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บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 
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วนัพุธ ท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2564  
ประชุมผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) 

เร่ิมประชุมเวลำ 13.00 น. (ลงทะเบียนเขำ้ระบบ E-EGM ไดต้ั้งแต่เวลำ 12.00 น.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูถื้อหุน้ส่งเอกสำรตอบกลบับริษทั เพื่อยนืยนัตวัตน ภำยในวนัท่ี 15 กุมภำพนัธ์  2564 



 

 หนำ้ท่ี 1 
 

 

บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 700/199 หมู่ท่ี1 ต ำบลบำ้นเก่ำ อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 

เลขท่ี ATP30 3/2564  
                                                                                  02 กุมภำพนัธ ์2564 

 
เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 
 ท่ำนผูถื้อหุน้ของบริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 
 
ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 

1. ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 1 เมษำยน 2563 
2. แบบรำยงำนกำรเพ่ิมทุน (F53-4) 
3. สำรสนเทศเก่ียวกบักำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทนุให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) 
4. ขอ้บงัคบับริษทั ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประชุมผูถื้อหุ้น 
5. เอกสำรและหลกัฐำนท่ีผูเ้ขำ้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขำ้ร่วมกำรประชุม วิธีกำรกำรมอบฉนัทะ กำรลงทะเบียน 

หลกัเกณฑก์ำรลงคะแนนเสียง กำรนบัคะแนน กำรแจง้ผลกำรนบัคะแนน (ผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์) 
6. ใบตอบรับเขำ้ร่วมประชุมผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) 
7. นิยำมและคุณสมบติักรรมกำรอิสระ 
8. รำยละเอียดประวติักรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบประกอบกำรมอบฉนัทะ 
9. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะรับข้อมูลในรูปแบบเล่มรายงาน สามารถตดิต่อขอได้รับได้ท่ี 
info@atp30.com/ sukarnda@atp30group.com หรือ โทร: 038-468-788 และ 9 
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 หนำ้ท่ี 2 
 

 

บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 700/199 หมู่ท่ี1 ต ำบลบำ้นเก่ำ อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 

 
ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) ไดป้ระชุมร่วมกนัเม่ือวนัท่ี 20 มกรำคม 2564 และไดมี้มติให้

เรียกประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ัง 1/2564 ในวนัพุธท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2564 เวลำ 13.00 น. โดยประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-EGM) ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมสำมำรถลงทะเบียนเขำ้ระบบ E-EGM ไดต้ั้งแต่เวลำ 12.00 น. 
 เน่ืองจำกปัจจุบนัสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ในประเทศ
ไทยไดข้ยำยขอบเขตกำรแพร่ระบำดออกไปเป็นวงกวำ้งในหลำยพ้ืนท่ี บริษทัมีควำมตระหนกั ห่วงใยต่อสุขภำพและควำม
ปลอดภยัของผูถื้อหุ้น รวมถึงผูท่ี้มีส่วนร่วมในกำรจดัประชุมอย่ำงย่ิง ตลอดจนพร้อมท่ีจะปฏิบติัตำมมำตรกำรต่ำงๆ ของ
ภำครัฐอยำ่งเคร่งครัดเพื่อป้องกนักำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 
 ดว้ยเหตุดงักล่ำว ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 20 มกรำคม 2564 จึงมีมติอนุมติัก ำหนด
รูปแบบกำรจดัประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 โดยประชุมผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) ตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนด
ในกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประชุมผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ โดยก ำหนดจดัขึ้นในวนัพุธท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2564 บริษทัจะเร่ิม
ด ำเนินกำรประชุมผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ในเวลำ 13.00 น. ทั้งน้ี หำกท่ำนผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะเขำ้ร่วมประชุมผำ่นส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ ขอให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะส่งใบตอบรับเขำ้ร่วมประชุมผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) โดยมี
รำยละเอียดปรำกฏตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 6 และส่งเอกสำรยืนยนัตวัตนโดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำมหนงัสือเชิญประชุมมำยงั
บริษทั ภำยในวนัท่ี 15 กุมภำพนัธ์ 2564 ท่ี E-Mail : info@atp30.com, sukarnda@atp30group.com  และ 
chotiga@atp30group.com 
 เม่ือบริษทัไดต้รวจสอบรำยช่ือผูถื้อหุ้นตำมขอ้มูล ณ วนัก ำหนดรำยช่ือผูมี้สิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น
คร้ังท่ี 1/2564 (Record Date) ในวนัท่ี 04 กุมภำพนัธ์ 2564 แลว้ ลิงก์ในกำรเขำ้สู่ระบบรวมถึงคู่มือกำรใชง้ำนในระบบ จะถูก
จดัส่งไปยงั E-Mail ท่ีท่ำนผูถื้อหุ้นหรือท่ำนผูรั้บมอบฉนัทะไดล้งทะเบียนไวก้บับริษทั เพื่อใชใ้นกำรเขำ้ร่วมประชุมวิสำมญั
ผูถื้อหุ้น 
 หำกท่ำนผูถื้อหุ้นไม่สะดวกเขำ้ร่วมประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ดงักล่ำว บริษทัขอควำมร่วมมือท่ำนผูถื้อหุ้นมอบ
ฉนัทะให้กรรมกำรอิสระของบริษทั แทนกำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ทั้งน้ี บริษทัไดก้ ำหนดวำระกำรประชุม เพ่ือพิจำรณำ
เร่ืองต่ำงๆ ตำมระเบียบวำระพร้อมดว้ยควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทั ดงัต่อไปน้ี 
 
วาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  
 บริษทัไดจ้ดัท ำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 เม่ือวนัพุธท่ี 1 เมษำยน 2563 แลว้เสร็จภำยใน 14 วนั
นับแต่วนัประชุมสำมัญผูถื้อหุ้น และได้ส่งให้ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวง
พำณิชยภ์ำยในระยะเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.atp30.com) แลว้ เพื่อให้ผูถื้อหุ้น
ไดรั้บทรำบ และสำมำรถตรวจสอบควำมถูกตอ้งไดภ้ำยในเวลำท่ีเหมำะสม ซ่ึงไม่ปรำกฎว่ำมีผูใ้ดคดัคำ้นหรือขอแกไ้ข ดงั
ปรำกฎตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 1 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมกำรบริษทัไดพ้ิจำรณำแลว้  เห็นว่ำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 เม่ือวนัพุธท่ี 1 เมษำยน 
2563 ไดบ้นัทึกรำยงำนกำรประชุมไวค้รบถว้นถูกตอ้งแลว้ จึงเห็นควรให้ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 รับรอง
รำยงำนกำรประชุมฉบบัดงักล่ำว  

mailto:sukarnda@atp30group.com%20%20และ


 

 หนำ้ท่ี 3 
 

 

บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 700/199 หมู่ท่ี1 ต ำบลบำ้นเก่ำ อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ  
 มติในวำระน้ีจะต้องได้รับกำรรับรองด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถื้อหุ้นท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

ในกำรพิจำรณำอนุมติัวำระท่ี 2 ถึงวำระท่ี 4 ให้ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1 ของปี 2564 พิจำรณำโดยถือว่ำวำระ
ท่ี 2 ถึงวำระท่ี 4 เป็นเร่ืองท่ีมีควำมเก่ียวเน่ืองกนัและเป็นเง่ือนไขซ่ึงกนัและกนั ดงันั้น หำกวำระใดวำระหน่ึงไม่ไดรั้บกำร
อนุมติัจำกท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 จะไม่มีกำรพิจำรณำวำระอื่นๆ ดงักล่ำวอีก และจะถือว่ำวำระท่ีไดรั้บกำร
อนุมติัไปแลว้เป็นอนัยกเลิกดว้ย  
วาระท่ี 2 พจิารณาอนุมัติการเพิม่ทุนจดทะเบียนบริษัท และการแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เร่ือง

ทุนจดทะเบียน) เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  
 เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในกำรด ำเนินงำนของบริษทัในปัจจุบนัและเพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจในอนำคตจำกกำร เพ่ิม
ฐำนลูกคำ้ ดงันั้นบริษทัจะตอ้งมีเงินส ำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใชใ้นกิจกำรตำมแผนโครงกำรลงทุนจ ำนวนรถโดยสำร
จ ำนวน 68 คนั อำทิ ค่ำใชจ้่ำยในกำรเตรียมนกัขบัและพนกังำนฝ่ำยปฏิบติักำรในกำรควบคุมกระบวนกำรเดินรถ ค่ำใชจ้่ำย
เก่ียวกบัรถโดยสำร ค่ำบริกำรเก่ียวกบัเทคโนโลยีส ำหรับกระบวนกำรเดินรถโดยสำร เป็นตน้ 
 กำรเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี ส่งผลดีต่อบริษทัในระยะยำวจำกกำรได้มีพนัธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partner ) ในกำร
สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของบริษทั ท ำให้บริษทัสำมำรถขยำยฐำนลูกคำ้ไดจ้ริง สำมำรถสร้ำงรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรและ
ก ำไรสุทธิเพ่ิมขึ้นและเพ่ิมผลตอบแทนกำรลงทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นในระยะยำว โดยกำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทัจ ำนวน 
16,250,000.00 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 154,327,514.50 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 170,577,514.50 
บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนจ ำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่ำตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท เพ่ือเสนอขำยให้แก่บุคคลใน
วงจ ำกดั (Private Placement) ให้แก่ บริษทั โตโยตำ้ ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จ ำกดั (ต่อไปน้ีจะเรียกว่ำ  “TTTH”)   
           ทั้งน้ี รำยละเอียดกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนขำ้งตน้จะปรำกฎไวใ้นวำระท่ี 3 เพื่อน ำเสนอต่อไป และ
รำยละเอียดปรำกฎตำมแบบรำยงำนกำรเพ่ิมทุน (F53-4) ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 2 

นอกจำกน้ี เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัขำ้งตน้ บริษทัจะตอ้งแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษทั ขอ้ 4. (เร่ืองทุนจดทะเบียน) โดยให้ยกเลิกขอ้ควำมเดิมและให้ใชข้อ้ควำมดงัต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจ ำนวน : 170,577,514.50  (หน่ึงร้อยเจ็ดสิบลำ้นห้ำแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพนัห้ำร้อยสิบส่ี
ลำ้นบำทห้ำสิบสตำงค)์ 

 มูลค่ำหุ้นละ : 0.25 บำท  (ยี่สิบห้ำสตำงค)์ 
 โดยแบ่งออกเป็น 

หุ้นสำมญั 
 
: 

 
682,310,058 หุ้น 

  
(หกร้อยแปดสิบสองลำ้นสำมแสนหน่ึงหม่ืนห้ำสิบแปด
หุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ : - หุ้น  (- หุ้น) 
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บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 700/199 หมู่ท่ี1 ต ำบลบำ้นเก่ำ อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  
 คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำแลว้ มีควำมเห็นเป็นเอกฉนัทว่์ำควรเสนอท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 เพื่อ
พิจำรณำอนุมติักำรกำรเพ่ิมทุนหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่เพ่ือเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั ให้แก่ TTTH โดยเฉพำะเจำะจง
และเป็นบุคคลท่ีไม่เก่ียวโยงกบับริษทั จ ำนวน 65,000,000 หุ้น รำยละเอียดปรำกฎตำมสนเทศเก่ียวกบักำรออกและเสนอขำย
หุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั ( Private Placement ) ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 3 และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั 
ขอ้ 4. (เร่ืองทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัตำมรำยละเอียดขำ้งตน้ทุกประกำร 

ทั้งน้ี มอบอ ำนำจให้บุคคลซ่ึงไดรั้บกำรแต่งตั้งและมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือกรรมกำรผูจ้ดักำร 
มีอ ำนำจในกำรจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัท่ีกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์มีอ ำนำจ
ด ำเนินกำรต่ำงๆ ท่ีจ ำเป็นเพ่ือให้เป็นไปตำมค ำส่ังของนำยทะเบียน และเพื่อให้กำรจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์  
คะแนนเสียงเพ่ือลงมต ิ
 มติในวำระน้ี ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษทัเพ่ืออนุมตัิจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษทั

ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  

สืบเน่ืองจำกกำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทั ซ่ึงไดพ้ิจำรณำในวำระท่ี 2 ขำ้งตน้ เพื่อพิจำรณำอนุมติักำรออกและกำร
จดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ ำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท โดยเสนอขำยแบบเฉพำะเจำะจง
ให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) ให้แก่ บริษทั โตโยตำ้ ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จ ำกดั (ต่อไปน้ีจะเรียกว่ำ “TTTH”) 
โดยกำรจดัสรรจ ำนวน 65,000,000 หุ้น ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 0.99 บำท คิดเป็นมูลค่ำ 64,350,000.00 บำท 

มีขอ้พิจำรณำเพ่ิมเติม ดงัน้ี 
 (ก)  เน่ืองจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี เป็นกำรเสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่ของบริษทั โดยท่ีประชุม
วิสำมญัผูถื้อหุ้นมีมติก ำหนดรำคำเสนอขำยไวช้ัดเจนตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง กำร
อนุญำตให้บริษทัจดทะเบียนเสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ำกดั (“ประกำศท่ี ทจ. 72/2558”)  
 นอกเหนือจำกท่ีบริษทัจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นในกำรออกและเสนอขำยหุ้นของบริษทั
ให้แก่ TTTH ในคร้ังน้ีแลว้ บริษทัจะตอ้งไดรั้บอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ของบริษทัต่อบุคคลใน
วงจ ำกัดจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ (“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) ตำมประกำศท่ี ทจ. 
72/2558 ก่อนกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนดงักล่ำว  

กำรพิจำรณำรำคำเสนอขำยหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทัท่ีจะออกใหท้ำง TTTH ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 0.99 บำท ในคร้ังน้ี 
เทียบกบัรำคำตลำดของหุ้นบริษทั ซ่ึงค ำนวณจำกรำคำถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของหุ้นบริษทัท่ีซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยฯ์ 
ยอ้นหลงัไม่น้อยกว่ำ 15 วนัท ำกำรติดต่อกนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 1/2564 กล่ำวคือ ระหว่ำงวนัท่ี 28 
ธันวำคม 2563 ถึงวนัท่ี 19 มกรำคม 2564 ซ่ึงเท่ำกบัหุ้นละ 0.99 บำทนั้น ซ่ึงบริษทัไม่มีส่วนลดจำกรำคำตลำด ดงันั้นรำคำ
เสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนขำ้งตน้ จึงเป็นรำคำท่ีไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำดตำมประกำศท่ี ทจ. 72/2558 

หำกรำคำเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำด
ของหุ้นบริษทั ก่อนท่ีตลำดหลกัทรัพยฯ์ จะส่ังรับหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนดงักล่ำวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ทำง TTTH จะตอ้ง



 

 หนำ้ท่ี 5 
 

 

บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 700/199 หมู่ท่ี1 ต ำบลบำ้นเก่ำ อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 

ปฏิบติัเก่ียวกบักำรขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในตลำดหลกัทรัพยฯ์ เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีกำรพิจำรณำค ำขอให้รับหุ้นสำมญัหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพ่ิมทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 
พฤษภำคม 2558 (รวมทั้งท่ีไดมี้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติม)  

ทั้งน้ี ภำยหลงัจำกกำรออกและจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่ TTTH ขำ้งตน้ ทำง TTTH จะถือหุ้นจ ำนวน 
65,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 9.53 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกและจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมดภำยหลงักำรจดทะเบียน
เพ่ิมทุนช ำระแลว้ของบริษทั  

(ข) กำรออกและจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่ TTTH ในคร้ังน้ี ไม่เขำ้ข่ำยเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั
ของบริษทัจดทะเบียน ตำมนยัของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรท่ี
เก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สิงหำคม 2551 (รวมทั้งท่ีไดมี้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยฯ์ เร่ือง 
กำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรปฏิบติักำรของบริษทัจดทะเบียนในรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 15 กนัยำยน 2538 
(รวมทั้งท่ีไดมี้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกำศเร่ืองรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั”) เน่ืองดว้ยเหตุผลดงัต่อไปน้ี 

ก่อนกำรเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี ทำง TTTH ไม่มีควำมสัมพนัธ์ใดๆ กบับริษทั กรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือผู ้
ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษทั อย่ำงไรก็ดี ภำยหลงัจำกกำรเข้ำท ำรำยกำรซ้ือหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของบริษทั เอทีพี 30 จ ำกัด 
(มหำชน) แลว้ จะเขำ้มำเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของบริษทั โดยถือหุ้นจ ำนวน 65,000,000 หุ้นหรือคิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อย
ละ 9.53 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดภำยหลงักำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้ของบริษทั และทำง TTTH จะ
เสนอช่ือบุคคลเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัจ ำนวน 1 ท่ำน รวมเป็นกรรมกำรบริษัททั้งหมดจ ำนวน 8 ท่ำน ซ่ึง
ประกอบดว้ยกรรมกำร 5 ท่ำนและกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน โดยกรรมกำรจำก TTTH ดงักล่ำวไม่ไดเ้ขำ้มำมีส่วนร่วมในกำร
บริหำรจดักำรบริษทัแต่อยำ่งใดและไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนัตำมมำตรำ 258 ใน พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงกำรเขำ้ซ้ือหุ้นสำมญั
ของบริษทัในคร้ังน้ีถือเป็นกำรตดัสินใจเฉพำะบริษทัและไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั โดย TTTH มิไดมี้สัญญำระหว่ำงผูถื้อหุ้น
กนัในกำรถือหุ้นของบริษทั ดงันั้น TTTH ดงักล่ำวจึงมิไดร่้วมกนักระท ำกำรท่ีตอ้งถูกนบัรวมเป็นกลุ่มเดียวกนั (Acting In 
Concert) ในกำรเขำ้ซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี 

หำกในอนำคตบริษทัมีกำรท ำรำยกำรกบั TTTH ดงักล่ำว บริษทัจะปฏิบติัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน
ท่ี ทจ.21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สิงหำคม 2551 (รวมทั้งท่ีไดมี้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรปฏิบติักำรของบริษทัใน
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกำยน 2546 (รวมทั้งท่ีไดมี้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติม)  

นอกจำกน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัยงัไดมี้มติอนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 เพื่อ
พิจำรณำอนุมัติกำรมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือกรรมกำรผูจ้ ัดกำร และ/หรือผูรั้บมอบอ ำนำจจำก
คณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือผูรั้บมอบอ ำนำจจำกกรรมกำรผูจ้ดักำรเป็นผูมี้อ ำนำจในกำรด ำเนินกำร ดงัน้ี 
ก. พิจำรณำก ำหนดรำยละเอียดอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั ซ่ึงรวมถึงแต่

ไม่จ ำกดัเพียงกำรก ำหนดระยะเวลำกำรเสนอขำย ตลอดจนก ำหนดเง่ือนไข และรำยละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งให้เป็นไปตำม
กฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวกบักำรออก และเสนอขำยหลกัทรัพย ์

