบุตร ได้แก่ นำงสมหะทัย พำนิชชีวะ นำยพำทิศ พำนิชชีวะ นำย
สำริ ศ พำนิชชีวะ และนำงสำวอำภำพิศ พำนิชชีวะ ไม่รวมมำรดำ คือ นำงจรู ญลักษณ์ พำนิชชีวะ
2. กลุ่มนำยปิ ยะ เตชำกูล ประกอบด้วยครอบครัวและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภำวะ ได้แก่ นำงสำยสุ ทธิ์ เตชำกูล ไม่รวมบุตรที่
บรรลุนิติภำวะ คือ นำยธนภูมิ เตชำกูล จำนวนหุ้นสำมัญ 1,120,000 หุ้น
3. นำยวิวฒั น์ กรมดิษฐ์ ไม่รวมพี่นอ้ ง คือ นำยวิฑรู ย์ กรมดิษฐ์ และนำงสำววิภำวี กรมดิษฐ์
3.4

ความคุ้มค่าที่ผ้ถู ือหุ้นได้ รับเมื่อเปรียบเทียบกับ Dilution
กำรเพิ่มทุนในครั้งนี้ เกิดผลกระทบที่มีต่อผูถ้ ือหุ้นเดิมไม่มำกนักเนื่องจำกสัดส่ วนกำรลงทุนของ TTTH ประมำณ
ร้อยละ 9.53 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดภำยหลังกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริ ษทั ซึ่ งผลกระทบต่อ
ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นประมำณร้อยละ 9.68 และกระทบต่อสัดส่วนผูถ้ ือหุ้นประมำณร้อยละ 9.53 แต่จะเกิดผลประโยชน์และ
ควำมคุม้ ค่ำให้แก่ผถู ้ ือหุ้นจำกกำรที่บริ ษทั ได้ร่วมพันธมิตรกับทำง TTTH ในครั้งนี้ ทำให้บริ ษทั ได้รับลูกค้ำจำกกำรแนะนำ
ของ TTTH จำนวน 2 รำยระยะเวลำกำรให้บริ กำร 3 ปี และ 5 ปี ตำมลำดับ โดยใช้บริ กำรรถโดยสำรจำนวนทั้งสิ้ น 57 คัน
ประกอบด้วยรถโดยสำรใหม่จำนวน 42 คัน และรถโดยสำรบริ ษทั จำนวน 15 คัน มูลค่ำสัญญำใหม่ประมำณ 340 ล้ำนบำท
ตำมข่ำวที่ได้เผยแพร่ ต่อทำงตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่ องกำรแจ้งผลกำรประมูล กำรเริ่ มให้บริ กำรและกำรต่อสัญญำกำรให้บริ กำร
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สำหรับลูกค้ำรำยใหม่ 3 รำยและต่อสัญญำลูกค้ำรำยเดิม 1 รำย ซึ่งใช้บริ กำรรถโดยสำรจำนวนทั้งสิ้น 83 คัน ประกอบด้วยรถ
โดยสำรใหม่จำนวน 68 คัน และรถโดยสำรของบริ ษทั จำนวน 15 คัน มูลค่ำสัญญำใหม่ประมำณ 370 ล้ำนบำทตลอดอำยุ
สัญญำที่เกิดขึ้น ส่งผลให้บริ ษทั มีอตั รำกำรเติบโตของรำยได้ค่ำบริ กำรเพิม่ ขึ้นประมำณ 11% เปรี ยบเทียบกับรำยได้ค่ำบริ กำร
ปี 2563 (สำหรับปี 2563 มีอตั รำกำรเติบโตของรำยได้ค่ำบริ กำรลดลง 14% เปรี ยบเทียบกับรำยได้ค่ำบริ กำรปี 2562 มำจำก
บริ ษทั ได้รับผลกระทบโควิค -19) ทั้งนี้ จะสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผถู ้ ือหุ้นในระยะยำว อำทิ ผตอบผลแทนใน
มูลค่ำหุ้นที่อำจเพิ่มสู งขึ้นและเงินปันผล เป็ นต้น
ซึ่ งบริ ษทั มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุ ทธิ ตำมงบกำรเงินหลังหักภำษีเงินได้นิติ
บุคคลและสำรองต่ำงๆ ตำมกฎหมำย หำกมี ทั้งนี้กำรจ่ำยเงินปั นผลอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ข้ นึ อยู่กบั ศักยภำพ กำรเติบโต
ของผลกำรดำเนินงำน แผนกำรลงทุน สภำพคล่อง กำรขยำยงำน รวมถึงควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสมในอนำคต เพื่อสร้ำง
ผลตอบแทนที่ดีต่อผูถ้ ือหุ้นในอนำคต
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ความเสี่ยงจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้ แก่บุคคลในวงจากัด
ควำมเสี่ ยงที่จะกระทบต่อผูถ้ ือหุ้นเดิมไม่มำกนักเนื่องจำกสัดส่ วนกำรลงทุนของ TTTH ประมำณร้อยละ 9.53 ของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดภำยหลังกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริ ษทั ซึ่ งผลกระทบต่อส่ วนแบ่งกำไรต่อ
หุ้นประมำณร้ อยละ 9.68 และกระทบต่อสัดส่ วนผูถ้ ื อหุ้น ประมำณร้ อยละ 9.53 และหำกบริ ษทั ไม่ได้รับเงิ นตำมแผนที่
กำหนด บริ ษทั อำจจะต้องหำแหล่งเงินทุนอื่นๆ เช่น กำรออกตรำสำรหนี้หรื อกำรกูย้ ืมเงิน และกำรออกเสนอขำยหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิมตำมสัดส่ วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่ งอำจใช้ระยะเวลำนำนในกำรดำเนินกำร แหล่งเงินทุน
ไม่ได้ตำมต้องกำรหรื อเพียงพอ เพิ่มภำระค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย และขำดสภำพคล่องทำงกำรเงินไม่เพียงพอตำมแผนกำรขยำย
ฐำนลูกค้ำ
อีกทั้งถ้ำทำง TTTH มี กำรขำยหุ้นสำมัญของบริ ษทั ออกไป บริ ษทั อำจสู ญเสี ยโอกำสในกำรขยำยฐำนลูกค้ำตำม
แผนกำรเติบโตของบริ ษทั อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำรำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเทียบกับรำคำตลำดของหุ้นบริ ษทั ซึ่ ง
คำนวณรำคำถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ้นย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่ำ 15 วันทำกำรติดต่อกันก่อนที่เสนอขำยแล้ว รำคำเสนอขำยหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำดหุ้นบริ ษทั ก่อนที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนดังกล่ำวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทำง TTTH ต้องปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ในตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรพิจำรณำคำขอให้รับหุ้นสำมัญหรื อหุ้นบุริมสิ ทธิ ในส่ วนเพิ่มทุน
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภำคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
4.
4.1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
เหตุผล ความจาเป็ นของการเพิม่ ทุน และความสมเหตุสมผลของการเพิม่ ทุน
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีควำมเห็นว่ำ กำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เพื่อจัดสรรหุ้นสำมัญเพิม่ ทุน
ให้แก่ TTTH ส่ งผลดีต่อบริ ษทั จำกกำรได้มีพนั ธมิตรทำงธุ รกิจ (Strategic Partner ) เป็ นผูส้ นับสนุนในกำรดำเนินงำนของ
บริ ษทั ผูเ้ ชี่ยวชำญในกำรดำเนินกำรบริ หำรที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ และมีควำมพร้อมทำงด้ำนเงินทุน ซึ่ งจะทำให้บริ ษทั ได้รับ
เงินตำมแผนกำรเติบโตของบริ ษทั ทันเวลำ และมีสภำพคล่องทำงกำรเงินที่เพียงพอในปัจจุบนั และกำรขยำยธุรกิจในอนำคต
อีกทั้งจะช่วยให้บริ ษทั มีภำพลักษณ์ที่ดีและสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่งได้ ซึ่งกำรเพิ่มทุนนี้ถือเป็ นกำรระดมทุนในระยะสั้น
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สำมำรถได้รับเงินตำมที่ตอ้ งกำร ลดภำระผูถ้ ือหุ้นรำยเดิมในกำรเพิ่มทุน และสร้ำงผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผถู ้ ือหุ้นในระยะยำว
อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้พิจำรณำกำรระดมทุนด้วยวิธีกำรอื่นๆ ได้แก่
(ก) กำรออกตรำสำรหนี้หรื อกำรกูย้ ืมเงิน คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้พิจำรณำเรื่ องกำรออกตรำสำรหนี้หรื อกำรกูเ้ งิน
แล้วเห็ นว่ำยังไม่เหมำะสมในเวลำนี้ เนื่ องจำกสถำนกำรณ์ และสภำวะเศรษฐกิ จในปั จจุบนั อีกทั้งกำรใช้สินทรั พย์เป็ น
หลักประกันมีขอ้ จำกัด เนื่ องจำกสิ นทรัพย์หลักของบริ ษทั มีเพียงรถโดยสำรเท่ำนั้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ยังมี
ภำระหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจำนวน 198 คันมูลค่ำหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินประมำณ 262 ล้ำนบำท อีกทั้งกำร
พิจำรณำกำรขอเงินกูย้ ืมเพิ่มเติมปัจจุบนั ต้องใช้ระยะเวลำนำนในกำรดำเนินกำรขอวงเงินสิ นเชื่อใหม่ ซึ่ งอำจไม่ทนั ต่อควำม
ต้องกำรในกำรใช้เงินของบริ ษทั ในเวลำนี้และมีภำระค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
(ข) กำรออกและเสนอขำยหุ้ น สำมัญ เพิ่ ม ทุ น ให้ แ ก่ ผู ้ถื อ หุ้ น เดิ ม ตำมสั ด ส่ ว นกำรถื อ หุ้ น (Rights Offering)
คณะกรรมกำรบริ ษทั เห็นว่ำ กำรระดมทุนด้วยวิธีดงั กล่ำวมีขอ้ จำกัดเกี่ ยวกับควำมไม่แน่ นอนของจำนวนเงินทุนที่ ได้รับ
เนื่องจำกอำจไม่ได้รับกำรสนับสนุนจำกผูถ้ ือหุ้นรำยเดิมในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ตำมจำนวนเงินที่ตอ้ งกำร
ดังนั้น แนวทำงกำรระดมทุนที่มีประสิ ทธิภำพและเหมำะสมที่สุดที่จะทำให้บริ ษทั ได้รับเงินทุนตำมจำนวนที่ตอ้ งกำร
ในระยะเวลำตำมแผนที่ ก ำหนด คื อ กำรออกและเสนอขำยหุ้ น สำมัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษ ัท ให้ แ ก่ TTTH ที่ มี ศ ัก ยภำพ
ประสบกำรณ์ทำงธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั มีควำมพร้อ มด้ำนเงินลงทุนที่แน่นอน และเข้ำใจนโยบำยและวิสัยทัศน์กำร
ดำเนิ นงำนของบริ ษทั เป็ นอย่ำงดี กำรระดมทุนด้วยวิธีน้ ีเมื่อเปรี ยบเทียบกับกำรออกตรำสำรหนี้หรื อกำรกูย้ ืมเงิน และกำร
ออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิมตำมสัดส่ วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) หรื อกำรเพิ่มทุนโดยวิธีกำร
อื่น อำจทำให้บริ ษทั ระดมทุนได้ล่ำช้ำและไม่ได้จำนวนเงินทุนตำมที่ตอ้ งกำร ซึ่ ง ส่ งผลกระทบต่อแผนกำรดำเนิ นงำนและ
สภำพคล่องกำรเงินของบริ ษทั ได้
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ความเป็ นไปได้ ของแผนการใช้ เงินเพิม่ ทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน
ตำมแผนกำรขยำยฐำนลูกค้ำปั จจุบัน มี ลูกค้ำรำยใหม่ 3 รำยและต่อสัญญำลูกค้ำรำยเดิ ม 1 รำยโดยใช้บริ กำรรถ
โดยสำรจำนวนทั้งสิ้น 83 คัน ประกอบด้วยรถโดยสำรใหม่จำนวน 68 คัน และรถโดยสำรบริ ษทั จำนวน 15 คัน มูลค่ำสัญญำ
ใหม่ประมำณ 370 ล้ำนบำทตลอดอำยุสัญญำที่เกิดขึ้น ส่งผลให้บริ ษทั มีอตั รำกำรเติบโตของรำยได้ค่ำบริ กำรเพิ่มขึ้นประมำณ
11% เปรี ยบเทียบกับรำยได้ค่ำบริ กำรปี 2563 (สำหรับปี 2563 มีอตั รำกำรเติบโตของรำยได้ค่ำบริ กำรลดลง 14% เปรี ยบเทียบ
กับรำยได้ค่ำบริ กำรปี 2562 เนื่องจำกบริ ษทั ได้รับผลกระทบโควิค-19) ดังนั้นบริ ษทั จะต้องมีเงินสำรองเป็ นเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อใช้ในกิจกำรตำมแผนโครงกำรลงทุน ดังกล่ำวที่เพียงพอ ซึ่ งบริ ษทั คำดว่ำจะได้รับเงินภำยในไตรมำสที่ 1 ของปี 2564
หำกบริ ษทั ไม่ได้รับเงินตำมแผนดังกล่ำว บริ ษทั ยังมีวงเงินเบิกเกินบัญชี เงินกูร้ ะยะสั้นและเงินกูร้ ะยะยำวจำกธนำคำรสี่ แห่ ง
เพื่อใช้เงินเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำรที่เพียงพอสำหรับแผนโครงกำรลงทุนดังกล่ำว
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ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ต่ อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานโดยรวม
ของบริษัท อันเนื่องจากการเพิม่ ทุน
กำรที่บริ ษทั ได้ร่วมพันธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partner) กับทำง TTTH ในครั้งนี้ ทำให้บริ ษทั ได้รับลูกค้ำจำกกำร
แนะนำของ TTTH จำนวน 2 รำยระยะเวลำกำรให้บริ กำร 3 ปี และ 5 ปี ตำมลำดับ ใช้บริ กำรรถโดยสำรจำนวนทั้งสิ้น 57 คัน
ประกอบด้วยรถโดยสำรใหม่จำนวน 42 คัน และรถโดยสำรของบริ ษทั จำนวน 15 คัน มูลค่ำสัญญำใหม่ประมำณ 340 ล้ำน
บำท ตำมข่ำวที่ได้เผยแพร่ ต่อทำงตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่ องกำรแจ้ง ผลกำรประมูล กำรเริ่ มให้บริ กำรและกำรต่อสัญญำกำร