ข. ก ำหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงวนัจองซ้ือ และวนัเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน กำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนเป็นคร้ัง
เดียวหรือเป็นครำวๆ กำรช ำระค่ำหุ้น รวมถึงเง่ือนไขและรำยละเอียดอื่นๆ ท่ีเก่ียวกบักำรจองซ้ือ และเสนอขำยหุ้น
สำมญัเพ่ิมทุนดงักล่ำว 



 

 หนำ้ท่ี 6 
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ค. เขำ้เจรจำ ท ำควำมตกลง และลงนำมในเอกสำรและสัญญำต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งมีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรออก เสนอขำย และจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนขำ้งตน้ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียงกำรจดัเตรียม กำรลงนำม 
กำรยื่นค ำขออนุญำต และเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรขออนุญำตออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนต่อส ำนักงำน 
ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพยฯ์ รวมถึงต่อหน่วยงำนใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ถำ้มี) 

ง. จดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย์ และมีอ ำนำจด ำเนินกำรต่ำงๆ ท่ี
จ ำเป็น เพ่ือให้เป็นไปตำมค ำส่ังของนำยทะเบียน และเพื่อให้กำรด ำเนินกำรจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 

 ทั้งน้ี ตำมประกำศ ทจ. 72/2558 ก ำหนดให้บริษทัตอ้งเสนอขำยหุ้นให้แลว้เสร็จภำยในระยะเวลำท่ีไดรั้บอนุมติัจำกท่ี 
ประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น แต่ตอ้งไม่เกิน 3 เดือนนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้เสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่ 
หรือบริษทัตอ้งเสนอขำยหุ้นให้แลว้เสร็จภำยใน 12 เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้เสนอขำยหุ้น 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีมติไวอ้ย่ำงชดัเจนว่ำเม่ือพน้ระยะเวลำ 3 เดือนดงักล่ำว ให้คณะกรรมกำรบริษทัหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริษทัก ำหนดรำคำเสนอขำยตำมรำคำตลำดในช่วงท่ีเสนอขำย 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  
 คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำแลว้เห็นว่ำท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 สมควรอนุมติักำรออกและเสนอขำย
หุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่ TTTH จ ำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่ำตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท ในคร้ังน้ี ส่งผลดีต่อบริษทั
จำกกำรได้มีพนัธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partner ) เป็นผูส้นับสนุนในกำรด ำเนินงำนของบริษัท ผูเ้ช่ียวชำญในกำร
ด ำเนินกำรบริหำรท่ีเก่ียวกบัโลจิสติกส์ และมีควำมพร้อมทำงดำ้นเงินทุน ซ่ึงจะท ำให้บริษทัไดรั้บเงินตำมแผนขยำยฐำน
ลูกคำ้ของบริษทัทนัเวลำ และมีสภำพคล่องทำงกำรเงินท่ีเพียงพอในปัจจุบนัและกำรขยำยธุรกิจในอนำคต อีกทั้งจะช่วยให้
บริษทัมีภำพลกัษณ์ท่ีดีและสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่งได ้ซ่ึงกำรเพ่ิมทุนน้ีถือเป็นกำรระดมทุนในระยะส้ันสำมำรถไดรั้บ
เงินตำมท่ีตอ้งกำร ลดภำระผูถื้อหุ้นรำยเดิมในกำรเพ่ิมทุน และสร้ำงผลตอบแทนท่ีดีให้แก่ผูถื้อหุ้นในระยะยำว 
 รำยละเอียดปรำกฎตำมแบบรำยงำนกำรเพ่ิมทุน (F53-4) ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 2 และสำรสนเทศเก่ียวกบักำรออกและเสนอ
ขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 3 

ค ารับรองของกรรมการบริษัท  
 กรรมกำรบริษทั มีจ ำนวน 7 ท่ำน ประกอบดว้ยกรรมกำร 4 ท่ำน และกรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ 3 ท่ำน ซ่ึง
หำกไม่ปฏิบติัหน้ำท่ีให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยควำม
ซ่ือสัตยสุ์จริต และระมดัระวงัในกำรรักษำผลประโยชน์ของบริษทัท่ีเก่ียวกบักำรเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี โดยกระท ำกำรหรือละเวน้
กำรกระท ำกำรใดอนัเป็นกำรไม่ปฏิบติัหนำ้ท่ีดงักล่ำว และก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษทั ผูถื้อหุ้นสำมำรถฟ้องร้องเรียกค่ำ
สินไหมทดแทนจำกกรรมกำรคนดงักล่ำวแทนบริษทัไดต้ำมมำตรำ 85 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) จนเป็นเหตุให้กรรมกำร ผูบ้ริหำรหรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชน์โดยมิชอบ ผูถื้อ
หุ้นคนหน่ึงหรือหลำยคนซ่ึงถือหุ้นในบริษทัและมีสิทธิออกเสียงรวมกนัไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษทั สำมำรถใชสิ้ทธิเรียกคืนประโยชน์จำกกรรมกำรนั้นแทนบริษทัไดต้ำมมำตรำ 89/18 แห่งพระรำชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
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บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 700/199 หมู่ท่ี1 ต ำบลบำ้นเก่ำ อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 

ในกำรน้ี คณะกรรมกำรบริษทัขอรับรองว่ำคณะกรรมกำรบริษทัไดใ้ชค้วำมระมดัระวงัในกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ
อนุมติัและตรวจสอบขอ้มูลของผูล้งทุนอย่ำงครบถว้นแลว้ มีควำมเห็นว่ำกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั
เพ่ือจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้แก่ TTTH ดงักล่ำว ส่งผลดีต่อบริษทัจำกกำรไดมี้พนัธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partner) ใน
กำรสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของบริษทั มีฐำนะทำงกำรเงินท่ีมัง่คง ท ำให้บริษทัสำมำรถขยำยฐำนลูกคำ้ไดจ้ริง สร้ำงรำยได้
จำกกำรให้บริกำร เพ่ิมก ำไรในอนำคต และเพ่ิมผลตอบแทนกำรลงทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นในระยะยำว  
คะแนนเสียงเพ่ือลงมต ิ  
 มติในวำระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมำประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 4 พจิารณาอนุมัติการเพิม่จ านวนกรรมการ 1 ท่าน จากจ านวนเดิม 7 ท่าน เป็นจ านวน 8 ท่าน โดยมอบอ านาจ

อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้ามาใหม่ให้แก่คณะกรรมการบริษัท 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 1/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัพุธท่ี 20 มกรำคม 2564 ไดมี้มติเสนอให้ท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้นพิจำรณำและอนุมติักำรเพ่ิมจ ำนวนกรรมกำร 1 ท่ำน จำกจ ำนวนเดิม 7 ท่ำน เป็นจ ำนวน 8 ท่ำน สืบเน่ืองจำกกำรออก
และเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่ TTTH ซ่ึงไดพ้ิจำรณำในวำระท่ี 3 ขำ้งตน้ โดย TTTH ไดเ้สนอช่ือบุคคลเขำ้
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัจ ำนวน 1 ท่ำนตำมสัดส่วนกำรเพ่ิมทุนประมำณร้อยละ 9.53 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้
ทั้งหมดภำยหลงักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ ซ่ึงไม่ไดเ้ขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจดักำรบริษทัแต่อย่ำงใด และไม่มี
ควำมเก่ียวขอ้งกนัตำมมำตรำ 258 ใน พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์  ทั้งน้ีขอให้ท่ีประชุมมอบอ ำนำจอนุมติักำรแต่งตั้งกรรมกำรเขำ้มำ
ใหม่ให้แก่ คณะกรรมกำรบริษทั 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำแลว้ เห็นควรให้ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 อนุมติัเพ่ิมจ ำนวนกรรมกำร 1 
ท่ำนจำกจ ำนวนเดิม 7 ท่ำน รวมเป็นจ ำนวน 8 ท่ำน ตำมสัดส่วนกำรเพ่ิมทุนกบัทำง TTTH เพื่อช่วยสนับสนุน ให้ค  ำปรึกษำ
และแนะน ำเก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรบริษทัอย่ำงมีประสิทธิภำพเพ่ิมขึ้น โดยมอบอ ำนำจกำรด ำเนินกำรอนุมติักำรแต่งตั้ง
กรรมกำรใหมใ่ห้แก่คณะกรรมกำรบริษทั 
คะแนนเสียงเพ่ือลงมต ิ
 มติในวำระน้ีตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมำประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 5 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 วำระน้ีก ำหนดไวเ้พ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดส้อบถำมผูบ้ริหำรในเร่ืองกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ของบริษทั (ถำ้มี) ดงันั้นจะไม่มี
กำรน ำเสนอเร่ืองอ่ืนๆ ให้ท่ีประชุมพิจำรณำอนุมติั และไม่มีกำรลงมติใดๆ ในวำระน้ี 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
 เห็นสมควรให้ผูถื้อหุ้นไดส้อบถำมขอ้สงสัยในเร่ืองกำรด ำเนินงำนของบริษทั และให้คณะกรรมกำรบริษทัไดต้อบ
ขอ้ซกัถำมของผูถื้อหุ้น 
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  อน่ึง  บริษทัไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุมไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั 
(www.atp30.com) ดว้ยแลว้ และหำกผูถื้อหุ้นท่ำนใดมีค ำถำมท่ีตอ้งกำรให้บริษทัช้ีแจงในประเดน็ของระเบียบวำระท่ี
น ำเสนอคร้ังน้ี สำมำรถจดัส่งค ำถำมล่วงหนำ้ไดท่ี้อีเมล : info@atp30.com , sukarnda@atp30group.com  และ 
chotiga@atp30group.com 
   
 

                                                             ขอแสดงควำมนบัถือ 
  บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 

 
 

 
  (นำยชำติชำย พำนิชชีวะ) 
  ประธำนกรรมกำรบริษทั 

 
 
 
  

mailto:sukarnda@atp30group.com%20%20และ
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หมำยเหตุ 
 บริษทัไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมฉบบัภำษำไทยและฉบบัภำษำองักฤษ รวมถึงหนงัสือมอบฉันทะทั้ง แบบ ก. 
แบบ ข. และแบบ ค. (ตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย 9) บนเว็บไซต์ของบริษัท ซ่ึงผู ้ถือหุ้นสำมำรถดำวน์โหลดได้ท่ีเว็บไซต์ 
www.atp30.com  ในหัวขอ้ กำรจดักำรและก ำกบัดูแลกิจกำร, หนงัสือเชิญประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 ตั้งแต่วนัท่ี 
10 กุมภำพนัธ์ 2564 เป็นตน้ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ค าบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) 

 บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ให้ควำมส ำคญักบักำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน จึงขอแจง้
ขอ้มูลดงัต่อไปน้ีให้ท่ำนทรำบ เพ่ือเป็นกำรปฎิบติัตำม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
 
วัตถุประสงค์ ความจ าเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลท่ีจะเก็บรวมรวม 
 บริษทัจ ำเป็นจะตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมท่ีท่ำนแจง้ไวแ้ก่บริษทั ไดแ้ก่ ช่ือ นำมสกุล ท่ีอยู่ 
เบอร์โทรศพัท ์และเลขท่ีประจ ำตวัประชำชนของท่ำน เพ่ือน ำไปใชภ้ำยใตว้ตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

• เรียกประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 รวมถึงจดัให้มีกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 ตำมท่ี
กฎหมำยก ำหนด 

• จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 ให้แก่ท่ำนผูถื้อหุ้นตำมท่ีไดแ้จง้มำ 
 
ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมลูส่วนบุคคล 
 บริษัทจะด ำเนินกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมท่ีระบุไวใ้นเอกสำรฉบับน้ี ตลอดระยะเวลำท่ี
จ ำเป็นตอ้งใชข้อ้มูลเพื่อให้เป็นไปตำมวตัถุประสงคด์งักล่ำวขำ้งตน้ 
 
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 ในฐำนะท่ีท่ำนเป็นเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ท่ำนมีสิทธิต่ำงๆ ตำมท่ีก ำหนดไวใ้น พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 ซ่ึงอำจรวมถึง สิทธิในกำรถอนควำมยินยอม สิทธิในกำรขอเขำ้ถึงและรับขอ้มูลส่วนบุคคล สิทธิในกำร
ขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลให้ถูกตอ้ง สิทธิในกำรขอให้ลบหรือท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคล สิทธิในกำรขอให้ระงบักำรใช้
ขอ้มูลส่วนบุคคล สิทธิในกำรขอให้โอนขอ้มูลส่วนบุคคลตำมวิธีกำรท่ีกฎหมำยก ำหนด สิทธิร้องเรียน และสิท ธิในกำร
คดัคำ้นกำรเก็บรวบรวม หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตน 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 
 

ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
 

บริษัท เอทีพ ี30 จ ากัด (มหาชน) 
700/199 หมู่ท่ี 1 ต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 

             
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
 
เวลาและสถานที่ กำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 (“การประชุมฯ”) ของ บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท
ฯ”) ประชุมเม่ือวนัท่ี 1 เมษำยน 2563 เวลำ 10.00 น. ณ อำคำรสโมสร โครงกำรชีวำวลัย ์ป่ินเกลำ้-สำทร เลขท่ี 188 ถนน
พุทธมณฑลสำย 1 แขวงบำงระมำด เขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหำนคร 

กำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 มี “นำยชำติชำย พำนิชชีวะ” ประธำนกรรมกำร ท ำหน้ำท่ีเป็นประธำนท่ี
ประชุม (“ประธานฯ”) และมีนำงสำวแพรววรรณ อ่อนประไพ ท ำหนำ้ท่ีเป็นผูด้  ำเนินกำรประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุม”)  

ผูด้  ำเนินกำรประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมว่ำ บริษทัฯ ก ำหนดมำตรกำรป้องกนัและรองรับควำมเส่ียงต่อกำรแพร่เช้ือโรค
โควิด 19 (COVID-19) ตำมมำตรกำรกำรป้องกนัของกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข ดงัน้ี 
- บริษทัฯ จดัเตรียมเจลแอลกอฮอลอ์ยำ่งเพียงพอ โดยเฉพำะในบริเวณท่ีมีกำรใชง้ำนร่วมกนัเป็นจ ำนวนมำก  
- จัดให้มีหน้ำกำกอนำมัยส ำหรับผูเ้ข้ำร่วมประชุม  และขอควำมร่วมมือให้ผูเ้ข้ำร่วมประชุมสวมหน้ำกำกอนำมยั

ตลอดเวลำท่ีร่วมประชุม 
- กำรจดัอำหำรว่ำงเป็นชุด และขอควำมร่วมมือ งดรับประทำนอำหำรบริเวณท่ีจดัประชุมทั้งหมด 
- ผงัท่ีนัง่ในห้องประชุมมีระยะห่ำงอยำ่งนอ้ย 1 เมตร 

จำกนั้น ผูด้  ำเนินกำรประชุมไดก้ล่ำวแนะน ำกรรมกำร ผู ้ตรวจสอบภำยใน ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษำกฎหมำยของ
บริษทัฯ ท่ีเขำ้ร่วมกำรประชุมดงัน้ี 
กรรมการ 
1. นำยชำติชำย พำนิชชีวะ  ประธำนกรรมกำร 
2. นำยวิวฒัน์ กรมดิษฐ์   รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยปิยะ เตชำกูล   กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร 
4. นำงสมหะทยั พำนิชชีวะ  กรรมกำร 
5. นำงสุวรรณี ค ำมัน่   กรรมกำร กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
6. นำยก ำชยั บุญจิรโชติ   กรรมกำร กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
7. นำยประเสริฐ อคัรประถมพงศ ์                 กรรมกำร กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
 ทั้งน้ี เพ่ือเป็นกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรรองรับกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (โรคโควิด 19) ตำม
แถลงกำรณ์ส ำนักนำยกรัฐมนตรี เร่ือง “กำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินตำมพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรใน
สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2549 ขอ้ 8 มำตรกำรพึงปฏิบติัส ำหรับบุคคลบำงประเภท “ให้กลุ่มคนท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการติด
เช้ือโรคโควิด-19 ได้ง่ายต่อไปนีอ้ยู่ในเคหสถานหรือบริเวณสถานท่ีพ านักของตน เพ่ือป้องกันตนเองจากการติดเช้ือจาก
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สภาพแวดล้อมภายนอก (1) ผู้ สูงอายุตั้งแต่อายุเจ็ดสิบปีขึน้ไป” ประกำศ ณ วนัท่ี 25 มีนำคม 2563 ซ่ึงกรรมกำรจ ำนวน 1 
ท่ำน คือ นำงสุวรรณี ค ำมัน่ เขำ้ข่ำยดงักล่ำว จึงมีควำมจ ำเป็นตอ้งเขำ้ร่วมกำรประชุมโดยผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ตำมค ำช้ีแจง
ของกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ เร่ือง ประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ของห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษทัจ ำกดั บริษทัมหำชน
จ ำกดั สมำคมกำรคำ้และหอกำรคำ้ ตำมประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบบัท่ี 74/ 2557 เร่ือง กำรประชุมผ่ำนส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ ลงวนัท่ี 27 มิถุนำยน 2557 
 
ผู้ตรวจสอบภายในบริษัท  
1. นำงสำวอรอินทุ ์อินทร์เจริญสุข  
ผู้สอบบัญชี 
1. นำยศุภชยั ปัญญำวฒัโน  ผูส้อบบญัชี บริษทั ส ำนกังำนอีวำย จ ำกดั 
2. นำงสำวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล  ผูส้อบบญัชี บริษทั ส ำนกังำนอีวำย จ ำกดั 
3. นำงสำววิลำสินี ศิริบูรณ์  ผูส้อบบญัชี บริษทั ส ำนกังำนอีวำย จ ำกดั 
ที่ปรึกษากฎหมาย 
1. นำยภสันนัท ์สุวรรณนอ้ย  ท่ีปรึกษำกฎหมำย บริษทั ติลลิกี แอนด ์กิบบินส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั  

(ประชุมผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์) 
 บริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ท ำหนำ้ท่ีนบัคะแนนเสียงจำกกำรลงมติของผูถื้อหุ้นในกำรประชุมฯ 
 ผูด้  ำเนินกำรประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมว่ำ กำรประชุมฯ มีผูถื้อหุ้นเขำ้ประชุมดว้ยตนเองและโดยกำรมอบฉนัทะรวม 34 

รำย จ ำนวนหุ้นรวม 376,316,783 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.96 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมดครบเป็นองคป์ระชุม โดยมี

ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะเพ่ิมเติมจ ำนวน 2 รำย ถือหุ้นรวม 376,316,884 หุ้น ทยอยเขำ้ร่วมประชุมตั้งแต่วำระท่ี 2 เป็นตน้

ไป 

 ต่อมำ ผูด้  ำเนินกำรประชุมไดช้ี้แจงระเบียบหลกัเกณฑ์กำรออกเสียงลงคะแนน และรำยละเอียดแต่ละวำระให้ท่ี
ประชุมรับทรำบ โดยในกำรประชุมฯ คร้ังน้ี มีวำระทั้งส้ิน 10 วำระในกำรพิจำรณำ แต่ละวำระกำรประชุมนั้น พิจำรณำ
เรียงล ำดบัวำระท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม โดยไม่มีกำรสลบัวำระ 
กำรลงคะแนน  
1. ส ำหรับในกำรลงคะแนนแต่ละวำระ ผูถื้อหุ้นทุกท่ำนสำมำรถออกเสียงคะแนนไดต้ำมจ ำนวนหุ้นท่ีมี หรือตำม