หน้ำที่ 46
บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) 700/199 หมู่ที่1 ตำบลบ้ำนเก่ำ อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 20160

ให้ บ ริ กำรของลู กค้ำรำยใหม่ 3 รำยและต่ อ สั ญ ญำลู กค้ำรำยเดิ ม 1 รำยโดยใช้บ ริ กำรรถโดยสำรจ ำนวนทั้ง สิ้ น 83 คัน
ประกอบด้วยรถโดยสำรใหม่จำนวน 68 คัน และรถโดยสำรของบริ ษทั จำนวน 15 คัน มูลค่ำสัญญำใหม่ประมำณ 370 ล้ำน
บำทตลอดอำยุสัญญำที่เกิดขึ้น ส่ งผลให้บริ ษทั มีอตั รำกำรเติบโตของรำยได้ค่ำบริ กำรเพิ่มขึ้นประมำณ 11% เปรี ยบเทียบกับ
รำยได้ค่ำบริ กำรปี 2563 (สำหรับปี 2563 มีอตั รำกำรเติบโตของรำยได้ค่ำบริ กำรลดลง 14% เปรี ยบเทียบกับรำยได้ค่ำบริ กำรปี
2562 เนื่องจำกบริ ษทั ได้รับผลกระทบโควิค -19) ซึ่ งเห็นได้ว่ำบริ ษทั มีแนวโน้มรำยได้ค่ำบริ กำรที่เพิ่มขึ้นจำกกำรขยำยฐำน
ลูกค้ำ อีกทั้งส่งผลให้บริ ษทั มีฐำนะกำรเงินที่ดีข้ นึ
4.4

ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และที่มาของการกาหนดราคาเสนอขาย
บริ ษทั ได้ดำเนิ นกำรเจรจำร่ วมกับ TTTH ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 0.99 บำท โดยบริ ษทั เปรี ยบเทียบกับรำคำตลำด
ของหุ้นบริ ษทั คำนวณจำกรำคำถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ้นที่ซ้ื อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำกำรก่อนวัน
ประชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ครั้ งที่ 1/2564 เมื่ อ วัน ที่ 20 มกรำคม 2564 ในระหว่ ำงวัน ที่ 28 ธัน วำคม 2563 ถึ ง วัน ที่ 19
มกรำคม 2564 ซึ่ งเท่ำกับหุ้นละ 0.99 บำท (ข้อมูลจำก SETSMART ตำม www.setsmart.com) ซึ่ งบริ ษทั ไม่มีส่วนลดจำก
รำคำตบำด ดังนั้น รำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนข้ำงต้น จึงเป็ นรำคำที่ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำดตำมประกำศที่
ทจ.72/2558
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั
จำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท โดยเสนอขำยแบบเฉพำะเจำะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private
Placement) ให้แก่ บริ ษทั โตโยต้ำ ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรี ยกว่ำ “TTTH”) โดยกำรจัดสรรจำนวน 65,000,000
หุ้น ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 0.99 บำท คิดเป็ นมูลค่ำ 64,350,000.00 บำท และรำคำตลำดของหุ้นเท่ำกับ 0.99 บำทต่อหุ้น โดย
บริ ษทั ไม่ประสงค์ที่จะออกและเสนอขำยหุ้นในรำคำต่ำกว่ำรำคำตลำดเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ้นโดยรวม
เมื่อพิจำรณำถึงเหตุผล ควำมจำเป็ น และประโยชน์ที่บริ ษทั จะได้รับจำกกำรออก เสนอขำย และจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่ม
ทุนครั้งนี้ คณะกรรมกำรบริ ษทั จึงมีมติอนุมตั ิกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เพื่อจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ให้แก่ TTTH โดยควำมเห็นว่ำเงื่อนไขกำรจัดสรร รำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผลู ้ งทุนนั้น มีควำมเหมำะสมเป็ นไป
เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุ้น และทำให้บริ ษทั มีวงเงินสำรองเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำรและได้รับเงินตำม
ต้องกำรตำมแผนกำรขยำยฐำนลูกค้ำของบริ ษทั
4.5

เหตุผลและความจาเป็ นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ บุคคลในวงจากัด
กำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เพื่อจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ TTTH ครั้งนี้ คณะกรรมกำร
บริ ษทั มีควำมเห็นว่ำ บริ ษทั โตโยต้ำ ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็ นบริ ษทั ที่มีฐำนะทำงกำรเงินมัง่ คงและศักยภำพในด้ำนกำร
ลงทุน ผูเ้ ชี่ยวชำญในกำรดำเนินธุรกิจกำรบริ หำรเกี่ยวกับโลจิสติกส์ มีสำยสัมพันธ์ที่ดีกบั ธุรกิจที่หลำกหลำย และมีบริ ษทั ใน
เครื อจำนวนมำก ส่งผลให้บริ ษทั สำมำรถขยำยฐำนลูกค้ำได้อย่ำงต่อเนื่อง ทำให้บริ ษทั ได้รับเงินทุนตำมจำนวนที่ตอ้ งกำรเพื่อ
ใช้ในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั ถือเป็ นกำรระดมทุนได้ภำยในระยะเวลำอันสั้น และลดภำระผูถ้ ือหุ้นเดิมในกำรเพิ่มทุน อีก
ทั้งทำให้บริ ษทั มีสภำพคล่องและผลกำรดำเนินงำนที่ดีข้ ึน ตลอดจนเป็ นกำรเพิ่มศักยภำพ ควำมเชื่อมัน่ ในกำรดำเนินธุรกิจ
ของบริ ษทั ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย (Stakeholders) และสถำบันกำรเงินได้
ทั้งนี้ทำง TTTH จะเข้ำมำเป็ นพันธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partner) จะนำควำมรู ้ควำมสำมำรถ รวมถึงประสบกำรณ์
มำส่ งเสริ มและสนับสนุนเพื่อให้บริ ษทั สำมำรถขยำยกำรเติบโต ซึ่ งบริ ษทั เล็งเห็นศักยภำพและโอกำสในกำรเติ บโต กำร
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สร้ำงรำยได้จำกกำรให้บริ กำร เพิ่มกำไรในอนำคต และประโยชน์ของผูถ้ ือหุ้นโดยรวม รวมถึงกำรร่ วมพันธมิตรทำงธุรกิจ
อันดีต่อกัน
5.

คารับรองของกรรมการบริษัท
กรรมกำรบริ ษทั มีจำนวน 7 ท่ำน ประกอบด้วยกรรมกำร 4 ท่ำน และกรรมกำรอิสระ/ะกรรมกำรตรวจสอบ 3 ท่ำน
หำกไม่ปฏิบตั ิหน้ำที่ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นด้วยควำม
ซื่ อสัตย์สุจริ ต และระมัดระวัง ในกำรรักษำผลประโยชน์ของบริ ษทั ในเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยกระทำกำร
หรื อละเว้นกำรกระทำกำรใดอันเป็ นกำรไม่ปฏิบตั ิหน้ำที่ดงั กล่ำว และก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยแก่บริ ษทั ผูถ้ ือหุ้นสำมำรถ
ฟ้องร้องเรี ยกค่ำสิ นไหมทดแทนจำกกรรมกำรคนดังกล่ำวแทนบริ ษทั ได้ตำมมำตรำ 85 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชน
จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) จนเป็ นเหตุให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำรหรื อบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องได้ประโยชน์
โดยมิชอบ ผูถ้ ือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลำยคนซึ่ งถือหุ้นในบริ ษทั และมีสิทธิ ออกเสี ยงรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจำนวน
สิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั สำมำรถใช้สิทธิ เรี ยกคืนประโยชน์จำกกรรมกำรนั้นแทนบริ ษทั ได้ตำมมำตรำ 89/18 แห่ ง
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
ในกำรนี้ คณะกรรมกำรบริ ษทั ขอรับรองว่ำคณะกรรมกำรบริ ษทั ได้ใช้ควำมระมัดระวังในกำรดำเนินกำรพิจำรณำ
อนุมตั ิและตรวจสอบข้อมูลของผูล้ งทุนอย่ำงครบถ้วนแล้ว มีควำมเห็นว่ำกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรร
ให้แก่ TTTH ดังกล่ำว ส่งผลดีต่อบริ ษทั จำกกำรได้มีพนั ธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partner) ในกำรสนับสนุนกำรดำเนินงำน
ของบริ ษทั และมีฐำนะทำงกำรเงินที่มงั่ คง ทำให้บริ ษทั สำมำรถขยำยฐำนลูกค้ำได้จริ ง สร้ำงรำยได้จำกกำรให้บริ กำร เพิ่ม
กำไรในอนำคต และเพิม่ ผลตอบแทนกำรลงทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ้นในระยะยำว

บริ ษทั ขอรับรองว่ำสำรสนเทศในรำยงำนฉบับนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประกำร

(ลงชื่อ)...........................................
(ดร.วิวฒั น์ กรมดิษฐ์)
กรรมกำรผูอ้ ำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริ ษทั

(ลงชื่อ)...........................................
(นำยปิ ยะ เตชำกูล)
กรรมกำรผูอ้ ำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริ ษทั
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สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 4
ข้ อบังคับของบริษัทในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 36 คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นกำรประชุมสำมัญประจำปี ภำยในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิ้นสุ ดของ
รอบบัญ ชี ข องบริ ษัท กำรประชุ ม ผู ้ถื อ หุ้ น ครำวอื่ น นอกจำกวรรคหนึ่ งให้ เ รี ยกว่ ำ กำรประชุ ม วิ ส ำมัญ โดย
คณะกรรมกำรจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็สุดแต่จะเห็นสมควร ผูถ้ ือหุ้นคนหนึ่ งหรื อ
หลำยคนซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละสิ บ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ ำยได้ท้ งั หมด จะเข้ำชื่ อกันทำ
หนังสื อขอให้คณะกรรมกำรเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่ องและเหตุผลใน
กำรที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่ำว ในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผูถ้ ือ
หุ้นภำยในสี่ สิบห้ำ (45) วันนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจำกผูถ้ ือหุ้น
ในกรณี ที่คณะกรรมกำรไม่จดั ให้มีกำรประชุมภำยในกำหนดระยะเวลำตำมวรรคสำม ผูถ้ ือหุ้นทั้งหลำยซึ่ ง
เข้ำชื่อกันหรื อผูถ้ ือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตำมที่บงั คับไว้น้ นั จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ภำยในสี่ สิบห้ำ (45)
วัน นับแต่วนั ครบกำหนดระยะเวลำตำมวรรคสำม ในกรณี เช่นนี้ให้ถือว่ำเป็ นกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นที่คณะกรรมกำร
เรี ยกประชุม โดยบริ ษทั ต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยอันจำเป็ นที่เกิดจำกกำรจัดให้มีกำรประชุมและอำนวยควำมสะดวก
ตำมสมควร
ในกรณี ที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นกำรเรี ยกประชุมเพรำะผูถ้ ือหุ้นตำมวรรคสี่ ครั้งใดจำนวนหุ้นผู ้
ถือหุ้นซึ่งมำร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผูถ้ ือหุ้นตำมวรรคสี่ ตอ้ งร่ วมกันรับผิดชอบ
ชดใช้ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรจัดให้มีกำรประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริ ษทั
ข้อ 37 ในกำรเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้นให้คณะกรรมกำรจัดทำเป็ นหนังสื อนัดประชุมโดยระบุสถำนที่ วัน เวลำ ระเบียบวำระ
กำรประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรำยละเอียดตำมสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่ำเป็ นเรื่ องที่จะ
เสนอเพื่อทรำบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจำรณำ แล้วแต่กรณี รวมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเรื่ องดังกล่ำว และ
จัดส่ งให้ผูถ้ ือหุ้นและนำยทะเบียนทรำบไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณำคำบอกกล่ำวนัด
ประชุมในหนังสื อพิมพ์ ไม่นอ้ ยกว่ำสำม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย สถำนที่ที่จะใช้เป็ นที่ประชุมตำมวรรคหนึ่ง ต้อง
อยูใ่ นท้องที่อนั เป็ นที่ต้งั สำนักงำนใหญ่ของบริ ษทั หรื อจังหวัดใกล้เคียง หรื อที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรจะกำหนด
ก็ได้
ข้อ 38 ในกำรประชุมผูถ้ ือหุ้น ต้องมีผถู ้ ือหุ้นและผูร้ ับ มอบฉันทะจำกผูถ้ ือหุ้น (ถ้ำมี) มำประชุมไม่น้อยกว่ำยี่สิบห้ำ (25) คน
หรื อ ไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนผูถ้ ือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่งในสำม (1/3) ของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรำกฏว่ำกำรประชุ มผูถ้ ือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จำนวนผูถ้ ือหุ้นซึ่ง
เข้ำมำร่ วมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตำมที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หำกว่ำกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นได้เรี ยกนัดเพรำะผูถ้ ือหุ้น
ร้องขอให้กำรประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ำกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นมิใช่เป็ นกำรเรี ยกประชุมเพรำะผูถ้ ือหุ้นร้องขอให้นัด
ประชุมใหม่ และในกรณี น้ ี ให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ้นไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในกำร
ประชุมครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่ำจะต้องครบองค์ประชุม