จ ำนวนหุ้นท่ีไดรั้บมอบฉนัทะมำ ถือว่ำ 1 หุ้นมีค่ำเท่ำกบั 1 คะแนน โดยในกำรลงคะแนนจะไม่สำมำรถแบ่งคะแนน
ในกำรลงคะแนนได้ ยกเวน้แต่เป็นผูรั้บมอบฉันทะท่ีได้รับแบบฟอร์มกำรมอบฉันทะแบบ ค. คือ คสัโตเดียน 
(Custodian) ท่ีท  ำหนำ้ท่ีดูแลหลกัทรัพยใ์ห้แก่นกัลงทุนต่ำงชำติ ส ำหรับผูท่ี้ไดรั้บมอบฉนัทะแบบ ข. ซ่ึงผูม้อบฉนัทะ
ไดร้ะบุกำรลงคะแนนมำแลว้ ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งลงคะแนนตำมท่ีผูม้อบฉนัทะระบุไว ้

2. ในกำรลงคะแนนกรุณำลงช่ือดว้ยปำกกำและสำมำรถเลือกไดด้งัน้ี คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง  
3. เจำ้หนำ้ท่ีลงทะเบียน จะท ำกำรพิมพบ์ตัรลงคะแนนให้ส ำหรับกรณีต่ำงๆ ดงัน้ี  
- ผูถื้อหุ้นมำดว้ยตนเอง 
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- ผูรั้บมอบฉันทะไดรั้บกำรมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. ในกรณีท่ีผูม้อบฉันทะให้สิทธิผูรั้บมอบฉันทะลงคะแนนได้
ในวำระท่ีระบุ และเจำ้หน้ำท่ีลงทะเบียนจะไม่พิมพบ์ตัรคะแนน ในกรณีท่ีผูม้อบฉันทะไดร้ะบุกำรลงคะแนนใน
วำระต่ำงๆ แลว้ โดยมอบให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขำ้ประชุมแทนและออกเสียงให้ตรงตำมท่ีผูม้อบฉนัทะประสงค ์

4. ก่อนท่ีจะท ำกำรเรียกเก็บบตัรลงคะแนนเพ่ือท ำกำรอนุมติัในแต่ละวำระ ท่ำนผูเ้ขำ้ร่วมประชุมสำมำรถสอบถำม
ค ำถำมต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกับวำระนั้นๆ ได้ กรณีท่ีผูเ้ข้ำร่วมประชุมตอ้งกำรจะสอบถำม กรุณำยกมือและแจง้ช่ือ
นำมสกุล พร้อมทั้งช้ีแจงว่ำเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมำดว้ยตนเอง หรือเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 

 
วิธีกำรนบัคะแนน  
1. บริษทัฯ จะใชร้ะบบกำรนบัคะแนนโดยบำร์โคด้ เพื่อควำมสะดวกและรวดเร็วของผูถื้อหุ้น โดยเป็นกำรเทคะแนน

ไปทำงเห็นด้วย และส ำหรับกำรลงมติในแต่ละวำระ บริษัทฯ  ขออนุญำตเรียกเก็บบัตรลงคะแนนกรณีท่ีท่ำน
ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมตอ้งกำรลงคะแนนเป็นไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงเท่ำนั้น  

2. ยกเวน้ในวำระกำรแต่งตั้งกรรมกำรท่ีจะท ำกำรเก็บบตัรลงคะแนนทุกใบ โดยกำรเรียกเก็บบตัรลงคะแนนส ำหรับผูท่ี้
ประสงคล์งคะแนนเป็นเห็นดว้ย จะด ำเนินกำรเก็บบตัรหลังจำกท่ีผูป้ระสงคจ์ะลงคะแนนไม่เห็นดว้ย และงดออก
เสียง 

3. ผลกำรนับคะแนนจะถูกประกำศหลงัจำกท่ีท่ำนประธำนฯ  ขอให้ท่ำนผูถื้อหุ้นอนุมติัแต่ละวำระ โดยผลกำรนับ
คะแนนจะเป็นผลกำรนบัคะแนนรวมจำกผูถื้อหุ้นท่ีมำดว้ยตนเอง ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไดรั้บสิทธิลงคะแนนแทน และ
รวมถึงกรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะระบุคะแนนไวล้่วงหนำ้ผำ่นทำงผูรั้บมอบฉนัทะ 

4. กรณีท่ีผลกำรลงคะแนนเท่ำกนั ประธำนฯ จะท ำกำรลงคะแนนเพ่ิมอีกหน่ึงเสียงเพ่ือเป็นกำรช้ีขำด 
5. หำกผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะท่ำนใด ประสงคจ์ะออกจำกท่ีประชุมก่อนปิดประชุม หำกประสงคท่ี์จะลงคะแนน

ในวำระท่ีเหลือ กรุณำส่งบตัรลงคะแนนพร้อมลงลำยมือช่ือให้กบัเจำ้หน้ำท่ีก่อนออกจำกท่ีประชุม ทำงบริษทัฯ จะ
ท ำกำรบนัทึกคะแนนของท่ำน  

เง่ือนไขกำรลงมติในแต่ละวำระ: ใชก้ำรลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีไดรั้บตอนลงทะเบียน 
วำระท่ี 1: วำระน้ีจะตอ้งไดรั้บกำรรับรองดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำก ไม่นอ้ยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนเสียง 
 ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุม และออกเสียงลงคะแนน  
วำระท่ี 2: วำระรับทรำบผลกำรด ำเนินงำน ไม่มีกำรลงมติ 
วำระท่ี 3 ถึงวำระท่ี 4: วำระน้ีจะตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำก ไม่นอ้ยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนเสียง 
 ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุม และออกเสียงลงคะแนน  
วำระท่ี 5 ถึงวำระท่ี 6: วำระน้ีจะตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของ 
 ผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุม และมีสิทธิออกเสียง  
วำระท่ี 7: วำระน้ีจะตอ้งไดรั้บกำรรับรองดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำก ไม่นอ้ยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนเสียง 
 ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุม และออกเสียงลงคะแนน  
วำระท่ี 8:  วำระน้ีจะตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของ 
 ผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุม และมีสิทธิออกเสียง  
วำระท่ี 9: วำระน้ีจะตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำก ไม่นอ้ยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนเสียง 
 ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุม และออกเสียงลงคะแนน  



 

 หนำ้ท่ี 13 
 

 

บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 700/199 หมู่ท่ี1 ต ำบลบำ้นเก่ำ อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 

วำระท่ี 10: วำระน้ีไม่มีกำรลงมติ  แต่ท่ำนผูถื้อหุ้นอำจสอบถำมหรือเสนอควำมเห็นต่ำงๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 
 แก่คณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำรของบริษทัฯ ไดท้รำบ และน ำไปปฏิบติั 
 นอกจำกน้ี เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรนบัคะแนนเสียงกำรประชุมฯ บริษทัฯ ไดข้ออำสำสมคัรจำกผูถื้อหุ้นหรือ
ผูรั้บมอบฉันทะจำกผูถื้อหุ้นอย่ำงน้อย 1 ท่ำน ร่วมเป็นสักขีพยำนในกำรนบัคะแนน คือ นำงสำวพชรกมล หำดทะเล ผูรั้บ
มอบฉนัทะจำกผูถื้อหุ้น 
 จำกนั้น ประธำนฯ ได้กล่ำวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีเขำ้ร่วมกำรประชุมฯ และกล่ำวเปิดประชุม ตลอดจนได้ขอให้ท่ี
ประชุมพิจำรณำตำมระเบียบวำระต่ำงๆ ท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมดงัน้ี  
 
วาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
 ประธำนฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่ำบริษทัฯ ไดจ้ดักำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2562 เม่ือวนัท่ี 2 เมษำยน 2562 
ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดัท ำบนัทึกรำยงำนกำรประชุมคร้ังดงักล่ำวไวอ้ย่ำงถูกตอ้ง ตรงตำมมติของท่ีประชุม และด ำเนินกำรแลว้
เสร็จภำยใน 14 วนันับแต่วนัประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2562 โดยได้ส่งให้ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ
กระทรวงพำณิชยภ์ำยในระยะเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ของบริษทัฯ (www.atp30.com) แลว้ 
โดยแนบส ำเนำรำยงำนกำรประชุมในหนงัสือเชิญประชุมท่ีบริษทัฯ ไดส่้งให้แลว้ 

คณะกรรมกำรบริษทัเห็นสมควรเสนอรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2562 ต่อท่ีประชุมฯ เพื่อ
รับรองรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำว 

ประธำนฯ ไดส้อบถำมว่ำมีผูถื้อหุ้นท่ำนใดมีค ำถำมหรือขอ้สงสัยหรือมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติมหรือไม่ 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่ำนใดมีค ำถำมหรือขอ้สงสัยหรือมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติม ประธำนฯ จึงขอให้ท่ีประชุมรับรอง

รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2562 โดยวำระน้ีจะตอ้งไดรั้บกำรรับรองดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำก ไม่นอ้ยกว่ำก่ึง
หน่ึงของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
มต:ิ ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2562 ตำมท่ีไดเ้สนอดว้ยคะแนนเสียง 

ดงัน้ี  
รับรอง 376,316,783 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่รับรอง                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
รวม 376,316,783 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่น ำมำค ำนวณ)  

 
วาระท่ี 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการซ่ึงแสดงถึงกิจการของบริษัทฯ รอบปี 2562 
 ประธำนฯ ไดม้อบหมำยให้นำยปิยะ เตชำกูล กรรมกำรผูจ้ดักำรเป็นผูแ้ถลงรำยงำนของคณะกรรมกำรซ่ึงแสดง
ถึงกิจกำรของบริษทัฯ รอบปี 2562 ให้ท่ีประชุมไดรั้บทรำบ  
 นำยปิยะฯ รำยงำนดงัน้ี 
1. ธุรกิจหลกั คือ ให้บริกำรขนส่งบุคลำกรให้กบัภำคอุตสำหกรรม ส ำหรับปี  2562 บริษทัฯ ไดใ้ห้บริกำรลูกคำ้เพ่ิม

จ ำนวน 4 รำย คือ 1) บริษทั ไทย เอน็โอเค จ ำกดั 2) บริษทั มำร์ส เพท็แคร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 3) บริษทั ลิกซิล 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 4) บริษทั โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ  ำกดั (มหำชน) 
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2. ธุรกิจในส่วนกำรท่องเท่ียว ดงัน้ี 
- ให้บริกำรขนส่งนกัท่องเท่ียวชำวจีน : ระยะเวลำ 3 ไตรมำสแรกของปี 2562 ด ำเนินกิจกำรไปในทิศทำง 
 ท่ีดี และยอ่ตวัลงในไตรมำส 4 ถึงปัจจุบนั เน่ืองจำกกำรลดลงของนกัท่องเท่ียวจำกผลกระทบของโรค 
 ระบำดโควิด-19 
- ให้บริกำรขนส่งนกัท่องเท่ียวระหว่ำงกรุงเทพฯ - เกำะพงนั: บริษทัฯ ร่วมมือกบับริษทั อำร์พี ทรำน 

 สปอร์ตเทชั่น จ ำกัด ซ่ึงกิจกำรไปในทิศทำงท่ีดีในปีท่ีผ่ำนมำ แต่ปัจจุบันหยุดให้บริกำรชั่วครำว 
เน่ืองจำกเกำะพงนังดกิจกรรมไปจนกว่ำสถำนกำรณ์ของโรคระบำดโควิด-19 จะสงบลง 

ส ำหรับภำพรวมกำรด ำเนินงำนในดำ้นผลประกอบกำรในปี 2562 บริษทัฯ มีรำยไดร้วม 458,891,328 บำท ซ่ึง
เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 8.26 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2561 และ มีก ำไรสุทธิเท่ำกบั 46,090,571 บำท ซ่ึงเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 
16.20 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2561 กำรเพ่ิมขึ้นของก ำไรสุทธิเกิดจำกกำรขยำยตวัของรำยได ้โดยบริษทัฯ มีสัดส่วนรำยไดจ้ำก
กำรให้บริกำรเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัฯ มีสัดส่วนรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรดว้ยรถโดยสำร
ของบริษทัฯ เท่ำกบัร้อยละ 85.00 และรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรดว้ยรถโดยสำรร่วมบริกำร เท่ำกบัร้อยละ 15.00  

บริษทัฯ วำงแผนทิศทำงธุรกิจ ส ำหรับปี 2563  ดงัน้ี 
1. ขยำยธุรกิจหลกั โดยในปี 2563 บริษทัฯ ไดใ้ห้บริกำรลูกคำ้เพ่ิมจ ำนวน 4 รำย คือ 1) บริษทั ทุนเทก็ซ์ เท็กซ์ไทล ์

(ประเทศไทย) จ ำกัด  2) บริษัท เจจีซี โฮลดิ้งส์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 3) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ำกัด 
(มหำชน) 4) บริษทั แสนสิริ จ ำกดั (มหำชน) 

2. กำรบริหำรกิจกำรภำยใน:  
2.1 วำงแผนบริหำรตน้ทุนให้มีประสิทธิภำพเพ่ิมขึ้น ดงัน้ี 

- เปล่ียนประเภทน ้ำมนัดีเซล จำก บี 5 และ บี 7 เป็น บี 10 (ค่ำใชจ้่ำยลดลงประมำณ 3 บำท/ ลิตร) 
- พฒันำระบบ Internet of Things อยู่ระหว่ำงขั้นตอนกำรพฒันำใชเ้พื่อติดตำมสภำพควำมพร้อมของรถท่ี

ใชใ้ห้บริกำร 
2.2 สร้ำงส ำนกังำนและพฒันำดำ้นต่ำงๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำน 

- พฒันำจุดแขง็และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนของหน่วยงำนซ่อมบ ำรุง 
- พฒันำดำ้นกำรจดัหำอะไหล่และกำรควบคุมคลงัอะไหล่ 

2.3 พฒันำ Application “ATP 30 Beam” เพื่อควำมสะดวกของผูโ้ดยสำร (ผูโ้ดยสำรท่ีบริษทัฯ ให้บริกำรประมำณ 
   50,000 รำยต่อวนั) 
นำยปิยะฯ ไดส้อบถำมว่ำมีผูถื้อหุ้นท่ำนใดมีค ำถำมหรือขอ้สงสัยหรือมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติมหรือไม่ 

(1)  “ขอทราบวัตถปุระสงค์ของการเพ่ิมสินทรัพย์ประเภทท่ีดิน” (ผูรั้บมอบฉนัทะ)  
ตอบ:   วตัถุประสงคข์องกำรซ้ือท่ีดินส ำหรับก่อสร้ำงส ำนกังำนและลำนจอดรถ เพ่ือรองรับจ ำนวนรถท่ีเพ่ิมขึ้นทดแทน

กำรเช่ำพ้ืนท่ีในปัจจุบนั รวมถึงใชเ้พ่ือพฒันำศูนยซ่์อมบ ำรุงของบริษทัฯ ในพ้ืนท่ีดงักล่ำวดว้ย 
(2) “โรคระบาดโควิด-19 มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และลูกค้าอย่างไร และบริษัทฯ เต รียมแนวทางการรับมือ

อย่างไร?” (ผูถื้อหุ้น) 
ตอบ:   โรคระบำดโควิด-19 มีผลกระทบต่อบริษทัฯ ทั้ง 2 ดำ้น ดำ้นลบคือ ธุรกิจกำรท่องเท่ียวและธุรกิจขนส่งมวลชน 

เช่น Shuttle Bus ส ำหรับบริกำรลูกคำ้ท่ีศูนยก์ำรคำ้เมกำ บำงนำ ธุรกิจทั้ง 2 ส่วนหยุดให้บริกำรชั่วครำว ซ่ึงมี
ผลกระทบด้ำนบวก คือรถท่ีหยุดให้บริกำรดังกล่ำว สำมำรถน ำมำใช้งำนเสริมให้กับลูกค้ำกลุ่มโรงงำน
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อุตสำหกรรม ซ่ึงมีควำมตอ้งกำรใชร้ถรับ-ส่งพนกังำนเพ่ิม เน่ืองจำกมำตรกำรเวน้ระยะห่ำงเพื่อป้องกนักำรแพร่
เช้ือโรคไวรัสโคโรนำ โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข ตวัอย่ำงเช่น รถบสัมีท่ีนั่งจ ำนวน 40 ท่ีนัง่ 
สำมำรถนัง่ไดเ้พียง 20 ท่ีนัง่เท่ำนั้น ในสถำนกำรณ์ปัจจุบนั 
มำตรกำรรองรับผลกระทบ แบ่งออกเป็น 3 แนวทำง 
1) ดำ้นฝ่ำยปฏิบติักำร: มำตรกำรท ำควำมสะอำดรถดว้ยน ้ ำยำฆ่ำเช้ือไวรัสและแสงยูวี (UV Care) ก ำหนดให้

พนกังำนขบัรถสวมหนำ้กำกอนำมยัตลอดเวลำ และส่งเสริมกำรรักษำสุขภำพให้แขง็แรง 
2) ดำ้นสภำพคล่องของบริษทัฯ: ฝ่ำยบญัชีอยูร่ะหว่ำงขั้นตอนกำรเจรจำกบัธนำคำรและลิสซ่ิง ดำ้นสินเช่ือ ซ่ึง

สอดคล้องกับมำตรกำรกำรสนับสนุนสินเช่ือต่อธุรกิจท่ีไดรั้บผลกระทบจำกโรคโควิด-19 จำกรัฐบำล 
รวมถึงกำรชะลอกำรผอ่นช ำระ 

3) ด้ำนกำรบริหำรต้นทุนของบริษทัฯ: มำตรกำรลดค่ำใช้จ่ำยท่ีได้ด ำเนินกำรแล้ว ได้แก่ กำรลดพ้ืนท่ีเช่ำ
ส ำนักงำน และกำรเปล่ียนชนิดของน ้ ำมนัดีเซลจำกบี 5 บี 7 เป็น บี 10 ประกอบกบัรำคำน ้ ำมนัในตลำด
ลดลง ซ่ึงส่งผลดีต่อกำรบริหำรตน้ทุนของบริษทัฯ 
 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่ำนอื่นมีค ำถำมหรือขอ้สงสัยหรือมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติม ประธำนฯ จึงแจง้ต่อท่ีประชุมว่ำวำระน้ี
ไม่มีกำรลงมติเน่ืองจำกเป็นวำระกำรแจง้เพื่อทรำบ 
มต:ิ ท่ีประชุมรับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรซ่ึงแสดงถึงกิจกำรของบริษทัฯ รอบปี 2562 ตำมท่ีเสนอ 
 
วาระท่ี 3 อนุมัติงบการเงินส าหรับปี 2562 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2562 ท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี  
 ประธำนฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่ำบริษทัฯ ไดจ้ดัท ำงบกำรเงินประจ ำปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ณ รอบ
ปีบญัชีของบริษทัฯ ซ่ึงไดผ้่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั ส ำนกังำนอีวำย จ ำกดัผ่ำนกำรพิจำรณำสอบทำน
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และผำ่นกำรอนุมติัของคณะกรรมกำรบริษทัเรียบร้อยแลว้  

คณะกรรมกำรบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมฯ เพื่ออนุมัติงบกำรเงินส ำหรับปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 ท่ีผำ่นกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี โดยสำมำรถสรุปสำระส ำคญัไดด้งัน้ี  
งบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุน (หน่วย : บำท) 

สินทรัพยร์วม 755,388,531 
หน้ีสินรวม 149,730,737 
ส่วนของผูถื้อหุ้น 349,797,236 
รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 456,961,077 
รำยไดร้วม 458,891,328 
ก ำไรส ำหรับปี 46,090,571 

 

 ประธำนฯ ไดส้อบถำมว่ำมีผูถื้อหุ้นท่ำนใดมีค ำถำมหรือขอ้สงสัยหรือมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติมหรือไม่  
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่ำนใดมีค ำถำมหรือขอ้สงสัยหรือมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติม ประธำนฯ จึงขอให้ท่ีประชุมอนุมติังบ

กำรเงินส ำหรับปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี วำระน้ีจะตอ้งไดรั้บกำรอนุมติั

ดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำก ไม่นอ้ยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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มต:ิ ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติังบกำรเงินส ำหรับปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม  2562 ท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบ
โดยผูส้อบบญัชี ตำมท่ีไดเ้สนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

เห็นดว้ย 376,316,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
รวม 376,316,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่น ำมำค ำนวณ)  

 
วาระท่ี 4 อนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน 

ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562  
 ประธำนฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่ำตำมมำตรำ 116 พระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 ระบุว่ำ “บริษทัฯ 
ตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละห้ำของก ำไรสุทธิประจ ำปี หักดว้ยยอดเงิน
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เวน้แต่บริษทัฯ จะมี
ขอ้บงัคบัหรือกฎหมำยอ่ืนก ำหนดให้ตอ้งมีทุนส ำรองมำกกว่ำนั้น” 

คณะกรรมกำรบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมฯ เพื่ออนุมติักำรจดัสรรก ำไรเป็นทุนส ำรองส ำหรับผลกำร
ด ำเนินงำนและอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ดงัน้ี  
- เห็นสมควรอนุมติัให้จดัสรรเงินก ำไรไวเ้ป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 2,400,000 บำท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 

5.13 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี 2562 ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด ส่งผลให้บริษทัฯ มีส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 

10,900,000 บำท คิดเป็นอตัรำร้อยละ 7.05 ของทุนจดทะเบียน 

- เห็นสมควรอนุมติักำรจ่ำยปันผลเป็นเงินสดในอตัรำหุ้นละ 0.04 บำท ซ่ึงไดจ้่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลไปแล้ว

ส ำหรับงวด 1 มกรำคม - 30 กนัยำยน 2562 ในอตัรำหุ้นละ 0.02 บำท เม่ือวนัท่ี 4 ธันวำคม 2562 และเงินปันผล

จ่ำยส ำหรับงวด 1 มกรำคม - 31 ธนัวำคม 2562 ในอตัรำหุ้นละ 0.02 บำท ส ำหรับหุ้นสำมญัจ ำนวน 617,310,058 

หุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงิน 24.69 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 55.59 ของก ำไรสุทธิหลงัจดัสรรก ำไรเป็นเงินทุน

ส ำรองตำมกฎหมำย บริษทัฯ ก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลในวนัท่ี 16 เมษำยน 2563 และได้

ก ำหนดให้จ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 30 เมษำยน 2563 

ประธำนฯ ไดส้อบถำมว่ำมีผูถื้อหุ้นท่ำนใดมีค ำถำมหรือขอ้สงสัยหรือมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่ำนใดมีค ำถำมหรือขอ้สงสัยหรือมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติม ประธำนฯ จึงขอให้ท่ีประชุมอนุมติักำร

จดัสรรก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 

2562 โดยวำระน้ีจะตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น

ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
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มต:ิ ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำรจดัสรรก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผล
ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ตำมท่ีไดเ้สนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

เห็นดว้ย 376,316,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
รวม 376,316,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่น ำมำค ำนวณ)  

 
วาระท่ี 5 อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 359,985.50 บาท จากทุนจดทะเบียน 154,687,500 บาท เป็นทุน

จดทะเบียนจ านวน 154,327,514.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญท่ียังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทฯ จ านวน 

1,439,250 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 

 ประธำนฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่ำ จำกมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2560 เม่ือวนัท่ี 3 เมษำยน 2560 ให้ออก
และจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน จ ำนวนไม่เกิน 178,750,000 หุ้น โดยจดัสรรเพื่อรองรับหุ้นปันผลจ ำนวน 55,000,000 หุ้นและ
จดัสรรเพ่ือรองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ รุ่นท่ี 1 (ATP30-W1) จ ำนวน 123,750,000 
หน่วย คิดเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 123,750,000 หุ้น (ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนได ้1 หุ้น) ให้แก่
ผูถื้อหุ้นเดิม โดยมีระยะเวลำกำรใช้สิทธิ ดงัน้ี 1) วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 2) วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 3) วนัท่ี 31 ธันวำคม 
2561 4) วนัท่ี 23 พฤษภำคม 2562 ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 23 พฤษภำคม 2562  ท่ีผ่ำนมำโครงกำรดงักล่ำวไดส้ิ้นสุดแลว้ บริษทัฯ มีหุ้น
สำมญัคงเหลือจ ำนวน 1,439,942 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท คิดเป็น 359,985.50 บำท มีรำยละเอียดดงัน้ี 
1) บริษทัฯ มีกำรจดัสรรหุ้นปันผลจ ำนวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น

ในอตัรำ 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล ซ่ึงบริษทัฯ ไดท้  ำกำรจ่ำยหุ้นปันผลไปแลว้ โดยมีหุ้นสำมญัคงเหลือจ ำนวน 
196 หุ้นท่ีไม่สำมำรถจดัสรรได ้

2) บริษทัฯ มีกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) รุ่นท่ี 1 
(ATP30-W1) จ ำนวน 123,750,000 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นในอตัรำ 4 หุ้นเดิม 
ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงบริษทัฯ ไดท้  ำกำรจ่ำยใบส ำคญัแสดงสิทธิไปแลว้ โดยมีใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ฯ คงเหลือจ ำนวน 496 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ท่ีไดย้กเลิกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือทั้งหมดแลว้ คิดเป็นหุ้น
สำมญัจ ำนวน 496 หุ้น ดงันั้นจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีสำมำรถใชสิ้ทธิไดจ้ ำนวน 123,749,504 หน่วย 

3) บริษทัฯ มีหน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ จ ำนวน 123,749,504 หน่วย มีอตัรำกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญั 1 หน่วย
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ มีสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัได ้1 หุ้น รำคำใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญั 0.85 บำท ซ่ึงบริษทัฯ ไดใ้ห้สิทธิ
แปลงสภำพส้ินสุดแลว้เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภำคม 2562 โดยมีหุ้นท่ีออกเพื่อรองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ียงัไม่ได้
ใช้สิทธิตำมท่ีจัดสรรจ ำนวน  1,439,250 หุ้น ซ่ึงได้ใช้วิธีตัดจ ำหน่ำยหุ้นจดทะเบียนท่ีจ ำหน่ำยไม่ได้จ ำนวน
ทั้งหมด มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท  

 คณะกรรมกำรบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ ำนวน  359,985.50 
บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,439,942 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท จำกทุนจดทะเบียน 154,687,500 บำท เหลือ 
154,327,514.50 บำท  



 

 หนำ้ท่ี 18 
 

 

บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 700/199 หมู่ท่ี1 ต ำบลบำ้นเก่ำ อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 

 ประธำนฯ ไดส้อบถำมว่ำมีผูถื้อหุ้นท่ำนใดมีค ำถำมหรือขอ้สงสัยหรือมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่ำนใดมีค ำถำมหรือขอ้สงสัยหรือมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติม ประธำนฯ จึงขอให้ท่ีประชุมอนุมติัลด

ทุนจดทะเบียนของบริษทัจ ำนวน 359,985.50 บำท จำกทุนจดทะเบียน 154,687,500 บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 
154,327,514.50 บำท โดยกำรตดัหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,439,942 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท โดยวำระน้ีจะตอ้งไดรั้บ
กำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  
มต:ิ ท่ีประชุมไดพ้ิจำรณำและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ ำนวน 359,985.50 บำท จำกทุน

จดทะเบียน 154,687,500 บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 154,327,514.50 บำท โดยกำรตดัหุ้นสำมญั 1,439,942 หุน้ 
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท ตำมท่ีไดเ้สนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

เห็นดว้ย 376,316,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
รวม 376,316,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่น ำมำค ำนวณ)  

 

วาระท่ี 6 อนุมัตแิก้ไขเพิม่เติมหนงัสือบริคณห์สนธขิองบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน 

 ของบริษัทฯ 

 ประธำนฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่ำ เพื่อเป็นกำรสอดคลอ้งกบักำรลดทุนจดทะเบียนบริษทัฯ ตำมมติท่ีไดรั้บกำร

อนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ควรเสนอให้ท่ีประชุมอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. 

 คณะกรรมกำรบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมเพื่ออนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ 

ขอ้ 4. เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยยกเลิกขอ้ควำมเดิมและใชข้อ้ควำมใหม่ ดงัน้ี 

ทุนจดทะเบียน 154,327,514.50 บำท  

แบ่งออกเป็น 617,310,058 หุ้น  

มูลค่ำหุ้นละ 0.25 บำท  

โดยแยกออกเป็น  

หุ้นสำมญั 617,310,058 หุ้น  

หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี- หุ้น 

 ประธำนฯ ไดส้อบถำมว่ำมีผูถื้อหุ้นท่ำนใดมีค ำถำมหรือขอ้สงสัยหรือมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่ำนใดมีค ำถำมหรือขอ้สงสัยหรือมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติม ประธำนฯ จึงขอให้ท่ีประชุมอนุมติัแกไ้ข

เพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยวำระน้ีจะตอ้ง

ไดรั้บกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 
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บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 700/199 หมู่ท่ี1 ต ำบลบำ้นเก่ำ อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 

มต:ิ ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. เพื่อให้สอดคลอ้งกบั 
 กำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ตำมท่ีไดเ้สนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

เห็นดว้ย 376,316,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
รวม 376,316,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่น ำมำค ำนวณ)  

 
วาระท่ี 7  อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งวาระ  

 ประธำนฯ ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่ำ ตำมมำตรำ 71 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และ
ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 20 ก ำหนดไวว่้ำ “ในกำรประชุมผูถื้อหุ้นสำมญัประจ ำปีทุกคร้ัง ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่ง
จ ำนวนหน่ึงในสำมของจ ำนวนกรรมกำรขณะนั้น ถำ้จ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงสำมส่วนไม่ได ้ ก็ให้ออกโดย
จ ำนวนท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดกบัจ ำนวนหน่ึงในสำม กรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่ง อำจไดรั้บเลือกให้กลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งอีก
ได”้ โดยในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 น้ี มีกรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ จ ำนวน 3 ท่ำน คือ 

1) นำงสุวรรณี ค ำมัน่ ต ำแหน่ง กรรมกำร กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2) นำงสมหะทยั พำนิชชีวะ ต ำแหน่ง กรรมกำร 
3) นำยปิยะ เตชำกูล ต ำแหน่ง กรรมกำร 

 คณะกรรมกำรบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมกำรผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เห็นสมควรท่ีจะเสนอช่ือกรรมกำรซ่ึงพน้จำก
ต ำแหน่งทั้ง 3 ท่ำนกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหน่ึง เน่ืองจำกเป็นผูมี้ควำมรู้ควำมสำมำรถ มีคุณสมบติัครบถว้น
ต่อกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร โดยขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของ
บริษทัฯ ปรำกฏตำมหนงัสือเชิญประชุม ท่ีส่งให้ล่วงหนำ้แลว้ 
 เพ่ือให้ท่ีประชุมลงมติไดอ้ยำ่งอิสระ จึงเชิญกรรมกำรทั้งสำมท่ำนออกจำกท่ีประชุมเป็นกำรชัว่ครำว  
 ผูด้  ำเนินกำรประชุม แจ้งต่อท่ีประชุมว่ำ บริษทัฯ ได้ให้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขำ้รับกำรพิจำรณำ

เลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั ระหว่ำงวนัท่ี 2-31 มกรำคม 2563โดยแจง้บนเว็บไซต์บริษทัฯ ซ่ึงทำงบริษทัฯ ไม่ไดรั้บกำร

เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขำ้รับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร 
 ประธำนฯ ไดส้อบถำมว่ำมีผูถื้อหุ้นท่ำนใดมีค ำถำมหรือขอ้สงสัยหรือมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติมหรือไม่  
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่ำนใดมีค ำถำมหรือขอ้สงสัยหรือมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติม ประธำนฯ จึงขอให้ท่ีประชุมอนุมติักำร

เลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งวำระ โดยวำระน้ีจะตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกไม่นอ้ย

กว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน และจะท ำกำรลงคะแนนเลือกตั้งเป็น

รำยบุคคล 
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1. นางสุวรรณี ค ามั่น 
มต:ิ  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติักำรเลือกตั้ง นำงสุวรรณี ค ำมัน่ กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทัฯ 

อีก 1 วำระ ตำมท่ีไดเ้สนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  
เห็นดว้ย 376,316,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
รวม 376,316,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่น ำมำค ำนวณ)  

2. นางสมหะทัย พานิชชีวะ 
มต:ิ  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติักำรเลือกตั้ง นำงสมหะทยั พำนิชชีวะ กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของ

บริษทัฯ อีก 1 วำระ ตำมท่ีไดเ้สนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
เห็นดว้ย 376,316,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
รวม 376,316,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่น ำมำค ำนวณ)  

3. นายปิยะ เตชากูล 
มต:ิ  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติักำรเลือกตั้ง นำยปิยะ เตชำกูล กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทัฯ อีก 

1 วำระ ตำมท่ีไดเ้สนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
เห็นดว้ย 376,316,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
รวม 376,316,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่น ำมำค ำนวณ)  

 
วาระท่ี 8 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
 ประธำนฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่ำตำมขอ้บงัคบับริษทัฯ ข้อ 25 ก ำหนดให้กรรมกำรมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทน
กรรมกำรจำกบริษทัฯ ตำมท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติอนุมติั โดยอำจก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นจ ำนวนแน่นอน หรือวำง
เป็นหลกัเกณฑ์เฉพำะ และจะก ำหนดไวเ้ป็นครำวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่ำท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็น
อยำ่งอ่ืนได ้นอกจำกน้ี กรรมกำรของบริษทัฯ มีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิกำรต่ำงๆ ตำมระเบียบของบริษทัฯ 

คณะกรรมกำรบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมฯ อนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563 โดยก ำหนด
ผลตอบแทนกรรมกำรเป็นเบ้ียประชุมต่อคร้ังตำมอตัรำท่ีปรำกฏในตำรำง และค่ำตอบแทนกรรมกำรรำยปี โดยพิจำรณำถึง
แผนงำนทำงธุรกิจของบริษทัฯ และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรแต่ละท่ำนโดยมีรำยละเอียดดงัน้ี;  
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ค่ำเบ้ียประชุม 
ประธำนกรรมกำร 15,000 บำทต่อคร้ัง 

รองประธำนกรรมกำร 12,000 บำทต่อคร้ัง 

กรรมกำร 10,000 บำทต่อคร้ัง 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 15,000 บำทต่อคร้ัง 

กรรมกำรตรวจสอบ 10,000 บำทต่อคร้ัง 

ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 15,000 บำทต่อคร้ัง 

กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 10,000 บำทต่อคร้ัง 

ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 15,000 บำทต่อคร้ัง 

กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 10,000 บำทต่อคร้ัง 

- ค่ำตอบแทนกรรมกำรรำยปี: คิดจำกผลประกอบกำรประจ ำปีของบริษทัฯ ในอตัรำไม่เกินร้อยละ 5 ของก ำไร

สุทธิประจ ำปีหลงัหักภำษีเงินได้นิติบุคคล โดยให้คณะกรรมกำรบริษทัมีอ ำนำจจดัสรรเงินจ ำนวนน้ีให้แก่

กรรมกำร 

 ประธำนฯ ไดส้อบถำมว่ำมีผูถื้อหุ้นท่ำนใดมีค ำถำมหรือขอ้สงสัยหรือมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่ำนใดมีค ำถำมหรือขอ้สงสัยหรือมีค ำแนะน ำ เพ่ิมเติม ประธำนฯ จึงขอให้ท่ีประชุมอนุมติั

ค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563 โดยวำระน้ีจะตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสองในสำมของจ ำนวน

เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุม  

มต:ิ ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563 ตำมท่ีไดเ้สนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี   
เห็นดว้ย 376,316,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
รวม 376,316,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่น ำมำค ำนวณ)  

 
วาระท่ี 9 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2563 
 ประธำนฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่ำตำมมำตรำ 120 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 ก ำหนดให้ท่ี
ประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชีของบริษทัฯ ทุกปี 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคุณสมบัติและกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของผู ้สอบบัญชีควำมต่อเน่ืองและ
ประสิทธิภำพในกำรตรวจสอบ รวมถึงควำมเหมำะสมของอตัรำค่ำสอบบญัชีปี 2563 มีควำมเห็นว่ำ ผูส้อบบญัชีทั้งสำมท่ำน
เป็นผูส้อบบัญชีท่ีเป็นอิสระ ไม่มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจใดๆ กับบริษทัฯ หรือผูบ้ริหำรของบริษทัฯ และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนในกำรตรวจสอบและแสดงควำมคิดเห็นต่องบกำรเงินของบริษทัฯ ประจ ำปี 2562 รวมถึงมีควำมเห็นว่ำ กำร
ก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2563 มีควำมเหมำะสมดีแลว้ ดงันั้น จึงเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 
2563 อนุมติักำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2563  
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 คณะกรรมกำรบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมฯ อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั ส ำนกังำนอีวำย จ ำกดั 
ดังน้ี 1) นำยศุภชัย ปัญญำวฒัโน ผูส้อบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 3930 ปฏิบัติหน้ำท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
ส ำหรับปี 2559-2562 หรือ 2) นำยณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 5730 ปฏิบติัหน้ำท่ีเป็นผูส้อบ
บัญชีของบริษทัฯ ส ำหรับปี 2562  หรือ 3) นำงสำวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผูส้อบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 5874 
ปฏิบติัหน้ำท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส ำหรับปี 2559-2562 โดยก ำหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขำ้งตน้เป็นผูส้อบ
บญัชี เป็นผูท้  ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมคิดเห็นต่องบกำรเงินของบริษทัฯ ซ่ึงทั้ง 3 ท่ำนท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือ ไม่มีผูใ้ด
ปฏิบัติหน้ำท่ีสอบทำนหรือตรวจสอบและแสดงควำมคิดเห็นต่องบกำรเงินของบริษทัฯ เป็นเวลำ  7 รอบปีบัญชี และ
ก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2563 เป็นจ ำนวนเงิน 1,260,000 บำท  
 ประธำนฯ ไดส้อบถำมว่ำมีผูถื้อหุ้นท่ำนใดมีค ำถำมหรือขอ้สงสัยหรือมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่ำนใดมีค ำถำมหรือขอ้สงสัยหรือมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติม ประธำนฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมอนุมติั

แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2563โดยวำระน้ีจะตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกไม่

นอ้ยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

มต:ิ ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2563 ตำมท่ีไดเ้สนอดว้ย
คะแนนเสียง ดงัน้ี   

เห็นดว้ย 376,316,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
รวม 376,316,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่น ำมำค ำนวณ)  

 
วาระท่ี 10 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 ประธำนฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่ำตำมมำตรำ 105 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 ไดก้ ำหนดว่ำ 
เม่ือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดพ้ิจำรณำวำระกำรประชุมตำมท่ีแจง้ในหนงัสือเชิญประชุมเรียบร้อยแลว้ ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนั
ไดไ้ม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด จะขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำเร่ืองอ่ืนนอกจำกท่ีก ำหนดไวใ้น
หนงัสือเชิญประชุมก็ได ้ 
 
 นอกจำกน้ี บริษทัฯ เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นแสดงควำมคิดเห็นและซกัถำมในเร่ืองอื่นๆ เก่ียวกบับริษทัฯ  
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ำนใดเสนอเร่ืองอื่นๆ เพื่อพิจำรณำ 
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 ประธำนฯ จึงกล่ำวขอบคุณผูถื้อหุ้น ผูรั้บมอบฉันทะ และผูเ้ขำ้ร่วมประชุมทุกท่ำนท่ีสละเวลำเขำ้ร่วมประชุม 
และปิดประชุมเวลำ 11.08 น. 
 