หน้ำที่ 49
บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) 700/199 หมู่ที่1 ตำบลบ้ำนเก่ำ อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 20160

ข้อ 39 ให้ประธำนกรรมกำรเป็ นประธำนที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ในกรณี ที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สำมำรถ
ปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ ให้รองประธำนกรรมกำรเป็ นประธำนในที่ประชุม ถ้ำไม่มีรองประธำนกรรมกำรหรื อมีแต่ไม่อยู่ใน
ที่ประชุมหรื อไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผูถ้ ือหุ้นซึ่ งมำประชุมคนใดคนหนึ่งมำเป็ นประธำนในที่
ประชุมดังกล่ำว
ข้อ 40 ในกำรออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ให้ถือว่ำหุ้นหนึ่งมีเสี ยงหนึ่ ง และผูถ้ ือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสี ยเป็ น
พิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสี ยงในเรื่ องนั้น นอกจำกกำรออกเสี ยงเลือกตั้งกรรมกำร และมติของที่
ประชุมผูถ้ ือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงต่อไปนี้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือว่ำคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ำมีคะแนน
เสี ยงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขำด
(2) กรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงสำมในสี่ (3/4) ของคะแนนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมและมี
สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) กำรขำยหรื อโอนกิจกำรของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบำงส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) กำรซื้อหรื อรับโอนกิจกำรของบริ ษทั เอกชน หรื อบริ ษทั มหำชนอื่นมำเป็ นของบริ ษทั
(ค) กำรทำ แก้ไข หรื อยกเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบำงส่วนที่สำคัญ
กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นใดเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริ ษทั หรื อกำรควบรวมกิจกำรกับบุคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อกำรแบ่งผลกำไรขำดทุนกัน
(ง) กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั
(จ) กำรเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
(ฉ) กำรเลิกบริ ษทั
(ช) กำรออกหุ้นกูข้ องบริ ษทั
(ซ) กำรควบรวมกิจกำรบริ ษทั กับบริ ษทั อื่น
ข้อ 41 กิจกำรที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สำมัญประจำปี พึงเรี ยกประชุมมีดงั นี้
(1) พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรที่แสดงถึงกิจกำรบริ ษทั ในรอบปี ที่ผำ่ นมำ
(2) พิจำรณำอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกำไรขำดทุนของรอบบัญชีที่ผำ่ นมำ
(3) พิจำรณำอนุมตั ิจดั สรรเงินกำไร และกำรจ่ำยเงินปันผล
(4) พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรที่พน้ จำกวำระ และกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
(5) พิจำรณำแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชี และ
(6) กิจกำรอื่นๆ
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สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 5
เอกสารและหลักฐานที่ผ้เู ข้ าร่ วมประชุมต้ องแสดงก่อนเข้ าร่ วมการประชุม
วิธีการการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง การนับคะแนน การแจ้ งผลการนับคะแนน
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2564 ของ บริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
(ประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM))
จำกสถำนกำรณ์ ก ำรแพร่ ร ะบำดโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนำ 2019 (COVID-19) บริ ษ ัท เอที พี 30 จ ำกัด (มหำชน)
(“บริ ษทั ”) มีควำมตระหนักและห่ วงใยต่อควำมเสี่ ยงของกำรแพร่ ระบำด และควำมปลอดภัยของผูถ้ ือหุ้นที่เข้ำร่ วมประชุม
จึงได้จดั กำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/ 2564 ผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เท่ำนั้น บริ ษทั จึงขอแจ้งให้ทรำบถึง แนว
ปฏิบตั ิในกำรประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ดังนี้
ผูถ้ ือหุ้นที่มีควำมประสงค์จะเข้ำร่ วมกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/ 2564 ผูถ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะ (กรณี ที่ผู ้
ถือหุ้นมอบฉันทะ) กรุ ณำแจ้งควำมประสงค์พร้อมเอกสำรยืนยันตัวตนมำยังบริ ษทั ภำยในวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2564 ที่
E-mail Address: sukarnda@atp30group.com เมื่อบริ ษทั ได้ตรวจสอบรำยชื่อผูถ้ ือหุ้นตำมข้อมูลปิ ดสมุดทะเบียนรำยชื่อผูถ้ ือ
หุ้นที่ มีสิทธิ เข้ำร่ วมประชุ มวิสำมัญผูถ้ ื อหุ้น ครั้ งที่ 1/ 2564 ที่ กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 ถูกต้องและ
ครบถ้วนแล้ว บริ ษทั จะส่งชื่อผูใ้ ช้ รหัสผ่ำน และคู่มือกำรใช้งำนในระบบไปยัง E-mail Address ที่ได้ส่งมำแจ้งบริ ษทั สำหรับ
ใช้ในโปรแกรมกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
แนวปฏิบัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2564 ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
1.
การเข้ าร่ วมประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
กำรเข้ำร่ วมกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/ 2564 ผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
a.
เมื่อผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ ได้แจ้งควำมประสงค์ และยืนยันตัวตนกลับมำยังบริ ษทั ภำยในวันที่กำหนด
แล้ว บริ ษทั จะส่งชื่อผูใ้ ช้ (Username) รหัสผ่ำน (Password) และคูม่ ือกำรเข้ำใช้งำนในระบบไปยังอีเมลที่ได้
ส่งมำแจ้งบริ ษทั สำหรับใช้ในโปรแกรมกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดย
ระบบของบริ ษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด (ภำยในวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2564)
b.
กำรใช้โปรแกรมลงทะเบียน และกำรนับคะแนนของบริ ษทั สำมำรถใช้ได้กบั คอมพิวเตอร์ /โน้ตบุ๊ค
(Notebook) /แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ ผ่ำน Web Browser: Internet Explorer, Chrome
อินเตอร์เน็ตควำมเร็ ว 4G หรื อ Internet บ้ำนพื้นฐำน
c.
โดยระบบรองรับกำรเข้ำร่ วมกำรประชุมทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting ตำมวิธีกำรทั้งแบบเข้ำร่ วม
ประชุมด้วยตนเองและกำรมอบฉันทะ “แบบ ข.” ตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วย 9
2.
การส่ งคาถามล่วงหน้ า (ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564)
ผูถ้ ือหุ้นสำมำรถส่งคำถำมล่วงหน้ำที่เกี่ยวข้องตำมแต่วำระได้ในช่องทำง
“เลขำนุกำรบริ ษทั ”
บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) เลขที่ 700/199 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้ำนเก่ำ อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 20160
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E-mail address: sukarnda@atp30group.com
โทรศัพท์: 063 903 0049
โดยบริ ษทั จะรวบรวมคำถำมที่เกี่ยวข้องบันทึกในรำยงำนกำรประชุมภำยหลังกำรประชุมเสร็ จสิ้น
3.
วิธีการถามคาถาม
ท่ำนผูถ้ ือหุ้นสำมำรถส่ งคำถำมผ่ำนหน้ำต่ำงข้อควำม หรื อ Chat มำได้ โดยกรรมกำรจะตอบคำถำมดังกล่ำว ในช่วง
Q&A ของวำระสุ ดท้ำยผ่ำนโปรแกรมกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยระบบของบริ ษทั โอ
เจ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด
4.
การอานวยความสะดวกช่ องทางอื่น
4.1 บริ ษทั มีกำรบันทึกภำพและเสี ยงตลอดวำระกำรประชุม และจะนำขึ้นขึ้นเว็บไซต์บริ ษทั www.atp30.com หลังกำร
ประชุมเสร็ จสิ้น
4.2 ช่องทำงกำรติดต่อ
“เลขำนุกำรบริ ษทั ”
บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) เลขที่ 700/199 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้ำนเก่ำ อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 20160
E-mail address: sukarnda@atp30group.com
โทรศัพท์: 063 903 0049
เอกสารยืนยันตัวตนที่ต้องส่ งพร้ อมแบบฟอร์ มลงทะเบียน (QR Code) เพื่อเข้ าร่ วมประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัท
ผูเ้ ข้ำร่ วมประชุมโปรดส่งเอกสำร ดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี ) ภำยในวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2564
ผูถ้ ือหุ้น หรื อผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องนำส่ ง (1) แบบฟอร์ มลงทะเบียน (QR Code) (2) ใบตอบรับเข้ำร่ วมประชุมผ่ำน
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และ (3) เอกสำรประกอบของผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดำหรื อนิ ติบุคคลตำมข้อมูลด้ำนล่ำว
เพื่อยืนยันตัวตนอย่ำงถูกต้องและครบถ้วนเป็ นไปตำมกฏหมำย โดยสำมำรถนำส่งเอกสำรดังกว่ำว 2 ช่องทำงดังนี้
1.
อีเมล (E-mail Address): sukarnda@atp30group.com
2.
ส่งทำงไปรษรี ยล์ งทะเบียนมำที่
“เลขำนุกำรบริ ษทั ”
บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) เลขที่ 700/199 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้ำนเก่ำ อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 20160
การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษทั จะรับลงทะเบียนกำรเข้ำร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ภำยในวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2564 ที่ E-mail Address:
sukarnda@atp30group.com
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ผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1.
กรณีผ้ถู ือหุ้นประสงค์ร่วมประชุมด้ วยตนเอง
แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code)
เอกสำรแสดงตนที่รำชกำรออกให้ที่ยงั ไม่หมดอำยุ เช่น บัตรประจำตัวประชำชน หรื อบัตรประจำตัวข้ำรำชกำร หรื อ
ใบอนุญำตขับขี่ หรื อหนังสื อเดินทำง กรณี มีกำรเปลี่ยนแปลงชื่อ หรื อชื่อสกุล ขอให้ผถู ้ ือหุน้ ยื่นหลักฐำน
ประกอบด้วย
2.
กรณีผ้ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้อู ื่นเข้ าร่ วมประชุมแทน
แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code)
หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อควำมถูกต้องครบถ้วนและลงลำยมือ
ผูม้ อบฉันทะ และผูร้ ับมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 9)
สำเนำเอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกให้ของผูถ้ ือหุ้นตำมข้อ 1 และผูถ้ ือหุน้ ได้ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
เอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1
ผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิติบุคคล
1.
กรณีผ้มู ีอานาจลงนามแทนนิตบิ คุ คล (กรรมการ) ประสงค์ร่วมประชุมด้ วยตนเอง
แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code)
เอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกให้ของผูแ้ ทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณี บุคคลธรรมดำตำมข้อ 1
สำเนำหนังสื อรับรองกำรจดทะเบียนนิติบคุ คลของผูถ้ ือหุ้นซึ่งรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติบคุ คล (กรรมกำร)
และมีขอ้ ควำมแสดงให้เห็นว่ำผูแ้ ทนนิติบุคคล ซึ่งเป็ นผูเ้ ข้ำร่ วมประชุมมีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบุคคลซึ่งเป็ นผูถ้ ือ
หุ้น
2.
กรณีที่มกี ารมอบฉันทะ
แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code)
หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อควำมถูกต้อง ครบถ้วนและลงลำยมือชื่อ
ของผูแ้ ทนนิติบคุ คล (กรรมกำร) ซึ่งเป็ นผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 9)
สำเนำหนังสื อรับรองกำรจดทะเบียนนิติบคุ คลของผูถ้ ือหุ้นซึ่งรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติบคุ คล (กรรมกำร)
และมีขอ้ ควำมแสดงให้เห็นว่ำผูแ้ ทนนิติบุคคล ซึ่งลงนำมในหนังสื อมอบฉันทะมีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบุคคล
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้น
สำเนำเอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกให้ของผูแ้ ทนนิติบคุ คล (กรรมกำร) ซึ่งเป็ นผูม้ อบฉันทะและได้ลงลำยมือ
ชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
เอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณี บุคคลธรรมดำตำมข้อ 1
3.
กรณีผ้ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น
แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code)
ให้เตรี ยมเอกสำรและแสดงเอกสำรเช่นเดียวกับกรณี ผถู ้ ือหุน้ ที่เป็ นนิติบคุ คลข้อ 1 หรื อ ข้อ 2
-

ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ้นที่เป็ นผูล้ งทุนต่ำงประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผูล้ งนำมในหนังสื อมอบฉันทะแทน ต้องส่ง
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1.
2.

หลักฐำนดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
หนังสื อมอบอำนำจจำกผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นผูล้ งทุนต่ำงประเทศให้ Custodian เป็ นผูด้ ำเนินกำรลงนำมในหนังสื อมอบ
ฉันทะแทน
หนังสื อยืนยันว่ำ Custodian ผูล้ งนำมในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
ทั้งนี้ เอกสำรที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภำษำอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภำษำอังกฤษแนบมำพร้อมด้วย และให้ผถู ้ ือหุ้น
หรื อผูแ้ ทนนิติบุคคลนั้นรับรองควำมถูกต้องของคำแปล

วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษทั ได้จดั ส่งหนังสื อมอบฉันทะจำนวน 3 แบบตำมที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์ได้กำหนดไว้ตำมประกำศ
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่ อง กำหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 ดังนี้
1.
แบบ ก. เป็ นแบบหนังสื อมอบฉันทะทัว่ ไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ำย ไม่ซบั ซ้อน
2.
แบบ ข. เป็ นแบบหนังสื อมอบฉันทะที่กำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่มอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน ตำยตัว
3.
แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้เฉพำะกรณีผถู ้ ือหุ้นเป็ นผูล้ งทุนต่ำงประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย
เป็ นผูร้ ับฝำกดูแลหุ้น
ผูถ้ ือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ได้ดว้ ยตัวเอง สำมำรถมอบฉันทะได้โดยดำเนินกำรดังนี้
1.
เลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะข้ำงต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่ านั้น ดังนี้
1.1 ผูถ้ ือหุ้นทัว่ ไปสำมำรถเลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะได้เฉพำะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่ำนั้น
1.2 ผูถ้ ือหุ้นปรำกฏชื่อตำมสมุดทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ น
ผูร้ ับฝำกและดูแลหุ้น (แบบ ค.)
2.
มอบฉันทะให้บคุ คลใดบุคคลหนึ่งตำมวัตถุประสงค์ของผูถ้ ือหุ้น หรื อเลือกมอบฉันทะให้กรรมกำรของบริ ษทั คือ
นำยกำชัย บุญจิรโชติ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ ตำมที่บริ ษทั ได้เสนอชื่อไว้ให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะใน
กำรเข้ำร่ วมประชุมดังกล่ำว
ในกรณี มอบฉันทะให้กรรมกำรของบริ ษทั ลงมติแทน โปรดส่งหนังสื อมอบฉันทะและหลักฐำนมำยังหน่วยงำน
เลขำนุกำรบริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) E-mail address: sukarnda@atp30group.com ภำยในวันที่ 15 กุมภำพันธ์
2564 จักเป็ นพระคุณยิ่ง
3.
ผูถ้ ือหุ้นต้องมอบฉันทะเท่ำกับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ไม่สำมำรถจะมอบฉันทะเพียงบำงส่วนน้อยกว่ำจำนวนที่ตนถือ
อยูไ่ ด้ เว้นแต่ เป็ น Custodian ที่ผถู ้ ือหุ้นซึ่งเป็ นผูล้ งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้เป็ นผูร้ ับฝำกและดูแลหุ้นตำม
หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.
4.
ในกำรออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวำระ ผูถ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องด
ออกเสี ยงเพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเท่ำนั้น ไม่สำมำรถแบ่งกำรออกเสี ยงลงคะแนนเป็ นบำงส่วนได้ (เว้นแต่เป็ นกำรออก
เสี ยงของ Custodian)
5.
ปิ ดอำกรแสตมป์ จำนวน 20 บำท พร้อมทั้งขีดฆ่ำลงวันที่ที่ทำหนังสื อมอบฉันทะดังกล่ำว เพื่อให้ถูกต้องและมีผล
ผูกพันตำมกฎหมำย ทั้งนี้บริ ษทั ได้อำนวยควำมสะดวกในกำรปิ ดอำกรแสตมป์ ให้แก่ผรู ้ ับมอบฉันทะที่มำลงทะเบียน
เข้ำร่ วมประชุม
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วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
หลักเกณฑ์ การลงคะแนนเสียง การนับคะแนน การแจ้ งผลการนับคะแนน
วิธีกำรออกเสี ยงลงคะแนนสำหรับผูถ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้ำร่ วมกำรประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
(E-EGM) ด้วยตนเอง สำมำรถลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวำระกำรประชุมได้ โดยผูถ้ ือหุ้นรำยหนึ่ งจะมีคะแนนเสี ยงเท่ำกับ
จำนวนหุ้นที่มี หรื อที่ได้รับมอบฉันทะมำ ทั้งนี้ ในกำรรวบรวมผลคะแนนผ่ำนระบบ E-Voting ของบริ ษทั โอเจ อินเตอร์
เนชัน่ แนล จำกัด บริ ษทั จะนำคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย (นอกเหนือจำก เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ
งดออกเสี ยง) หักออกจำกคะแนนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่ร่วมประชุม เป็ นคะแนนเสี ยงเห็นด้วย สาหรั บผู้ที่ประสงค์
ลงคะแนนเสียงเฉพาะไม่ เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง สำมำรถส่งข้อควำมกำรลงคะแนนเสี ยงผ่ำนระบบ E-Voting ของบริ ษทั
โอเจ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด โดยขอให้ระบุขอ้ มูลดังนี้