   

ลงช่ือ..............................................................ประธำนท่ีประชุม 

 นำยชำติชำย พำนิชชีวะ 

 ประธำนกรรมกำรบริษทั 

  

   

ลงช่ือ...........................................................ผูบ้นัทึกกำรประชุม 

 นำงสุกำนดำ พุทธรักษำ 

 เลขำนุกำรบริษทั 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 
(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิม่ทุน 
บริษัท เอทีพ ี30 จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 20 มกราคม 2564 
 

 บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ขอรำยงำนมติคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 1/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 20
มกรำคม 2564 เวลำ 17.30 น. เก่ียวกบักำรเพ่ิมทุนและจดัสรรหุน้สำมญัเพ่ิมทุนดงัไปน้ี 
1. การเพิม่ทุน 
1.1       มีมติอนุมัติให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 เพ่ือพิจำรณำอนุมัติกำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทั
จ ำนวน 16,250,000.00 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 154,327,514.50 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 
170,577,514.50 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนจ ำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่ำตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท เพื่อเสนอขำย
ให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) และอนุมติักำรแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4. (เร่ือง ทุนจด
ทะเบียน) เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยเป็นกำรเพ่ิมทุนในลกัษณะดงัน้ี 

การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น  
 

มูลค่าท่ีตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก ำหนดวตัถปุระสงคใ์นกำรใชเ้งินทนุ หุ้นสำมญั 
หุ้นบุริมสิทธิ 

65,000,000 
- 

0.25 
- 

16,250,000.00 
- 

        แบบมอบอ ำนำจทัว่ไป (General Mandate) หุ้นสำมญั 
หุ้นบุริมสิทธิ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 กรณีกำรเพ่ิมทุนแบบก ำหนดวตัถุประสงคใ์นกำรใชเ้งินทุน ให้กรอกขอ้มูลในล ำดบัต่อไปทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ 2.2 
 กรณีกำรเพ่ิมทุนแบบ General Mandate ให้กรอกขอ้มูลในล ำดบัถดัไปเฉพำะขอ้ 2.2 ขอ้ 3 และขอ้ 4 
 
2. การจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
2.1 แบบก ำหนดวตัถุประสงคใ์นกำรใชเ้งินทุน 

จัดสรรให้แก่ จ านวน
หุ้น  

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซ้ือ 
และช าระเงินค่า

หุ้น 

หมายเหตุ 

บุคคลในวงจ ำกดั (Private 
Placement) ให้แก่ บริษทั 
โตโยตำ้ ทูโช ไทย โฮล
ดิ้งส์ จ ำกดั 

65,000,000 - 0.99 บำท คิดเป็นมูลค่ำ 
64,350,000.00 บำท 

โปรดพิจำรณำ
หมำยเหตุ
ขำ้งล่ำง 

โปรดพิจำรณำ
หมำยเหตุ
ขำ้งล่ำง 
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หมำยเหตุ 
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 1/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 20 มกรำคม 2564 ไดมี้มติดงัต่อไปน้ี 
1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 เพ่ือพิจำรณำอนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทั
จ ำนวน 16,250,000.00 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 154,327,514.50 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 
170,577,514.50 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนจ ำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่ำตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท เพื่อเสนอขำย
ให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) และอนุมติักำรแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4. (เร่ือง ทุนจด
ทะเบียน) เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 

ทั้งน้ี มอบอ ำนำจให้บุคคลซ่ึงไดรั้บกำรแต่งตั้งและมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือกรรมกำรผูจ้ดักำร 
มีอ ำนำจในกำรจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์และอ ำนำจด ำเนินกำร
ต่ำงๆ ท่ีจ ำเป็นเพ่ือให้เป็นไปตำมค ำส่ังของนำยทะเบียน และเพ่ือให้กำรจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์  
2.  มีมติอนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 เพื่อพิจำรณำอนุมติักำรออกและกำรเสนอขำยหุ้น
สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ ำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท โดยเสนอขำยแบบเฉพำะเจำะจงให้แก่
บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) ให้แก่ บริษทั โตโยตำ้ ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จ ำกดั (ต่อไปน้ีจะเรียกว่ำ “TTTH”) โดยกำร
จดัสรรจ ำนวน 65,000,000 หุ้น ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 0.99 บำท คิดเป็นมูลค่ำ 64,350,000.00 บำท 
 มีขอ้พิจำรณำเพ่ิมเติม ดงัน้ี 
 (ก)  เน่ืองจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี เป็นกำรเสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่ของบริษทั โดยท่ีประชุม
วิสำมญัผูถื้อหุ้นมีมติก ำหนดรำคำเสนอขำยไวช้ัดเจนตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง กำร
อนุญำตให้บริษทัจดทะเบียนเสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ำกดั (“ประกำศท่ี ทจ. 72/2558”)  
 นอกเหนือจำกท่ีบริษทัจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นในกำรออกและเสนอขำย หุ้นของบริษทั
ให้แก่ TTTH ในคร้ังน้ีแลว้ บริษทัจะตอ้งไดรั้บอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ของบริษทัต่อบุคคลใน
วงจ ำกัดจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ (“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) ตำมประกำศท่ี ทจ. 
72/2558 ก่อนกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนดงักล่ำว  

เม่ือพิจำรณำรำคำเสนอขำยหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทัท่ีจะออกใหท้ำง TTTH ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 0.99 บำท ในคร้ังน้ี 
เทียบกบัรำคำตลำดของหุ้นบริษทั ซ่ึงค ำนวณจำกรำคำถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของหุ้นบริษทัท่ีซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยฯ์ 
ยอ้นหลงัไม่น้อยกว่ำ 15 วนัท ำกำรติดต่อกนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 1/2564 กล่ำวคือ ระหว่ำงวนัท่ี 28 
ธนัวำคม 2563 ถึงวนัท่ี 19 มกรำคม 2564 ซ่ึงเท่ำกบัหุ้นละ 0.99 บำทนั้น รำคำเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนขำ้งตน้ จึงเป็นรำคำ
ท่ีไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำดตำมประกำศท่ี ทจ. 72/2558 

หำกรำคำเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำด
ของหุ้นบริษทั ก่อนท่ีตลำดหลกัทรัพยฯ์ จะส่ังรับหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนดงักล่ำวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ทำง TTTH จะตอ้ง
ปฏิบติัเก่ียวกบักำรขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในตลำดหลกัทรัพยฯ์ เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีกำรพิจำรณำค ำขอให้รับหุ้นสำมญัหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพ่ิมทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 
พฤษภำคม 2558 (รวมทั้งท่ีไดมี้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติม)  
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ทั้งน้ี ภำยหลงัจำกกำรออกและจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่ TTTH ขำ้งตน้ ทำง TTTH จะถือหุ้นจ ำนวน 
65,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 9.53 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกและจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมดภำยหลงักำรจดทะเบียน
เพ่ิมทุนช ำระแลว้ของบริษทั  

(ข) กำรออกและจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่ TTTH ในคร้ังน้ี ไม่เขำ้ข่ำยเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั
ของบริษทัจดทะเบียน ตำมนยัของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรท่ี
เก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สิงหำคม 2551 (รวมทั้งท่ีไดมี้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยฯ์ เร่ือง 
กำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรปฏิบติักำรของบริษทัจดทะเบียนในรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 15 กนัยำยน 2538 
(รวมทั้งท่ีไดมี้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกำศเร่ืองรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั”) เน่ืองดว้ยเหตุผลดงัต่อไปน้ี 

ก่อนกำรเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี ทำง TTTH ไม่มีควำมสัมพนัธ์ใดๆ กบับริษทั กรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือผู ้
ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษทั อย่ำงไรก็ดี ภำยหลงัจำกกำรเข้ำท ำรำยกำรซ้ือหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของบริษทั เอทีพี 30 จ ำกัด 
(มหำชน) แลว้ จะเขำ้มำเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของบริษทั โดยถือหุ้นจ ำนวน 65,000,000 หุ้นหรือคิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อย
ละ 9.53 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดภำยหลงักำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้ของบริษทั และทำง TTTH จะ
เสนอช่ือบุคคลเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัจ ำนวน 1 ท่ำน รวมเป็นกรรมกำรบริษัททั้งหมดจ ำนวน 8 ท่ำน ซ่ึง
ประกอบดว้ยกรรมกำร 5 ท่ำนและกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน โดยกรรมกำรจำก TTTH ดงักล่ำวไม่ไดเ้ขำ้มำมีส่วนร่วมในกำร
บริหำรจดักำรบริษทัแต่อยำ่งใดและไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนัตำมมำตรำ 258 ใน พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงกำรเขำ้ซ้ือหุ้นสำมญั
ของบริษทัในคร้ังน้ีถือเป็นกำรตดัสินใจเฉพำะบริษทัและไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั โดย TTTH มิไดมี้สัญญำระหว่ำงผูถื้อหุ้น
กนัในกำรถือหุ้นของบริษทั ดงันั้น TTTH ดงักล่ำวจึงมิไดร่้วมกนักระท ำกำรท่ีตอ้งถูกนบัรวมเป็นกลุ่มเดียวกนั (Acting In 
Concert) ในกำรเขำ้ซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี 

หำกในอนำคตบริษทัมีกำรท ำรำยกำรกบั TTTH ดงักล่ำว บริษทัจะปฏิบติัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน
ท่ี ทจ.21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สิงหำคม 2551 (รวมทั้งท่ีไดมี้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรปฏิบติักำรของบริษทัใน
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกำยน 2546 (รวมทั้งท่ีไดมี้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติม)  

นอกจำกน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัยงัไดมี้มติอนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 เพื่อ
พิจำรณำอนุมัติกำรมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือกรรมกำรผูจ้ ัดกำร และ/หรือผูรั้บมอบอ ำนำจจำก
คณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือผูรั้บมอบอ ำนำจจำกกรรมกำรผูจ้ดักำรเป็นผูมี้อ  ำนำจในกำรด ำเนินกำร ดงัน้ี 
ก. พิจำรณำก ำหนดรำยละเอียดอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั ซ่ึงรวมถึงแต่

ไม่จ ำกดัเพียงกำรก ำหนดระยะเวลำกำรเสนอขำย ตลอดจนก ำหนดเง่ือนไข และรำยละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งให้เป็นไปตำม
กฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวกบักำรออก และเสนอขำยหลกัทรัพย ์

ข.  ก ำหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงวนัจองซ้ือ และวนัเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน กำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนเป็นคร้ัง
เดียวหรือเป็นครำวๆ กำรช ำระค่ำหุ้น รวมถึงเง่ือนไขและรำยละเอียดอื่นๆ ท่ีเก่ียวกบักำรจองซ้ือ และเสนอขำยหุ้น
สำมญัเพ่ิมทุนดงักล่ำว 

ค. เขำ้เจรจำ ท ำควำมตกลง และลงนำมในเอกสำรและสัญญำต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งมีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรออก เสนอขำย และจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนขำ้งตน้ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียงกำรจดัเตรียม กำรลงนำม 
กำรยื่นค ำขออนุญำต และเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรขออนุญำตออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนต่อส ำนักงำน 
ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพยฯ์ รวมถึงต่อหน่วยงำนใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ถำ้มี) 
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ง. จดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์และมีอ ำนำจด ำเนินกำรต่ำงๆ ท่ี
จ ำเป็น เพ่ือให้เป็นไปตำมค ำส่ังของนำยทะเบียน และเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 

 ทั้งน้ี ตำมประกำศ ทจ. 72/2558 ก ำหนดให้บริษทัตอ้งเสนอขำยหุ้นให้แลว้เสร็จภำยในระยะเวลำท่ีไดรั้บอนุมติัจำกท่ี 
ประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น แต่ตอ้งไม่เกิน 3 เดือนนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้เสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่ 
หรือบริษทัตอ้งเสนอขำยหุ้นให้แลว้เสร็จภำยใน 12 เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้เสนอขำยหุ้น  
ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีมติไวอ้ย่ำงชดัเจนว่ำเม่ือพน้ระยะเวลำ 3 เดือนดงักล่ำว ให้คณะกรรมกำรบริษทัหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริษทัก ำหนดรำคำเสนอขำยตำมรำคำตลำดในช่วงท่ีเสนอขำย 
3. มีมติอนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 เพ่ือพิจำรณำอนุมติักำรเพ่ิมจ ำนวนกรรมกำร 1 ท่ำน 
จำกจ ำนวนเดิม 7 ท่ำนเป็นจ ำนวน 8 ท่ำน โดยมอบอ ำนำจอนุมติักำรแต่งตั้งกรรมกำรเขำ้ใหม่ให้แก่คณะกรรมกำรบริษทั 

 
2.1.1    กำรด ำเนินกำรของบริษทักรณีท่ีมีเศษของหุ้น เน่ืองจำกกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี เป็นกำรออกเพ่ือ
จดัสรรให้แก่ TTTH โดยเฉพำะเจำะจง ซ่ึงเป็นบุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) จึงไม่มีกรณีท่ีมีเศษของหุ้น 

 
2.2 แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก่ ประเภท
หลักทรัพย์ 

จ านวนหุ้น ร้อยละต่อทุน
ช าระแล้ว 1/ 

หมายเหต ุ

ผูถื้อหุ้นเดิม หุ้นสำมญั 
หุ้นบุริมสิทธิ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

เพื่อรับรองกำรแปลงสภำพ/ ใชสิ้ทธิของใบ
แสดงสิทธิในกำรซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได ้

หุ้นสำมญั 
หุ้นบุริมสิทธิ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

ประชำชน หุ้นสำมญั 
หุ้นบุริมสิทธิ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

บุคคลในวงจ ำกดั หุ้นสำมญั 
หุ้นบุริมสิทธิ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1/ ร้อยละต่อทุนช ำระแลว้ ณ วนัท่ีคณะกรรมกำรบริษทัจดทะเบียนมีมติให้มีกำรเพ่ิมทนุแบบ General Mandate 
 

3. ก าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติการเพิม่ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
ก ำหนดวนัประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 ในวนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2564 เวลำ 13.00 น. ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์    

(E-EGM) ตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนดในกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบวำระกำร
ประชุมดงัต่อไปน้ี 

 ก ำหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนหุ้นเพ่ือสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นตั้งแต่วนัท่ี....................
จนกว่ำกำรประชุมผูถื้อหุ้นดงักล่ำวจะแลว้เสร็จ 

 ก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น (Record Date) ในวนัท่ี 04 กุมภำพนัธ์ 2564  
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4. การขออนุญาตเพิม่ทุน / จัดสรรหุ้นเพิม่ทุนต่อหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง และเง่ือนไขการขออนุญาต (ถ้ามี) 
4.1 บริษทัจะตอ้งไดรั้บอนุมติักำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ของบริษทัต่อบุคคลในวงจ ำกดัจำกส ำนักงำน 

ก.ล.ต. ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นประกำศท่ี ทจ. 72/2558 ก่อนกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่บุคคลใน
วงจ ำกดั 

4.2 บริษัทจะต้องจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ พร้อมทั้ งจดทะเบียน
เปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้ต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์และยื่นค ำขอต่อตลำดหลกัทรัพยฯ์ เพื่อขอ
อนุญำตให้รับหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์ตำมขอ้บงัคบัและกฎเกณฑ์ท่ี
เก่ียวขอ้ง  

4.3 บริษทัจะตอ้งขออนุญำตต่อตลำดหลกัทรัพยฯ์ เพ่ือให้รับหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรัพยฯ์  

 
5. วัตถุประสงค์ของการเพิม่ทุนและแผนการใช้เงิน 
 กำรท่ีบริษทัไดร่้วมพนัธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partner) กบัทำง TTTH ในคร้ังน้ี ท ำให้บริษทัไดรั้บลูกคำ้จำกกำร
แนะน ำของ TTTH จ ำนวน 2 รำย ระยะเวลำกำรให้บริกำร 3 ปี และ 5 ปี ตำมล ำดบั โดยใชบ้ริกำรรถโดยสำรจ ำนวนทั้งส้ิน 57 
คนั ประกอบดว้ยรถโดยสำรใหม่จ ำนวน 42 คนั และรถโดยสำรบริษทัจ ำนวน 15 คนั มูลค่ำสัญญำใหม่ประมำณ 340 ลำ้น
บำท ตำมข่ำวท่ีไดเ้ผยแพร่ต่อทำงตลำดหลกัทรัพยฯ์ เร่ืองกำรแจง้ผลกำรประมูล กำรเร่ิมให้บริกำรและกำรต่อสัญญำกำร
ให้บริกำร ส ำหรับลูกค้ำรำยใหม่ 3 รำยและต่อสัญญำลูกคำ้รำยเดิม 1 รำย ซ่ึงใช้บริกำรรถโดยสำรจ ำนวนทั้งส้ิน 83 คนั 
ประกอบดว้ยรถโดยสำรใหม่จ ำนวน 68 คนั และรถโดยสำรบริษทัจ ำนวน 15 คนั มูลค่ำสัญญำใหม่ประมำณ 370 ลำ้นบำท
ตลอดอำยสัุญญำท่ีเกิดขึ้น ส่งผลให้บริษทัมีอตัรำกำรเติบโตของรำยไดค้่ำบริกำรเพ่ิมขึ้นประมำณ 11% เปรียบเทียบกบัรำยได้
ค่ำบริกำรปี 2563 (ส ำหรับปี 2563 มีอตัรำกำรเติบโตของรำยไดค้่ำบริกำรลดลง 14% เปรียบเทียบกบัรำยไดค้่ำบริกำรปี 2562 
มำจำกบริษทัไดรั้บผลกระทบโควิค-19) ซ่ึงเห็นไดว่้ำบริษทัมีแนวโนม้รำยไดค้่ำบริกำรท่ีเพ่ิมขึ้นจำกกำรขยำยฐำนลูกคำ้ และ
กำรลงทุนในรถใหม่ในคร้ังน้ี บริษทัใช้แหล่งเงินทุนในรูปแบบกำรท ำสัญญำเช่ำทำงกำรเงินกบัสถำบนักำรเงินท่ีบริษทัมี
วงเงินอยู ่เป็นวงเงินลงทุนจ ำนวนทั้งหมด 200 ลำ้นบำท ระยะเวลำกบัท ำสัญญำประมำณ 4 ปีและ 5 ปี โดยบริษทัมีวงเงินกำร
ลงทุนท่ีเพียงพอในปัจจุบนั และสำมำรถรองรับกำรลงทุนท่ีจะเกิดขึ้นในอนำคตได ้
 ส ำหรับเงินท่ีไดรั้บช ำระค่ำหุ้นเพ่ิมทุนจำกทำง TTTH ในคร้ังน้ี จ ำนวน 64,350,000 บำท บริษทัจะน ำเงินท่ีไดรั้บมำ
ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร อำทิ ค่ำใชจ้่ำยในกำรเตรียมนกัขบัและพนกังำนฝ่ำยปฏิบติักำรในกำรควบคมุกระบวนกำร
เดินรถ ค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบัรถโดยสำรของบริษทั เช่น ซ่อมบ ำรุงตำมรอบระยะเวลำ ค่ำปรับปรุงสภำพรถโดยสำรเม่ือมีอำยคุรบ 
10 ปี ของรถโดยสำรบริษทัและรถโดยสำรใหม่ และค่ำบริกำรเก่ียวกบัเทคโนโลยีน ำมำใชร่้วมกบักระบวนกำรเดินรถของ
บริษทั เช่น เทคโนโลยีในรูปแบบ Model smart mobility เพื่อสนบัสนุนกำรบริกำรเดินรถโดยสำร และควำมสะดวกสบำย
ให้แก่ผูใ้ชบ้ริกำรผำ่นมือถือ เป็นตน้  
 ทั้งน้ีหำกมีกำรเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ำรใชเ้งินเพ่ิมทนุและ/หรือกำรไดม้ำซ่ึงสินทรัพยอ์ยำ่งมีนยัส ำคญั บริษทัจะ
ด ำเนินกำรขอมติจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอีกคร้ัง 
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 บริษทัมีแผนกำรใชเ้งินเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำรตำมแผนโครงกำรลงทุนรถโดยสำรใหม่จ ำนวน 68 คนั โดย
บริษทัคำดว่ำจะไดรั้บเงินภำยในไตรมำสท่ี 1 ของปี 2564 และระยะเวลำกำรใชเ้งินภำยในหน่ึงปี รำยละเอียดดงัน้ี 

 รายละเอียด ประมาณการจ านวนเงิน 
1. ค่ำใชจ้่ำยค่ำแรงและผลประโยชน์ของนกัขบัและพนกังำนฝ่ำยปฏิบติักำร 30,000,000 
2. ค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบัรถโดยสำร 20,000,000 
3. ค่ำบริกำรเก่ียวกบัเทคโนโลยีส ำหรับกระบวนกำรเดินรถโดยสำร 10,000,000 
4. เงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร 4,350,000 
 รวมทั้งส้ิน 64,350,000 

 หำกบริษทัมีกำรปรับเปล่ียนแผนกำรใชเ้งิน บริษทัจะปฏิบติัเก่ียวกบัวตัถุประสงคก์ำรใชเ้งินเพ่ิมทุนตำมประกำศท่ี 
ทจ.71/2561 และประกำศท่ี สจ. 63/2561 
หมำยเหตุ: อำ้งอิงขอ้มูลค่ำใชจ้่ำยด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งขำ้งตน้ถวัเฉล่ียยอ้นหลงัสำมปี ส ำหรับรถโดยสำรใหม่จ ำนวน 68 คนั  
 
6. ประโยชน์ท่ีบริษัทจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
 กำรเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี ส่งผลดีต่อบริษัทในระยะยำวจำกกำรได้มีพันธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partner ) เป็น
ผูส้นบัสนุนในกำรด ำเนินงำนของบริษทั ท ำให้บริษทัสำมำรถขยำยฐำนลูกคำ้ไดจ้ริง ปัจจุบนับริษทัไดมี้กำรท ำสัญญำเป็น
ลูกคำ้รำยใหม่และลูกคำ้รำยเดิม ซ่ึงใชบ้ริกำรรถโดยสำรจ ำนวนทั้งส้ิน 83 คนั ประกอบดว้ยรถโดยสำรใหม่จ ำนวน 68 คนั 
และรถโดยสำรบริษทัจ ำนวน 15 คนั มูลค่ำสัญญำใหม่ประมำณ 370 ลำ้นบำทตลอดอำยสัุญญำท่ีเกิดขึ้น ดงันั้นบริษทัจะตอ้ง
มีวงเงินส ำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำรเพื่อให้กำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ือง ส่งผลให้บริษทัมีอตัรำกำรเติบโตของ
รำยไดค้่ำบริกำรเพ่ิมขึ้นประมำณ 11% เปรียบเทียบกบัรำยไดค้่ำบริษทัปี 2563 (ส ำหรับปี 2563 มีอตัรำกำรเติบโตของรำยได้
ค่ำบริกำรลดลง 14% เปรียบเทียบกบัรำยไดค้่ำบริกำรปี 2562 มำจำกบริษทัไดรั้บผลกระทบโควิค-19) ทั้งน้ีจะสำมำรถสร้ำง
ผลตอบแทนท่ีดีให้แก่ผูถื้อหุ้นในระยะยำว อำทิ ตอบผลแทนในมูลค่ำหุ้นท่ีอำจเพ่ิมสูงขึ้นและเงินปันผล เป็นตน้ 
      ซ่ึงบริษทัมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินหลงัหักภำษีเงินได้นิติ
บุคคลและส ำรองต่ำงๆ ตำมกฎหมำย หำกมี ทั้งน้ีกำรจ่ำยเงินปันผลอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยู่กบัศกัยภำพ กำรเติบโต
ของผลกำรด ำเนินงำน แผนกำรลงทุน สภำพคล่อง กำรขยำยงำน รวมถึงควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมในอนำคต เพื่อสร้ำง
ผลตอบแทนท่ีดีต่อผูถื้อหุ้นในอนำคต 
 
7. ประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน / จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

กำรเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี บริษทัไดมี้พนัธมิตรทำงธุรกิจ (Starategic Partner) ท่ีดี ซ่ึงจะสำมำรถขยำยฐำนลูกคำ้ใหม่ไดจ้ริง 
และสร้ำงรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรและก ำไรสุทธิเพ่ิมขึ้น ส่งผลดีต่อผูถื้อหุ้นท่ีจะไดรั้บผลประโยชน์ในระยะยำวจำกผลตอบ
ผลแทนในมูลค่ำหุ้นท่ีอำจเพ่ิมสูงขึ้นและเงินปัน ซ่ึงบริษทัฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไร
สุทธิตำมงบกำรเงินหลงัหักภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลและส ำรองต่ำงๆ ตำมกฏหมำย หำกมีกำรจ่ำยเงินปันผลน้อยกว่ำนโยบำย
ตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูพ้ิจำรณำจำกปัจจยัต่ำงๆ อำทิ แผนกำรลงทุน ควำมจ ำเป็นและควำม
เหมำะสมอื่นๆ ในอนำคตและน ำเสนออนุมติัต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี เวน้แต่กำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลทำง
คณะกรรมกำรบริษทัมีอ ำนำจให้จ่ำยเงินปันผลได ้หำกมีผลก ำไรสุทธิหลงัหักส ำรองตำมกฎหมำยท่ีเพียงพอ และรำยงำนต่อ
ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 ต่อไป 
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8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
 โปรดพิจำรณำรำยละเอียดอ่ืนๆ เก่ียวกบักำรเพ่ิมทุนคร้ังน้ี ในสำรสนเทศเก่ียวกบักำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญั
เพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) (ส่ิงท่ีแนบมำดว้ย 3)  
 
9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิม่ทุน / จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนนิการ วัน เดือน ปี 
1. ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 1/2564 20 มกรำคม 2564 
2. ก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีสิทธิเขำ้ร่วมประชุม

วิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 (Record Date) 
04 กุมภำพนัธ์ 2564 

3. ก ำหนดวนัประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 24 กุมภำพนัธ์ 2564 
4. จดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนกบักรมพฒันำ

ธุรกิจกำรคำ้กระทรวงพำณิชย ์
ภำยใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติั 

5. เสนอขำยหุน้สำมญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั หลงัจำกไดรั้บอนุญำตจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. แต่ไม่เกิน 3 
เดือนนบัแต่วนัท่ีมีมติอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงคำด
ว่ำจะสำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในไตรมำสท่ี 1/2564 

6. จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุช ำระแลว้กบักรม
พฒันำธุรกิจกำรคำ้กระทรวงพำณิชย ์

ภำยใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บช ำระค่ำหุ้นสำมญั
เพ่ิมทุนครบตำมจ ำนวน 

 
 
บริษทัขอรับรองว่ำสำรสนเทศในรำยงำนฉบบัน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประกำร 
 
 

ลำยมือช่ือ....................................................................... 
          (ดร. วิวฒัน์ กรมดิษฐ์) 

กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงลำยมือช่ือแทนบริษทั 
 
 

ลำยมือช่ือ....................................................................... 
                (นำยปิยะ เตชำกูล) 
    กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงลำยมือช่ือแทนบริษทั 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 
สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

บริษัท เอทีพ ี30 จ ากัด (มหาชน)  
 

 ตำมท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 1/2564 ของบริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) เม่ือวนัท่ี 20 
มกรำคม 2564 มีมติอนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 เพ่ือพิจำรณำอนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียน
บริษทัจ ำนวน 16,250,000.00 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 154,327,514.50 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ ำนวน 
170,577,514.50 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่ำตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท เพ่ือจดัสรรให้แก่
บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) จ ำนวน 1 รำย คือ บริษทั โตโยตำ้ ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จ ำกดั รวมทั้งส้ิน 65,000,000 
หุ้น โดยมีสำระส ำคญัต่อกำรตดัสินใจของผูถื้อหุ้นมีดงัน้ี 
1. รายละเอียดการเสนอขาย การก าหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคา 
1.1 รายละเอียดของการเสนอขาย 

บริษทัจะออกและจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท โดยเสนอขำย
แบบเฉพำะเจำะจงให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) ให้แก่ บริษทั โตโยตำ้ ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จ ำกดั (ต่อไปน้ีจะ
เรียกว่ำ “TTTH”) โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

บุคคลผู้ได้รับ
การจัดสรร 

จ านวนหุ้น  ราคาเสนอขายต่อหุ้น / มูลค่า
รวม (บาท) 

สัดส่วนการถือหุ้นเม่ือเปรียบเทียบกับจ านวนหุ้น
ที่ออกและช าระแล้วของบริษัท 

ณ ปัจจุบัน หลังจากได้รับการ
จัดสรรหุ้นในคร้ังนี ้

TTTH 65,000,000 0.99 / 64,350,000.00 บำท - ร้อยละ 9.53 
 
 กำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี เป็นกำรเสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่ของบริษทั โดยท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นมี
มติก ำหนดรำคำเสนอขำยไวช้ดัเจนตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง กำรอนุญำตให้บริษทัจด
ทะเบียนเสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ำกดั (“ประกำศท่ี ทจ. 72/2558”)  
 นอกเหนือจำกท่ีบริษทัจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นในกำรออกและเสนอขำยหุ้นของบริษทั
ให้แก่ TTTH ในคร้ังน้ีแลว้ บริษทัจะตอ้งไดรั้บอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ของบริษทัต่อบุคคลใน
วงจ ำกดัจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(“ส ำนกังำน ก.ล.ต.”) ตำมประกำศท่ี ทจ.72/2558 
ก่อนกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนดงักล่ำว  
 นอกจำกน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัยงัไดมี้มติอนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564  เพื่อ
พิจำณำอนุมัติกำรมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือกรรมกำรผูจ้ ัดกำร และ/หรือผูรั้บมอบอ ำนำจจำก
คณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือผูรั้บมอบอ ำนำจจำกกรรมกำรผูจ้ดักำรเป็นผูมี้อ  ำนำจในกำรด ำเนินกำร ดงัต่อไปน้ี  

ก.       พิจำรณำก ำหนดรำยละเอียดอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบักำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั ซ่ึง
รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียงกำรก ำหนดระยะเวลำกำรเสนอขำย ตลอดจนก ำหนดเง่ือนไข และรำยละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งให้
เป็นไปตำมกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวกบักำรออก และเสนอขำยหลกัทรัพย ์
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ข. ก ำหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงวนัจองซ้ือ และวนัเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน กำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน
เป็นคร้ังเดียวหรือเป็นครำวๆ กำรช ำระค่ำหุ้น รวมถึงเง่ือนไขและรำยละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบักำรจองซ้ือและเสนอ
ขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนดงักล่ำว 
ค.         เขำ้เจรจำ ท ำควำมตกลง และลงนำมในเอกสำรและสัญญำต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งมีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำร
ต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรออก เสนอขำย และจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนขำ้งตน้ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียงกำรจดัเตรียม กำร
ลงนำม กำรยื่นค ำขออนุญำตและเอกสำรท่ีเก่ียวข้องกับกำรขออนุญำตออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนต่อ
ส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพยฯ์ รวมถึงต่อหน่วยงำนใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ถำ้มี) 
ง. จดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์และมีอ ำนำจด ำเนินกำร
ต่ำงๆ ท่ีจ ำเป็น เพ่ือให้เป็นไปตำมค ำส่ังของนำยทะเบียน และเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 

 ทั้งน้ี ตำมประกำศ ทจ. 72/2558 ก ำหนดให้บริษทัตอ้งเสนอขำยหุ้นให้แลว้เสร็จภำยในระยะเวลำท่ีไดรั้บอนุมติัจำกท่ี 
ประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น แต่ตอ้งไม่เกิน 3 เดือนนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้เสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่ 
หรือบริษทัตอ้งเสนอขำยหุ้นให้แลว้เสร็จภำยใน 12 เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้เสนอขำยหุ้น  
ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีมติไวอ้ย่ำงชดัเจนว่ำเม่ือพน้ระยะเวลำ 3 เดือนดงักล่ำว ให้คณะกรรมกำรบริษทัหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริษทัก ำหนดรำคำเสนอขำยตำมรำคำตลำดในช่วงท่ีเสนอขำย 
 
1.2 การก าหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคา 

เม่ือพิจำรณำรำคำเสนอขำยหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่ TTTH ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 0.99 บำท คร้ังน้ี โดยบริษทั
เปรียบเทียบกับรำคำตลำดของหุ้นบริษทั ค ำนวณจำกรำคำถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของหุ้นท่ีซ้ือขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ 
ยอ้นหลงั 15 วนัท ำกำรก่อนวนัประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 1 ปี 2564 เม่ือวนัท่ี 20 มกรำคม 2564 ในระหว่ำงวนัท่ี 28 
ธันวำคม 2563 ถึงวนัท่ี 19 มกรำคม 2564 ซ่ึงเท่ำกับหุ้นละ 0.99 บำท (ข้อมูลจำก SETSMART ตำม www.setsmart.com) 
เท่ำกบัหุ้นละ 0.99 บำทนั้น รำคำเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนขำ้งตน้ จึงเป็นรำคำท่ีไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำดตำม
ประกำศท่ี ทจ. 72/2558 มีรำยละเอียดกำรค ำนวณดงัน้ี 

ล าดับ วันที ่ ปริมาณซ้ือขาย (พนัหุ้น) มูลค่าซ้ือขาย (พนับาท) 
1 28 ธนัวำคม 2563 223.83 216.04 
2 29 ธนัวำคม 2563 212.40 205.42 
3 30 ธนัวำคม 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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ล าดับ วันที ่ ปริมาณซ้ือขาย (พนัหุ้น) มูลค่าซ้ือขาย (พนับาท) 
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 วนั 17,665.72 17,505.40 
รำคำเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 15 วนัท ำกำร (บำท/หุ้น) 0.99 

 
หำกรำคำเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำด

ของหุ้นบริษทั ก่อนท่ีตลำดหลกัทรัพยฯ์ จะส่ังรับหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนดงักล่ำวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ทำง TTTH จะตอ้ง
ปฏิบติัเก่ียวกบักำรขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในตลำดหลกัทรัพยฯ์ เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีกำรพิจำรณำค ำขอให้รับหุ้นสำมญัหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพ่ิมทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 
พฤษภำคม 2558 (รวมทั้งท่ีไดมี้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติม)  

 
1.3 ช่ือและข้อมูลของผู้ลงทุนท่ีจะได้รับการเสนอขายหุ้นเพิม่ทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด 
1.3.1 ข้อมูลท่ัวไปของ บริษัท โตโยต้า ทูโช โฮลดิง้ส์ จ ากัด 

บริษทั โตโยตำ้ ทูโช (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (ช่ือเดิม บริษทัโตโยดำ้ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั) เปล่ียนช่ือเม่ือวนัท่ี 30 กรกฏำคม 
2530 (ต่อไปน้ีจะเรียกว่ำ “TTTC”) ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่มโตโยตำ้ และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยโ์ตเกียว โดย
มีกรรมกำรหลักคือ Jun Karube ต ำแหน่ง Chirman of the Board และ Ichiro Kashitani ต ำแหน่ง Member of the Board, 
President & CEO ซ่ึงมีบริษทั โตโยตำ้ ทูโช คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (ญ่ีปุ่ น) เป็นบริษทัแม่ในกลุ่มโตโยตำ้ เพื่อให้มีภำพลกัษณ์
องคก์รเหมือนกนัทัว่โลก กำรเปล่ียนแปลงคร้ังน้ียงัแสดงถึงยุคแห่งกำรเปล่ียนแปลง ซ่ึงบริษทัไทยมีกำรพฒันำและมีกำร
ปรับภำพลกัษณ์ให้เป็นสำกล โดย TTTC มีส ำนกังำนใหญ่อยูท่ี่ 607 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 
10400 ได้ก่อตั้งบริษัท โตโยต้ำ ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จ ำกัด (ต่อไปน้ีจะเรียกว่ำ “TTTH”) ซ่ึงจดทะเบียนบริษัท วนัท่ี 1 
กรกฎำคม 2562 มีทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 2,300,000,000 บำท เพื่อด ำเนินลงทุนกับบริษทัต่ำงๆ จำกผลกำร
ด ำเนินงำนท่ีผำ่นมำของ TTTC ถือเป็นผูท่ี้มีประสบกำรณ์ในธุรกิจกำรผลิตรถยนต ์เคร่ืองยนต ์และช้ินส่วนรถยนต ์ยำวนำน
มำกกว่ำ 60 ปี และเป็นผูน้ ำในธุรกิจน ำเขำ้-ส่งออก ธุรกิจนำยหน้ำตวัแทน ธุรกิจบริกำร ธุรกิจซ้ือขำย ธุรกิจคำ้ปลีกทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ อีกทั้งกำรขยำยตลำดในกลุ่ม Non-automotive Business ท่ีไม่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจเดิม อำทิ กำร
บริหำรท่ีเก่ียวกบัโลจิสติกส์ ธุรกิจท่ีพกัอำศยั บริกำรทำงกำรเงิน อีคอมเมิร์ซ เป็นตน้ และมีฐำนะทำงกำรเงินท่ีมัน่คง ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2562 สินทรัพยร์วม 21,980,893,619 บำท หน้ีสินรวม 19,172,887,405 บำท และก ำไรสุทธิ 5,805,524,186 บำท  