ชื่อ-สกุล___________________________________________________________________________ผูเ้ ข้ำร่ วมประชุม
(ด้วยตนเอง หรื อรับมอบฉันทะจำก นำย/นำง/นำงสำว____________________________________________________)
วำระที่________________________ ไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง

จำนวนหุ้น__________________หุ้น

ทั้งนี้ ท่ำนผูถ้ ือหุ้นที่ได้มอบฉันทะและบริ ษทั ได้รับหนังสื อมอบฉันทะจำกท่ำนแล้ว บริ ษทั จะเป็ นผูช้ ำระค่ำอำกร
แสตมป์ ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรื อ E-Stamp ตำมระเบียบปฎิบตั ิของกรมสรรพำกรต่อไป
หลักเกณฑ์ การลงคะแนนเสียง
วาระทั่วไป
1.
กำรออกเสี ยงลงคะแนนแต่ละวำระจะกระทำโดยเปิ ดเผย โดยให้นับหนึ่งเสี ยงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่ งผูถ้ ือหุ้นหรื อ
ผูร้ ับมอบฉันทะ ต้องออกเสี ยงลงคะแนนเพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ไม่สำมำรถแบ่ง
กำรออกเสี ยงลงคะแนนเป็ นบำงส่วน (เว้นแต่เป็ นกำรออกเสี ยงของ Custodian)
2. ในกรณี มอบฉันทะ
2.1 ผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องออกเสี ยงลงคะแนนตำมที่ผรู ้ ับมอบฉันทะระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะเท่ำนั้น
กำรลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะวำระใดไม่เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะให้ถือ
ว่ำกำรลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็ นกำรลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ้น
2.2 หำกผูร้ ับมอบฉันทะไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสี ยงลงคะแนนในวำระใดไว้ในหนังสื อ
มอบฉั น ทะ หรื อ ระบุ ไ ว้ไ ม่ ชัด เจน หรื อ กรณี ที่ ที่ ป ระชุ ม มี ก ำรพิ จ ำรณำหรื อ ลงมติ ใ นเรื่ องใด
นอกเหนื อ จำกที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นหนัง สื อ มอบฉั น ทะ รวมถึ ง กรณี ที่ มี ก ำรเปลี่ ย นแปลงหรื อ เพิ่ ม เติ ม
ข้อเท็จจริ งประกำรใด ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงคะแนนแทนได้ตำมที่เห็นสมควร
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การนับคะแนนเสียง
ประธำนที่ประชุ มจะชี้ แจงวิธีกำรนับคะแนนเสี ยงให้ที่ประชุมทรำบก่ อนเริ่ มวำระกำรประชุ ม โดยบริ ษทั จะนับ
คะแนนเสี ยงแต่ละวำระจำกกำรลงคะแนนที่ผถู ้ ือ หุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะซึ่ งมำประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง และจะแจ้งผล
กำรนับคะแนนให้ที่ประชุมทรำบทุกวำระก่อนเสร็ จสิ้นกำรประชุมตำมรำยละเอียด ดังนี้
1.
กำรนับคะแนนเสี ยงในแต่ละวำระ เจ้ำหน้ำที่จะบันทึกคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะ เฉพำะที่ออก
เสี ยงไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย ระบบคอมพิวเตอร์ จะหักออกจำกจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง ส่วนที่เหลือจะถือว่ำเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วยทั้งหมด
2.
เมื่อประมวลผลคะแนนเสร็ จแล้ว ระบบคอมพิวเตอร์ จะแสดงผลคะแนนเสี ยงบนจอมอนิเตอร์ แสดงผลให้ผเู ้ ข้ำร่ วม
ประชุมทรำบ
3.
ประธำนฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบผลกำรลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวำระ โดยผลคะแนนเสี ยงที่นบั ได้จะเป็ นคะแนน
เสี ยงที่รวมคะแนนเสี ยงตำมควำมประสงค์ของผูถ้ ือหุ้นที่เข้ำประชุมด้วยตนเองและผูร้ ับมอบฉันทะแล้ว โดยในแต่ละ
วำระจะใช้จำนวนหุ้นของผูเ้ ข้ำร่ วมประชุมล่ำสุ ด อนึ่ง จำนวนผูถ้ ือหุ้นที่มำประชุ มทั้งหมดอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไป
ในแต่ละวำระ เนื่องจำกมีผถู ้ ือหุ้นมำลงทะเบียนเพิ่มเติมในระหว่ำงประชุม
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ใบตอบรับเข้ าร่ วมประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ของ บริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
เขียนที่_________________________________________
วันที่___________ เดือน__________ พ.ศ.__________
ข้ำพเจ้ำ_______________________________________ สัญชำติ_________________________________________
หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน____________________________________________________________________
อยูบ่ ำ้ นเลขที่___________ ถนน_________________ ตำบล/แขวง_____________ อำเภอ/เขต_____________
จังหวัด_______________________________________ รหัสไปรษณี ย_์ ___________________________________
หมำยเลขโทรศัพท์________________________________________________________________________________
เป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) โดยถือหุ้นจำนวนรวมทั้งสิ้น______________________________หุ้น
ประสงค์จะเข้ำร่ วมประชุม และลงคะแนนผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-EGM) สำหรับกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้น
ครั้งที่ 1/ 2564 โดยต้องกำรเข้ำร่ วมประชุม
( ) เข้ำร่ วมประชุมด้วยตนเอง
( ) มอบฉันทะให้ นำย/ นำง/ นำงสำว ________________________________________________________________
หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน__________________________________ ได้เข้ำร่ วมประชุมดังกล่ำวข้ำงต้น
ข้อมูลในกำรจัดส่งวิธีกำรเข้ำร่ วมประชุม
( ) ทำงอีเมล (E-Mail Address) ____________________________________________________ (โปรดระบุ)
( ) หมำยเลขโทรศัพท์___________________________________________________________ (โปรดระบุ)
- กรุ ณำจัดส่งเอกสำรเพื่อยืนยันตัวตนตำมเอกสำรแนบ 5 ภำยในวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2564
- เมื่ อท่ำนได้รับกำรยืนยันตัวตนแล้ว บริ ษทั จะจัดส่ ง วิธีกำรเข้ำร่ วมประชุ มไปยังอีเมลที่ท่ำนได้ระบุภำยในวันที่ 17
กุมภำพันธ์ 2564
หมายเหตุ : หำกท่ำนไม่สำมำรถเข้ำร่ วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประสงค์จะเข้ำร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในกำรประชุมครั้ ง
นี้ โปรดกรอกรำยละเอียดและลงนำมในหนังสื อมอบฉันทะ ปรำกฏตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วย 9 และติดอำกรแสตมป์ จำนวน 20 บำท พร้อมนำหนังสื อ
มอบฉันทะ เอกสำรหรื อหลักฐำนเพื่อแสดงตน และเอกสำรประกอบในกำรเข้ำร่ วมกำรประชุม โดยส่ งให้แก่เจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนในวันที่กำหนด
ด้วย และในกรณี ที่ท่ำนประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระป็ นผูเ้ ข้ำร่ วมประชุมแทน โปรดกรอกรำยละเอียดและลงนำมในหนังสื อมอบ
ฉันทะที่ส่งมำด้วย โดยท่ำนสำมำรถส่ งหนังสื อมอบฉันทะพร้อมเอกสำรประกอบเพื่อแสดงตนมำยังบริ ษทั ที่อยู่บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
ฝ่ ำยเลขำนุกำรบริ ษทั เลขที่ 700/199 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้ำนเก่ำ อำเภอพำนทอง จังหวัด ชลบุรี 20160 หรื อ อีเมล : sukarnda@atp30group.com ภำยใน
วันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2564
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นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระ
นิยามกรรมการอิสระ
กรรมกำรอิสระ คือ กรรมกำรที่ไม่ ได้บริ หำรจัดกำรกิจกำรของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม มีควำมป็ นอิสระจำกผู ้
ถือหุ้นใหญ่และผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ไม่มีควำมสัมพันธ์อนั อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรอิสระต้องประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อยหนึ่งในสำมของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด แต่
ต้องไม่นอ้ ยกว่ำสำมคน และคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระของบริ ษทั นั้นเป็ นไปตำมข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ
คุณสมบัติคณะกรรมกำรอิสระ
▪
ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือ
หุ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ นับรวมกำรถือหุ้นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ
ด้วย
▪
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึ กษำที่ได้เงินเดือนประจำหรื อผูม้ ีอำนำจ
ควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อย ลำดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อของผูม้ ีอำนำจ
ควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำว ไม่รวมถึงกรณี ที่
กรรมกำรอิสระเคยเป็ นข้ำรำชกำร หรื อที่ปรึ กษำของส่วนรำชกำรซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของ
บริ ษทั
▪
ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิ ต หรื อโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็ น บิ ดำมำรดำ คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ ริ หำร ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรื อบุคคลที่จะ
ได้รับกำรเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หำรหรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
▪
ไม่มีหรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจ
ควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ น
ผูถ้ ือหุ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของผูท้ ี่มี ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
▪
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ี อำนำจ
ควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนยั ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรื อหุ้นส่ วนของสำนักงำนสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบ
บัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้น
แต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
▪
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ กำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริ กำรเป็ นที่ปรึ กษำกฎหมำย หรื อที่ปรึ กษำทำงกำร
เงินซึ่งได้รับค่ำบริ กำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู ้
มีอำนำจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนยั ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผูใ้ ห้บริ กำรทำงวิชำชีพนั้น
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▪
▪