ปัจจุบนัมีธุรกิจร่วมกบับริษทัต่ำงๆ มำกกว่ำ 80 บริษทั อีกทั้งบริษทั โตโยตำ้ ทูโช คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทั
แม่ท่ีญ่ีปุ่ น (สัดส่วนกำรถือหุ้น 100 %) มีบริษทัในเครือมำกกว่ำ 90 ประเทศทัว่โลก และ TTTC มีพนักงำนมำกกว่ำ 8,000 
คน 
 วตัถุประสงคใ์นกำรเขำ้มำลงทุนของ TTTH คร้ังน้ี เพื่อลงทุนกบับริษทัและรับผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลตำม
สัดส่วนท่ีลงทุนร้อยละ 9.53 และกำรเขำ้มำเป็นพนัธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partner) จะให้กำรสนบัสนุนกำรด ำเนินของ
บริษทั โดยมีกำรท ำสัญญำขอ้ตกลงทำงธุรกิจกบัทำงบริษทัในเครือ ไดแ้ก่ 1.กำรแนะน ำลูกคำ้ในเครือ คิดเป็นค่ำคอมมิชชัน่
ตำมสัญญำลูกคำ้แต่ละรำย 2.กำรน ำเทคโนโลยีในรูปแบบ Model Smart Mobility มำใช้ร่วมกับกระบวนกำรเดินรถของ
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บริษทั คิดเป็นค่ำบริกำรตำมรำยละเอียด อำทิ เส้นทำง ระยะทำง และจ ำนวนรถ เป็นตน้ 3.กำรจดัหำหลกัสูตรอบรมท่ีเก่ียวกบั
กำรให้บริกำรอย่ำงมืออำชีพ คิดตำมจ ำนวนผูเ้ขำ้อบรม และ 4. กำรจดัหำแหล่งจ ำหน่ำยรถโดยสำรให้บริษทั คิดตำมรำคำ
ตลำด ส่งเสริมควำมแข็งแกร่งให้กบับริษทัเติบโตอย่ำงย ัง่ยืนในอนำคตต่อไป อีกทั้งบริษทัเห็นว่ำกลุ่ม TTTC มีฐำนะทำง
กำรเงินท่ีมัน่คง มีควำมพร้อมในกำรลงทุนสูงและเป็นผูเ้ช่ียวชำญในกำรด ำเนินธุรกิจกำรบริหำรเก่ียวกบัโลจิสติกส์ ส ำหรับ
งบกำรเงินของ TTTH ณ วนัท่ี  31 ธันวำคม 2562 สินทรัพยร์วม 8,293,479,741 บำท หน้ีสินรวม 5,981,708,610 บำท และ
ก ำไรสุทธิ 11,771,131 บำท จำกกำรลงทุนดงักล่ำวจะส่งผลดีต่อบริษทัซ่ึงจะไดรั้บประโยชน์จำกกำรร่วมพนัธมิตรทำงธุรกิจ
ดงักล่ำว ช่วยให้บริษทัสำมำรถขยำยฐำนลูกคำ้ เสริมภำพลกัษณ์ท่ีดี และสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่งได ้  
 อน่ึงในกำรตดัสินใจกำรใช้บริกำรในสัญญำขอ้ตกลงทำงธุรกิจ บริษทัจะใช้ดุลยพินิจท่ีเหมำะสม จ ำเป็น และเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทั โดยปฏิบติัตำมเง่ือนไขกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษทั 
 
1.3.2    โครงสร้างการถือหุ้น ณ วันท่ี 05 มีนาคม 2563 

ล าดับที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 
(1) บริษทั โตโยตำ้ ทูโช (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 1,127,000 49.00% 
(2) บริษทั เชำววิ์ศิษฐ จ ำกดั 586,500 25.50% 
(3) บริษทั ซี ซี เค วี ซี จ ำกดั 586,500 25.50% 

รวม 2,300,000 100.00% 

 
(1)      บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จ ากัด 

ล าดับที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 
1. บริษทั โตโยตำ้ ทูโช คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (ญ่ีปุ่ น) (1.1) 19,199,998 100.00% 
2. นำยคิโยโยชิ โอบะ 1 0.00% 
3. นำยโนบุสึเนะ คำวำซำกิ 1 0.00% 

รวม 19,200,000 100.00% 

 
(1.1)      บริษัท โตโยต้า ทูโช คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (ญี่ปุ่ น) สัดส่วนกำรถือหุ้น 10 อนัดบัแรก ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563

ดงัน้ี 
ล าดับที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น (พนัหุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น 

1. Toyota Motor Corporation (1.1)-1 76,368 21.69% 
2. Toyota Industries Corporation (1.1)-2 39,365 11.18% 
3. The Master Trust Bank of Japan, Ltd (Trust Account) (1.1)-3  37,591 10.68% 
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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ล าดับที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น (พนัหุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น 
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% 

 ผูถื้อหุ้นรำยอ่ืน 156,704 43.95% 
รวมจ านวนผู้ถือหุ้น 40,596 ราย 354,056 100.00% 

หมำยเหตุ :  
1.   ท่ีมำของขอ้มูลมำจำก https://www.toyota-tsusho.com/english/ir/shareholders/shareholder01.html 
2.   Toyota Motor Corporation และ Toyota Industries Corporation เป็นบริษทัในกลุ่มโตโยตำ้ 
3.   ล ำดบัที่ 1-3 เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยโ์ตเกียว 
4.   ล ำดบัที่ 1 Toyota Motor Corporation มีกรรมกำรหลกัในกลุ่มยำนยนต ์ไดแ้ก่ Moritaka Yoshida ต ำแหน่ง Eexcutive 

Vice President และ Didier Leroy ต ำแหน่ง Executive Vice President, Member of the Board of Directors และกลุ่ม
กระแสไฟฟ้ำ คือ Shigeki Terashi ต ำแน่ง Executive Vice President, Member of the Board of Directors. 

5.   ล ำดบัที่ 2 Toyota Industries Corporation มีกรรมกำรหลกั Tetsuro Toyoda ต ำแหน่ง Chirman และ Akira Onishi 
ต ำแหน่ง President 

6.   ล ำดบัที่ 3 The Master Trust Bank of Japan, Ltd มีกรรมกำรหลกั Hiroshi Naruse ต ำแหน่ง Representative Director, 
President และ Tetsuo Kushibe ต ำแหน่ง Representative Director, Deputy President 

7.   ล ำดบัที่ 3, 4, 6 เป็นธนำคำรท่ีด ำเนินธุรกิจดูแลและบริหำรสินทรัพย ์(Turst Account) 
 

(1.1)-1      Totaya Motor Corporation ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 
ล าดับที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น (พนัหุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น 
1. Japan Trustee Services Bank, Ltd. (หมำยเหตุ 2) 357,634 10.96% 
2. Toyota Industries Corporation (1.1)-2 238,466 7.31% 
3. The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (1.1)-3 201,990 6.19% 
4. Nipppon Life Insurance Company 127,332 3.90% 
5. JP Morgan Chase Bank 101,530 3.11% 
6. Denso Corporation 89,915 2.76% 
7. State Street Bank and Trust Company 78,582 2.41% 
8. Mitsui Sumitomo Insurance Company 56,814 1.74% 
9. Trust & Custody Services Bank, Ltd. 51,089 1.57% 
10. Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. 51,064 1.56% 

 ผูถื้อหุ้นรำยอ่ืน 1,908,581 58.49% 
รวมจ านวนผู้ถือหุ้น 587,947 ราย 3,262,997 100.00% 
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หมำยเหตุ :  
1.   ท่ีมำของขอ้มูลมำจำก https://global.toyota/en/ir/stock/outline/?_ga=2.196349292.1365651996.1612756208-

1774790103.1612756208 
2.   Japan Trustee Service Bank, Ltd.  

2.1 รำยช่ือผูถื้อหุ้น 1. Sumitomo Mitsui Trust Holdings สัดส่วนกำรถือหุ้น 66.67% และ 2. Resona Bank, Limited 
สัดส่วนกำรถือหุ้น 33.33%  

2.2    กรรมกำรหลกั ไดแ้ก่ 1. Mr. Yoshikatsu Nakashima มีต ำแหน่ง Chariman of the Bord, Representaive Director 2. 
Mr. Kazuho Oda ต ำแหน่ง President, Representative Director และ 3. Mr. Hiroaki Okuno ต ำแหน่ง Vice 
President, Representative Director 

2.3   ท่ีมำของขอ้มูลมำจำกhttps://www.fis.com/fis/companies/details.asp?l=e&company_id=159159 
2.4   Sumitomo Mitsui Turst Holding ขอ้มูลรำยช่ือผูถื้อหุ้น 3 อนัดบัแรก ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563ไดแ้ก่ 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 ท่ีมำของขอ้มูลมำจำก https://www.smth.jp/en/stock/state/index.html 

2.5   Resona Bank, Limited ขอ้มูลรำยช่ือผูถื้อหุ้น 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 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 ท่ีมำของขอ้มูลมำจำก 
https://www.marketscreener.com/quote/stock/RESONA-HOLDINGS-INC-6492267/company/   

 
(1.1)-2     Toyota Industries Corporation ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 

ล าดับที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น (พนัหุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น 
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% 

 ผูถื้อหุ้นรำยอ่ืน 138,691 42.56% 
รวมจ านวนผู้ถือหุ้น 15,203 ราย 325,841 100.00% 

 

https://www.fis.com/fis/companies/details.asp?l=e&company_id=159159
https://www.smth.jp/en/stock/state/index.html
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หมำยเหตุ :  
1.   ท่ีมำของขอ้มูลมำจำก https://www.toyota-industries.com/investors/stock/index.html    
2.    Denso Corporation มีกรรมกำรหลกัคือ Koichi Fukaya ต ำแหน่ง Chairman ขอ้มูลรำยช่ือผูถื้อหุน้ 3 อนัดบัแรก ณ วนัท่ี 

31 มีนำคม 2563ไดแ้ก่ 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 ท่ีมำของขอ้มูลมำจำก https://www.denso.com/global/en/about-us/investors/stock/overview/  

3.   Towa Real Estate Co., Ltd. กรรมกำรหลกั Akio Toyoda ต ำแหน่ง Chirman และ Masao Ukai ต ำแหน่ง President ท่ีมำ
ของขอ้มูลมำจำก http://www.towa-r.co.jp/images/english.pdf 

 
(1.1)-3     The Master Trust Bank of Japan, Ltd ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 

ล าดับที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 
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.   ท่ีมำของขอ้มูลมำจำก https://www.mastertrust.co.jp/english/pdf/discro_2020.pdf   
2.    Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corportion ขอ้มูลรำยช่ือผูถื้อหุ้น 3 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 ไดแ้ก่ 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% ท่ีมำของขอ้มูลมำจำก 
https://www.mufg.jp/english/ir/stock/stock_information/index.html 

      2.1 กรรมกำรหลกั Toby S. Myerson , Hirofumi Nomoto, Yasushi Shingai, Tarisa Watanagase, Akira Yamate ต ำแหน่ง 
Member of the Board of Directors (Outside Director) และ Junichi Okamoto, Ritsuo Ogura, Nobuyuki Hirano, 
Kanetsugu Mike, Saburo Arki, Iwao Nagashima,, Hironori Kamezawa ต ำแหน่ง Member of the Bord of Directors 

3.   ล ำดบัที่ 2 และล ำดบัท่ี 3 ไม่พบขอ้มูล 
 

 (2)      บริษัท เชาว์วิศิษฐ จ ากัด 

ล าดับที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 
1. บริษทั เจ เอ โอ บิสซิเนส จ ำกดั (2.1) 4,837,283 82.48% 
2. บริษทั วิศิษฐ์ จ ำกดั (2.2) 414,766 7.07% 
3. นำงสำวมณพร เชำววิ์ศิษฐ 306,475 5.23% 
4. นำงสำวนลินี เชำววิ์ศิษฐ 102,158 1.74% 
5. นำยพิพิธ เชำววิ์ศิษฐ 102,159 1.74% 

https://www.denso.com/global/en/about-us/investors/stock/overview/
http://www.towa-r.co.jp/images/english.pdf
https://www.denso.com/global/en/about-us/investors/stock/overview/
https://www.mufg.jp/english/ir/stock/stock_information/index.html
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ล าดับที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 
6. นำงสำวมทันำ เชำววิ์ศิษฐ 102,158 1.74% 
7. บริษทั โตโยตำ้ ทูโช (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (1) 1 0.00% 

รวม 5,865,000 100.00% 

 
 (2.1)      บริษัท เจ เอ โอ บิสซิเนส จ ากัด 

ล าดับที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 
1. นำยกณพ เชำววิ์ศิษฐ 136,640 25.00% 
2. นำยปณิธิ เชำววิ์ศิษฐ 136,640 25.00% 
3. นำงสำวศุภสัสร เชำววิ์ศิษฐ 136,640 25.00% 
4. นำงสำวอนุษฐำ เชำววิ์ศิษฐ 136,640 25.00% 

รวม 546,560 100.00% 

 
 (2.2)      บริษัท วิศิษฐ์ จ ากัด  

ล าดับที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 
1. นำยกณพ เชำววิ์ศษฐ 24,089 24.09% 
2. นำยชวิษฐ ์เชำววิ์ศิษฐ 21,220 21.22% 
3. นำงจนัทรำ เชำววิ์ศิษฐ 17,591 17.59% 
4. นำงสำวกนลำ เชำววิ์ศิษฐ 17,365 17.36% 
5. นำงสำวศุภสัสร เชำววิ์ศิษฐ 10,500 10.50% 
6. นำงสำวปณิธิ เชำววิ์ศิษฐ 2,000 2.00% 
7. นำงสำวอนุษฐำ เชำววิ์ศิษฐ 2,000 2.00% 
8. นำงวนัทนีย ์เชำววิ์ศิษฐ 1,979 1.98% 
9. นำยพิพิธ เชำววิ์ศิษฐ 1,625 1.63% 
10. นำงสำวมณพร เชำววิ์ศิษฐ 1,625 1.63% 
11. นำยเชษญ เชำววิ์ศิษฐ 2 0.00% 
12. นำงวรำภรณ์ เชำววิ์ศิษฐ 2 0.00% 
13. นำยสุจินต ์เชำววิ์ศิษฐ 2 0.00% 

รวม 100,000 100.00% 
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(3)      บริษัท ซี ซี เค วี ซี จ ากัด 

ล าดับที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 
1. บริษทั ซี ซี เค วี จ ำกดั (3.1) 4,837,283 82.48% 
2. บริษทั วิศิษฐ์ จ ำกดั (2.2) 414,766 7.07% 
3. นำงสำวมณพร เชำววิ์ศิษฐ 306,475 5.23% 
4. นำงสำวนลินี เชำววิ์ศิษฐ 102,158 1.74% 
5. นำยพิพิธ เชำววิ์ศิษฐ 102,159 1.74% 
6. นำงสำวมทันำ เชำววิ์ศิษฐ 102,158 1.74% 
7. บริษทั โตโยตำ้ ทูโช (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (1) 1 0.00% 

รวม 5,865,000 100.00% 

 
 (3.1)    บริษัท ซี ซี เค ว ีจ ากัด 

ล าดับที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 
1. นำยชวิษฐ์ เชำววิ์ศิษฐ 58,009 49.50% 
2. นำงสำวกนลำ เชำววิ์ศิษฐ 47,461 40.50% 
3. นำยเชษฐ เชำววิ์ศิษฐ 5,860 5.00% 
4. นำงวรำภรณ์ เชำววิ์ศิษฐ 5,859 5.00% 

รวม 117,189 100.00% 

 
1.3.3   รายช่ือกรรมการ 

รายช่ือกรรมการ บจ. โตโยต้า 
ทูโช ไทย 
โฮลดิง้ส์ 

(1) บจ. โต
โยต้า ทูโช 
(ไทยแลนด์) 

(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  

สัดส่วนการถือหุ้น  49.00% 25.50%   25.50%  
นำยคิโยโยชิ โอบะ / /      
นำยยูอิจิ โออิ / /      
นำยคุนิอำคิ ยำมำกิว่ำ / /      
นำยยูจิ นำคำกำวะ / /      
นำงเพญ็พรรณ เชำววิ์ศิษฐ / /   /   
นำงสำวอนุษฐำ เชำววิ์ศิษฐ /  / / /   
นำงวรำภรณ์ เชำววิ์ศิษฐ / /    / / 
นำยชวิษฐ์ เชำววิ์ศิษฐ /     / / 
นำยโนบุสึเนะ คำวำซำกิ  /      
นำยโนะบุฟูมิ มิอุระ  /      
นำยชิซูกะ ฮำยำซิ  /      
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รายช่ือกรรมการ บจ. โตโยต้า 
ทูโช ไทย 
โฮลดิง้ส์ 

(1) บจ. โต
โยต้า ทูโช 
(ไทยแลนด์) 

(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  

นำงจนัทรำ เชำววิ์ศิษฐ   /  /   
นำยกณพ เชำววิ์ศิษฐ    /    
นำยปณิธิ เชำววิ์ศิษฐ    / /   
นำงสำวศุภสัสร เชำววิ์ศิษฐ    /    
นำยเชษฐ เชำววิ์ศิษฐ     / / / 
นำงสำวกนลำ เชำววิ์ศิษฐ     / / / 
นำยพิพิธ เชำววิ์ศิษฐ     /   
นำงสำวสุภนีวรรณ เชำววิ์ศิษฐ     /   
นำงสำวมณพร เชำววิ์ศิษฐ     /   

หมำยเหตุ :  
1. บริษทั โตโยตำ้ ทูโช คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (ญ่ีปุ่ น) ส ำหรับรำยช่ือกรรมกำร ณ วนัท่ี 23 มิถุนำยน 2563 แหล่งท่ีมำของขอ้มูล
มำจำก https://www.toyota-tsusho.com/english/company/officer/  
  

Director List (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. 

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   /  

https://www.toyota-tsusho.com/english/company/officer/
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Director List (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. 