▪
▪

เว้น แต่ จ ะได้พ ้น จำกกำรมี ล ัก ษณะดัง กล่ ำ วมำแล้ว ไม่ น้ อ ยกว่ ำ 2 ปี ก่ อ นวัน ที่ ยื่ น ค ำขออนุ ญ ำตต่ อ ส ำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ้นซึ่ ง
เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่
ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่
เป็ นหุ้นส่ วนที่ มีนัยในห้ำงหุ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมกำรที่ มีส่วนร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ ปรึ กษำที่ รับ
เงินเดือนประจำหรื อถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจกำร
ที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริ ษทั
กรรมกำรอิสระตำมคุณสมบัติข้ำงต้น อำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้ตัด สิ นใจในกำรดำเนิ น
กิจกำรของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลำดับเดียวกัน ผู ้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจ
ควบคุม โดยมีกำรตัดสิ นใจในรู ปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้
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สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 8
ข้ อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
ชื่อ-นำมสกุล
อำยุ
สัญชำติ
ที่อยู่
ตำแหน่งในบริ ษทั
วันที่เริ่ มดำรงตำแหน่ง
กรรมกำร
คุณวุฒิกำรศึกษำ
ประวัติกำรอบรม
ประสบกำรณ์ทำงำน
ช่วง 5 ปี ที่ผำ่ นมำ

นำยกำชัย บุญจิรโชติ
59 ปี
ไทย
967 ม.1 ต.สกลบำตร อ.ขำณุวรลักษบุรี
จ.กำแพงเพชร 62140
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ
และ ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
30 เมษำยน 2556
นิติศำสตร์มหำบัณฑิต, มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
นิติศำสตร์บณ
ั ฑิต, มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 2557/110
สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย
2561 - ปัจจุบนั
ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
2556 - ปัจจุบนั
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ: ของ
บมจ.เอทีพี 30
2529 - ปัจจุบนั หัวหน้ำสำนักงำน: สำนักกฎหมำยนิติพล

กิจกำรอื่นที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
กิจกำรอื่นที่มิใช่บริ ษทั จดทะเบียน
กิจกำรอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริ ษทั
สัดส่วนกำรถือหุ้นของหุน้ (ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2563)
กำรเข้ำร่ วมประชุมในปี 2563
กำรมี / ไม่มีส่วนได้เสี ยในวำระที่เสนอในกำรประชุมครั้งนี้
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรอื่น ผูบ้ ริ หำร
และผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่

ไม่มี
สำนักกฎหมำยนิติพล
ไม่มี
ไม่มี
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั 6/6 ครั้ง
ไม่มี
ไม่มี
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แบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทัว่ ไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ำยไม่ซบั ซ้อน)
ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำเรื่ องกำหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที่ ..........................................................................
วันที่ ........... เดือน ................................ พ.ศ. ...............
ข้ำพเจ้ำ............................................................................................................................สัญชำติ.............................................................................
อยูบ่ ำ้ นเลขที่...........................ถนน................................................ตำบล/แขวง.......................................................................................................
อำเภอ/เขต.........................................................จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................................
เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้ นรวม............................................หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้
เท่ำกับ......................................เสี ยง ดังนี้
หุ้นสำมัญ..........................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ......................... .............เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ......................................เสียง ขอมอบฉันทะให้
 (1)............................................................................................. ............ .....................................................อำยุ....................................ปี
อยูบ่ ำ้ นเลขที่...........................ถนน.....................................................ตำบล/แขวง.................................................................................................
อำเภอ/เขต......................................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................... .......................... หรื อ
 (2) ............................................................................................. ............ .....................................................อำยุ...................................ปี
อยูบ่ ำ้ นเลขที่...........................ถนน.....................-................................ตำบล/แขวง..................................................................................................
อำเภอ/เขต......................................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย.์ ....................................................... หรื อ
 (3) ....................นำยกำชัย บุญจิรโชติ............................................................................................................อำยุ...............59.................ปี
อยูบ่ ำ้ นเลขที่......967....ม.1.....ถนน....................................................................ตำบล/แขวง...................สกลบำตร................................................
อำเภอ/เขต..........ขำณุวรลักษบุรี........................จังหวัด.................กำแพงเพชร...............................................รหัสไปรษณีย.์ .....62140............
คนใดคนหนึ่ งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่
1/2564 ในวันพุธที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 13.00 น. โดยประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-EGM) หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และ
สถำนที่อื่นด้วย
กิจกำรใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะกระทำไปกำรประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระทำเองทุกประกำร
ลงชื่อ.....................................................................................ผูม้ อบฉันทะ
(.....................................................................................)
ลงชื่อ................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.....................................................................................)

หมายเหตุ : ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็ นผูเ้ ข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่ สำมำรถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผูร้ ับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้

หน้ำที่ 61
บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) 700/199 หมู่ที่1 ตำบลบ้ำนเก่ำ อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 20160

ติดอากรแสตมป์ 20
บาท

สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 9
แบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว)
ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่ องกำหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที่ ..........................................................................
วันที่ ........... เดือน ................................ พ.ศ. ...............

ข้ำพเจ้ำ............................................................................................................................สัญชำติ............................................................
อยูบ่ ำ้ นเลขที่...........................ถนน................................................ตำบล/แขวง.......................................................................................................
อำเภอ/เขต.........................................................จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณีย.์ ..........................................................
เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั .......บริษัท เอทีพี 30....................................................................................................................จำกัด (มหำชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้ นรวม....................................................................หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ำกับ......................................เสียง ดังนี้
หุ้นสำมัญ....................................................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ......................................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ......................................เสียง ขอมอบฉันทะให้

(1).................................................................................................................................................................อำยุ.....................................ปี
อยูบ่ ำ้ นเลขที่...........................ถนน....................................................................ตำบล/แขวง....................................................................................
อำเภอ/เขต..........................................................จังหวัด...................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ..........................หรื อ

(2) .................................................................................................................................................................อำยุ.....................................ปี
อยูบ่ ำ้ นเลขที่...........................ถนน....................................................................ตำบล/แขวง....................................................................................
อำเภอ/เขต..........................................................จังหวัด...................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................... หรื อ

(3) ....................นำยกำชัย บุญจิรโชติ............................................................................................................อำยุ...............59.................ปี
อยูบ่ ำ้ นเลขที่......967....ม.1.....ถนน...........................-.........................................ตำบล/แขวง...................สกลบำตร................................................
อำเภอ/เขต..........ขำณุวรลักษบุรี........................จังหวัด.................กำแพงเพชร...............................................รหัสไปรษณีย.์ .....62140............
คนใดคนหนึ่ งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุ มวิสำมัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่
1/2564 ในวันพุธที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 13.00 น. โดยประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่
อื่น
ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมครั้งนี้ ดังนี้
(1)
วำระที่ 1
เรื่ อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
(2)
วำระที่ 2
เรื่ อง พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้อ 4
(เรื่ อง ทุนจดเทะเบียน) เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
(3)
วำระที่ 3
เรื่ อง พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่ออนุมัติ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทให้ แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
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(4)

(5)

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วำระที่ 4
เรื่ อง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจานวนกรรมการ 1 ท่าน จากจานวนเดิม 7 ท่าน เป็ นจานวน 8 ท่าน โดยมอบ
อานาจอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้ามาใหม่ให้ แก่คณะกรรมการบริษัท
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วำระที่ 5
เรื่ อง พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

(4)
กำรลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวำระใดที่ ไม่เป็ นไปตำมที่ ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่ำกำรลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นกำรลงคะแนนเสี ยงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผูถ้ ือหุ้น
(5)
ในกรณี ที่ขำ้ พเจ้ำไม่ได้ระบุค วำมประสงค์ในกำรออกเสี ยงลงคะแนนในวำระใดไว้ห รื อระบุไว้ไม่ชัดเจนหรื อในกรณี ที่ที่
ประชุมมีกำรพิจำรณำ หรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจำกเรื่ องที่ ระบุไว้ขำ้ งต้น รวมถึง กรณี ทีมีกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ ง
ประกำรใด ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร

กิจกำรใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะกระทำไปกำรประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ขำ้ พเจ้ำระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระทำเองทุกประกำร

ลงชื่อ.....................................................................................ผูม้ อบฉันทะ
(.....................................................................................)

ลงชื่อ..................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.....................................................................................)

หมายเหตุ : 1. ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็ นผูเ้ ข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่ สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผูร้ ับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้
2. วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
3. ในกรณีที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำที่วำระที่ระบุไว้ขำ้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำ
ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตำมแนบ
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ใบประจำต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข
กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
กำรประชุ มวิสำมัญผูถ้ ื อหุ้นครั้ งที่ 1/2564 ในวันพุธ ที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 13.00 น. โดยประชุ มผ่ำนสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่น ด้วย
(1)

(2)

(3)

(4)

วำระที่ ...... เรื่ อง ...................................................................................................................................................................
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วำระที่ ...... เรื่ อง .....................................................................................................................................................................
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วำระที่ ...... เรื่ อง ....................................................................................................................................................................
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วำระที่....... เรื่ อง .....................................................................................................................................................................
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

ลงชื่อ.....................................................................................ผูม้ อบฉันทะ
(.....................................................................................)
ลงชื่อ..................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.....................................................................................)
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สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 9

ติดอากรแสตมป์ 20
บาท

แบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพำะกรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่ำงประเทศ
และแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝำกและดูแลหุ้น
ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่ องกำหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที่ ..........................................................................
วันที่ ........... เดือน ................................ พ.ศ. ...............

ข้ำพเจ้ำ............................................................................................................................สัญชำติ............................................................
อยูบ่ ำ้ นเลขที่...........................ถนน................................................ตำบล/แขวง.......................................................................................................
อำเภอ/เขต.........................................................จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณีย.์ ..........................................................
ในฐำนะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ ับฝำกและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั .......................................................................
เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ..........................................................................................................................จำกัด (มหำชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้ นรวม...............................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ.....................................เสี ยง ดังนี้
หุ้นสำมัญ..........................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ......................................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ......................................เสียง ขอมอบฉันทะให้

(1).................................................................................................................................................................อำยุ.....................................ปี
อยูบ่ ำ้ นเลขที่...........................ถนน....................................................................ตำบล/แขวง....................................................................................
อำเภอ/เขต..........................................................จังหวัด...................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ..........................หรื อ

(2) .................................................................................................................................................................อำยุ.....................................ปี
อยูบ่ ำ้ นเลขที่...........................ถนน....................................................................ตำบล/แขวง....................................................................................
อำเภอ/เขต..........................................................จังหวัด...................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................... หรื อ

(3) ....................นำยกำชัย บุญจิรโชติ............................................................................................................อำยุ...............59.................ปี
อยูบ่ ำ้ นเลขที่......967....ม.1.....ถนน...........................-.........................................ตำบล/แขวง...................สกลบำตร.................................................
อำเภอ/เขต..........ขำณุวรลักษบุรี........................จังหวัด.................กำแพงเพชร...............................................รหัสไปรษณีย.์ .....62140............
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่1/2564
ในวันพุธที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 13.00 น. โดยประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-EGM) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเข้ำร่ วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
มอบฉันทะตำมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
มอบฉันทะบำงส่วน คือ
หุ้นสำมัญ.......................................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้...........................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ..................................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้...........................เสียง
รวมสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้ท้ งั หมด.................................เสี ยง
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ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมครั้งนี้ ดังนี้
(1)
วำระที่ 1
เรื่ อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย
(2)

วำระที่ 2

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

เรื่ อง พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้อ 4 (เรื่ อง
ทุนจดเทะเบียน) เพื่อให้ สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย

(3)

วำระที่ 3

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

เรื่ อง พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทเพื่ออนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทให้ แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย

(4)

วำระที่ 4

วำระที่ 5

งดออกเสียง

เรื่ อง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจานวนกรรมการ 1 ท่ าน จากจานวนเดิม 7 ท่ าน เป็ นจานวน 8 ท่ าน โดยมอบอานาจ
อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้ามาใหม่ให้ แก่คณะกรรมการบริษัท
(ก)

ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร

(ข)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย

(5)

ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

เรื่ อง พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย

(4)
(5)

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

กำรลงคะแนนเสียงของผูร้ ับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่ำกำรลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็ นกำรลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ้น
ในกรณีที่ขำ้ พเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี ที่ที่
ประชุมมีกำรพิจำรณำหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจำกเรื่ องที่ระบุไว้ขำ้ งต้น รวมถึงกรณีทีมีกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรื อ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประกำรใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
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กิจกำรใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะกระทำไปกำรประชุม เว้นแต่กรณีที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ขำ้ พเจ้ำระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระทำเองทุกประกำร

ลงชื่อ.....................................................................................ผูม้ อบฉันทะ
(.....................................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.....................................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.....................................................................................)

หมายเหตุ :
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค นี้ใช้เฉพำะกรณี ที่ผถู ้ ือหุ้นปรำกฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝำกและดูแลหุ้นให้เท่ำนั้น
2. หลักฐำนที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ
(1) หนังสือมอบอำนำจจำกผูถ้ ือหุ้นให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ ำเนินกำรลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่ำผูล้ งนำมในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญำตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็ นผูเ้ ข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่ สำมำรถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผูร้ ับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้
4. วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
5. ในกรณี ที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไว้ขำ้ งต้น ผูร้ ับมอบฉันทะสำมำรถระบุเพิม่ เติมได้ในใบประจำต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ตำมแนบ
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ใบประจาต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค
กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั เอทีพี30 จำกัด (มหำชน) ในกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2564
ในวันพุธ ที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 13.00 น. โดยประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่น ด้วย
(1)

วำระที่
(ก)
(ข)

(2)

วำระที่
(ก)
(ข)

(3)

วำระที่
(ก)
(ข)

(4)

วำระที่
(ก)
(ข)

(5)

วำระที่
(ก)
(ข)

เรื่ อง ...................................................................................................
ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
เรื่ อง ...................................................................................................
ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
เรื่ อง ...................................................................................................
ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
เรื่ อง ...................................................................................................
ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
เรื่ อง ...................................................................................................
ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

ลงชื่อ.....................................................................................ผูม้ อบฉันทะ
(.....................................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.....................................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.....................................................................................)
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