Hiroshi Naruse    / 

Tetsuo Kushibe    / 

Ken Iiyama    / 

Atsushi Nakajima    / 

Daizo Naito    / 

 
1.3.4  ความสัมพนัธ์กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
 ก่อนกำรเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี ทำง TTTH ไม่มีควำมสัมพนัธ์ใดๆ กบับริษทั กรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือผู ้
ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษทั อย่ำงไรก็ดี ภำยหลงัจำกกำรเข้ำท ำรำยกำรซ้ือหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของบริษทั เอทีพี 30 จ ำกัด 
(มหำชน) แลว้ จะเขำ้มำเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของบริษทั โดยถือหุ้นจ ำนวน 65,000,000 หุ้นหรือคิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อย
ละ 9.53 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดภำยหลงักำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้ของบริษทั และทำง TTTH จะ
เสนอช่ือบุคคลเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัจ ำนวน 1 ท่ำน รวมเป็นกรรมกำรบริษัททั้งหมดจ ำนวน 8 ท่ำน ซ่ึง
ประกอบดว้ยกรรมกำร 5 ท่ำนและกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน โดยกรรมกำรจำก TTTH ดงักล่ำวไม่ไดเ้ขำ้มำมีส่วนร่วมในกำร
บริหำรจดักำรบริษทัแต่อยำ่งใดและไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนัตำมมำตรำ 258 ใน พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงกำรเขำ้ซ้ือหุ้นสำมญั
ของบริษทัในคร้ังน้ีถือเป็นกำรตดัสินใจเฉพำะบริษทัและไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั โดย TTTH มิไดมี้สัญญำระหว่ำงผูถื้อหุ้น
กนัในกำรถือหุ้นของบริษทั ดงันั้น TTTH ดงักล่ำวจึงมิไดร่้วมกนักระท ำกำรท่ีตอ้งถูกนบัรวมเป็นกลุ่มเดียวกนั (Acting In 
Concert) ในกำรเขำ้ซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี  
 หำกในอนำคตบริษทัมีกำรท ำรำยกำรกบั TTTH ดงักล่ำว บริษทัจะปฏิบติัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน
ท่ีทจ.21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สิงหำคม 2551 ( รวมทั้งท่ีไดมี้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
และปรำกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรปฏิบติักำรของบริษทัใน
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกำยน 2546 (รวมทั้งท่ีไดมี้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
 
2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิม่ทุน และแผนการใช้เงิน 
2.1  วัตถุประสงค์ของการออกหุ้น 
 กำรท่ีบริษทัไดร่้วมพนัธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partner) กบัทำง TTTH ในคร้ังน้ี ท ำให้บริษทัไดรั้บลูกคำ้จำกกำร
แนะน ำของ TTTH จ ำนวน 2 รำย ระยะเวลำกำรให้บริกำร 3 ปี และ 5 ปี ตำมล ำดบั โดยใชบ้ริกำรรถโดยสำรจ ำนวนทั้งส้ิน 57 
คนั ประกอบดว้ยรถโดยสำรใหม่จ ำนวน 42 คนั และรถโดยสำรบริษทัจ ำนวน 15 คนั มูลค่ำสัญญำใหม่ประมำณ 340 ลำ้น
บำท ตำมข่ำวท่ีไดเ้ผยแพร่ต่อทำงตลำดหลกัทรัพยฯ์ เร่ืองกำรแจง้ผลกำรประมูล กำรเร่ิมให้บริกำรและกำรต่อสัญญำกำร
ให้บริกำร ส ำหรับลูกค้ำรำยใหม่ 3 รำยและต่อสัญญำลูกคำ้รำยเดิม 1 รำย ซ่ึงใช้บริกำรรถโดยสำรจ ำนวนทั้งส้ิน 83 คนั 
ประกอบดว้ยรถโดยสำรใหม่จ ำนวน 68 คนั และรถโดยสำรบริษทัจ ำนวน 15 คนั มูลค่ำสัญญำใหม่ประมำณ 370 ลำ้นบำท
ตลอดอำยสัุญญำท่ีเกิดขึ้น ส่งผลให้บริษทัมีอตัรำกำรเติบโตของรำยไดค้่ำบริกำรเพ่ิมขึ้นประมำณ 11% เปรียบเทียบกบัรำยได้
ค่ำบริกำรปี 2563 (ส ำหรับปี 2563 มีอตัรำกำรเติบโตของรำยไดค้่ำบริกำรลดลง 14% เปรียบเทียบกบัรำยไดค้่ำบริกำรปี 2562 
มำจำกบริษทัไดรั้บผลกระทบโควิด-19) ซ่ึงเห็นไดว่้ำบริษทัมีแนวโนม้รำยไดค้่ำบริกำรท่ีเพ่ิมขึ้นจำกกำรขยำยฐำนลูกคำ้ และ
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กำรลงทุนในรถใหม่ในคร้ังน้ี บริษทัใช้แหล่งเงินทุนในรูปแบบกำรท ำสัญญำเช่ำทำงกำรเงินกบัสถำบนักำรเงินท่ีบริษทัมี
วงเงินอยู ่เป็นวงเงินลงทุนจ ำนวนทั้งหมด 200 ลำ้นบำท ระยะเวลำกบัท ำสัญญำประมำณ 4 ปีและ 5 ปี โดยบริษทัมีวงเงินกำร
ลงทุนท่ีเพียงพอในปัจจุบนั และสำมำรถรองรับกำรลงทุนท่ีจะเกิดขึ้นในอนำคตได ้
 ส ำหรับเงินท่ีไดรั้บช ำระค่ำหุ้นเพ่ิมทุนจำกทำง TTTH ในคร้ังน้ี จ ำนวน 64,350,000 บำท บริษทัจะน ำเงินท่ีไดรั้บมำ
ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร อำทิ ค่ำใชจ้่ำยในกำรเตรียมนกัขบัและพนกังำนฝ่ำยปฏิบติักำรในกำรควบคมุกระบวนกำร
เดินรถ ค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบัรถโดยสำรของบริษทั เช่น ซ่อมบ ำรุงตำมรอบระยะเวลำ ค่ำปรับปรุงสภำพรถโดยสำรเม่ือมีอำยคุรบ 
10 ปี ของรถโดยสำรบริษทัและรถโดยสำรใหม่ และค่ำบริกำรเก่ียวกบัเทคโนโลยีน ำมำใชร่้วมกบักระบวนกำรเดินรถของ
บริษทั เช่น เทคโนโลยีในรูปแบบ Model smart mobility เพื่อสนบัสนุนกำรบริกำรเดินรถโดยสำร และควำมสะดวกสบำย
ให้แก่ผูใ้ชบ้ริกำรผำ่นมือถือ เป็นตน้  
 ทั้งน้ีหำกมีกำรเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ำรใชเ้งินเพ่ิมทนุและ/หรือกำรไดม้ำซ่ึงสินทรัพยอ์ยำ่งมีนยัส ำคญั บริษทัจะ
ด ำเนินกำรขอมติจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอีกคร้ัง 
 
2.2 แผนการใช้เงิน 
 บริษทัมีแผนกำรใชเ้งินเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำรตำมแผนโครงกำรลงทุนรถโดยสำรใหม่จ ำนวน 68 คนั โดย
บริษทัคำดว่ำจะไดรั้บเงินภำยในไตรมำสท่ี 1 ของปี 2564 และระยะเวลำกำรใชเ้งินภำยในหน่ึงปี รำยละเอียดดงัน้ี 

 รายละเอียด ประมาณการจ านวนเงิน 
1. ค่ำใชจ้่ำยค่ำแรงและผลประโยชน์ของนกัขบัและพนกังำนฝ่ำยปฏิบติักำร 30,000,000 
2. ค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบัรถโดยสำร 20,000,000 
3. ค่ำบริกำรเก่ียวกบัเทคโนโลยีส ำหรับกระบวนกำรเดินรถโดยสำร 10,000,000 
4. เงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร 4,350,000 
 รวมทั้งส้ิน 64,350,000 

 หำกบริษทัมีกำรปรับเปล่ียนแผนกำรใชเ้งิน บริษทัจะปฏิบติัเก่ียวกบัวตัถุประสงคก์ำรใชเ้งินเพ่ิมทุนตำมประกำศท่ี 
ทจ.71/2561 และประกำศท่ี สจ. 63/2561 
หมำยเหตุ: อำ้งอิงขอ้มูลค่ำใชจ้่ำยท่ีเก่ียวขอ้งขำ้งตน้ถวัเฉล่ียยอ้นหลงัสำมปี ส ำหรับรถโดยสำรใหม่จ ำนวน 68 คนั  
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3. ผลกระทบท่ีมีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
3.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Control dilution)  

=                 จ ำนวนหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขำยแก่บุคคลในวงจ ำกดั 
 จ ำนวนหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขำยแก่บุคคลในวงจ ำกดั + จ ำนวนหุ้นท่ีช ำระแลว้ 
=            65,000,000    
 65,000,000 + 617,310,058   
= 9.53% 

  
3.2       ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price dilution) 

= รำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำย 1/ - รำคำตลำดหลงักำรเสนอขำย 2/  

                                     รำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำย  
= 0.99 - 0.99   

      0.99   
= 0%   
 เน่ืองจำกผลกระทบต่อรำคำหุ้นเท่ำกบั 0 จึงไม่มีผลกระทบต่อรำคำ 

 
หมำยเหตุ : 

1/ รำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำย = รำคำถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ ำหนักของหุ้นสำมัญในตลำดหลักทรัพย์ 15 วนัท ำกำร ติดต่อกันก่อนวัน
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เมื่อท่ี 20 มกรำคม 2564 (คิดเป็นรำคำเท่ำกบั 0.99 บำทต่อหุ้น) 

2/ รำคำตลำดหลงัเสนอขำย = (รำคำตลำด x จ ำนวนหุ้น paid-up) + (รำคำเสนอขำย x จ ำนวนหุ้นท่ีเสนอขำยคร้ังน้ี) 
                           จ ำนวนหุ้น paid-up + จ ำนวนหุ้นท่ีเสนอขำยคร้ังน้ี 
 = (0.99 x 617,310,058) + (0.99 x 65,000,000)  
             (617,310,058 + 65,000,000)  
 = 0.99 บำทต่อหุ้น 

 
3.3       ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้น (Earnings per share dilution) 

= EPS ก่อนกำรเสนอขำย - EPS หลงักำรเสนอขำย  
                         EPS ก่อนกำรเสนอขำย  
= 0.031 - 0.028   
         0.031   
= 9.68%   

หมำยเหตุ : 
ก ำไรสุทธิ (ตำมงบกำรเงินไตรมำสท่ี 3/2563) = 18,950,155.70 บำท 
EPS ก่อนกำรเสนอขำย = 18,890,155.70 / 610,310,058  = 0.031 บำทต่อหุ้น 
EPS หลงักำรเสนอขำย = 18,890,155.70 / (617,310,058 + 65,000,000) = 0.028 บำทต่อหุ้น 
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 กำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่บุคคลในวงจ ำกดัในคร้ังน้ี จะท ำให้โครงสร้ำงกำรถือหุ้น 10 อนัดบัแรก
ก่อนและหลงักำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนมีกำรเปล่ียนแปลง โดยสรุปไดด้งัน้ี 
ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น ก่อนการเพิม่ทุน* หลังการเพิม่ทุน  

จ านวนหุ้น สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวนหุ้น สัดส่วน 
 (ร้อยละ) 

1. กลุ่มนำยชำติชำย พำนิชชีวะ** 118,125,000 19.14% 118,125,000 17.31% 
2. กลุ่มนำยปิยะ เตชำกูล** 100,469,894 16.28% 100,469,894 14.72% 
3. นำยวิวฒัน์ กรมดิษฐ์** 42,750,000 6.93% 42,750,000 6.27% 
4. นำยวิฑูรย ์กรมดิษฐ์ 29,390,199 4.76% 29,390,199 4.31% 
5. นำยพงษช์ยั จงไพศำลศิลป์ 16,159,500 2.62% 16,159,500 2.37% 
6. นำงนำธฤดี ศรีประจิตติชยั 15,600,000 2.53% 15,600,000 2.29% 
7. นำยบณัฑิต 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. นำงจรูญลกัษณ์ พำนิชชีวะ 12,656,250 2.05% 12,656,250 1.85% 
10. บริษทั ไทยเอน็วดีีอำร์ จ ำกดั 9,866,251 1.60% 9,866,251 1.45% 

 บริษทั โตโยตำ้ ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จ ำกดั - - 65,000,000 9.53% 
 ผูถื้อหุ้นรำยอ่ืน 243,888,061 39.49% 243,888,061 35.74% 

รวม 617,310,058 100.00 682,310,058 100.00 
หมำยเหตุ  
*ขอ้มูลปิดสมุด ณ วนัท่ี 13 มกรำคม 2564 
**กำรนบัรวมกลุ่มหลกัทรัพยเ์ป็นไปตำมนิยำมบุคคลตำมมำตรำ 258 
1.  กลุ่มนำยชำติชำย พำนิชชีวะ ประกอบดว้ยครอบครัวและบุตร ไดแ้ก่ นำงสมหะทยั พำนิชชีวะ นำยพำทิศ พำนิชชีวะ นำย
สำริศ พำนิชชีวะ และนำงสำวอำภำพิศ พำนิชชีวะ ไม่รวมมำรดำ คือ นำงจรูญลกัษณ์ พำนิชชีวะ 
2. กลุ่มนำยปิยะ เตชำกูล ประกอบดว้ยครอบครัวและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภำวะ ไดแ้ก่ นำงสำยสุทธ์ิ เตชำกูล ไม่รวมบุตรท่ี
บรรลุนิติภำวะ คือ นำยธนภูมิ เตชำกูล จ ำนวนหุ้นสำมญั 1,120,000 หุ้น 
3. นำยวิวฒัน์ กรมดิษฐ์ ไม่รวมพ่ีนอ้ง คือ นำยวิฑรูย ์กรมดิษฐ์ และนำงสำววิภำวี กรมดิษฐ์ 
 
3.4  ความคุ้มค่าท่ีผู้ถือหุ้นได้รับเม่ือเปรียบเทียบกับ Dilution 
 กำรเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี เกิดผลกระทบท่ีมีต่อผูถื้อหุ้นเดิมไม่มำกนกัเน่ืองจำกสัดส่วนกำรลงทุนของ TTTH ประมำณ
ร้อยละ 9.53 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดภำยหลงักำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้ของบริษทั ซ่ึงผลกระทบต่อ
ส่วนแบ่งก ำไรต่อหุ้นประมำณร้อยละ 9.68 และกระทบต่อสัดส่วนผูถื้อหุ้นประมำณร้อยละ 9.53 แต่จะเกิดผลประโยชน์และ
ควำมคุม้ค่ำให้แก่ผูถื้อหุ้นจำกกำรท่ีบริษทัไดร่้วมพนัธมิตรกบัทำง TTTH ในคร้ังน้ี ท ำให้บริษทัไดรั้บลูกคำ้จำกกำรแนะน ำ
ของ TTTH จ ำนวน 2 รำยระยะเวลำกำรให้บริกำร 3 ปี และ 5 ปี ตำมล ำดบั โดยใช้บริกำรรถโดยสำรจ ำนวนทั้งส้ิน 57 คนั 
ประกอบดว้ยรถโดยสำรใหม่จ ำนวน 42 คนั และรถโดยสำรบริษทัจ ำนวน 15 คนั มูลค่ำสัญญำใหม่ประมำณ 340 ลำ้นบำท 
ตำมข่ำวท่ีไดเ้ผยแพร่ต่อทำงตลำดหลกัทรัพยฯ์ เร่ืองกำรแจง้ผลกำรประมูล กำรเร่ิมให้บริกำรและกำรต่อสัญญำกำรให้บริกำร
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ส ำหรับลูกคำ้รำยใหม่ 3 รำยและต่อสัญญำลูกคำ้รำยเดิม 1 รำย ซ่ึงใชบ้ริกำรรถโดยสำรจ ำนวนทั้งส้ิน 83 คนั ประกอบดว้ยรถ
โดยสำรใหม่จ ำนวน 68 คนั และรถโดยสำรของบริษทัจ ำนวน 15 คนั มูลค่ำสัญญำใหม่ประมำณ 370 ลำ้นบำทตลอดอำยุ
สัญญำท่ีเกิดขึ้น ส่งผลให้บริษทัมีอตัรำกำรเติบโตของรำยไดค้่ำบริกำรเพ่ิมขึ้นประมำณ 11% เปรียบเทียบกบัรำยไดค้่ำบริกำร
ปี 2563 (ส ำหรับปี 2563 มีอตัรำกำรเติบโตของรำยไดค้่ำบริกำรลดลง 14% เปรียบเทียบกบัรำยไดค้่ำบริกำรปี 2562 มำจำก
บริษทัไดรั้บผลกระทบโควิค-19) ทั้งน้ีจะสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนท่ีดีให้แก่ผูถื้อหุ้นในระยะยำว อำทิ ผตอบผลแทนใน
มูลค่ำหุ้นท่ีอำจเพ่ิมสูงขึ้นและเงินปันผล เป็นตน้ 
 ซ่ึงบริษทั มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินหลงัหักภำษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลและส ำรองต่ำงๆ ตำมกฎหมำย หำกมี ทั้งน้ีกำรจ่ำยเงินปันผลอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยู่กบัศกัยภำพ กำรเติบโต
ของผลกำรด ำเนินงำน แผนกำรลงทุน สภำพคล่อง กำรขยำยงำน รวมถึงควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมในอนำคต เพื่อสร้ำง
ผลตอบแทนท่ีดีต่อผูถื้อหุ้นในอนำคต 
 
3.5 ความเส่ียงจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
  ควำมเส่ียงท่ีจะกระทบต่อผูถื้อหุ้นเดิมไม่มำกนกัเน่ืองจำกสัดส่วนกำรลงทุนของ TTTH ประมำณร้อยละ 9.53 ของ
จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดภำยหลงักำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้ของบริษทั ซ่ึงผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไรต่อ
หุ้นประมำณร้อยละ 9.68 และกระทบต่อสัดส่วนผูถื้อหุ้นประมำณร้อยละ 9.53 และหำกบริษทัไม่ได้รับเงินตำมแผนท่ี
ก ำหนด บริษทัอำจจะตอ้งหำแหล่งเงินทุนอื่นๆ เช่น กำรออกตรำสำรหน้ีหรือกำรกูยื้มเงิน และกำรออกเสนอขำยหุ้นสำมญั
เพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) ซ่ึงอำจใชร้ะยะเวลำนำนในกำรด ำเนินกำร แหล่งเงินทุน
ไม่ไดต้ำมตอ้งกำรหรือเพียงพอ เพ่ิมภำระค่ำใชจ้่ำยดอกเบ้ีย และขำดสภำพคล่องทำงกำรเงินไม่เพียงพอตำมแผนกำรขยำย
ฐำนลูกคำ้ 
 อีกทั้งถ้ำทำง TTTH มีกำรขำยหุ้นสำมัญของบริษทัออกไป บริษทัอำจสูญเสียโอกำสในกำรขยำยฐำนลูกคำ้ตำม
แผนกำรเติบโตของบริษทั อย่ำงไรก็ตำม เม่ือพิจำรณำรำคำเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนเทียบกบัรำคำตลำดของหุ้นบริษทั ซ่ึง
ค ำนวณรำคำถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุ้นยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่ำ 15 วนัท ำกำรติดต่อกนัก่อนท่ีเสนอขำยแลว้ รำคำเสนอขำยหุ้น
สำมญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำดหุ้นบริษทัก่อนท่ีตลำดหลกัทรัพยฯ์ จะส่ังรับหุ้นสำมญั
เพ่ิมทุนดงักล่ำวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ทำง TTTH ตอ้งปฏิบติัเก่ียวกบักำรขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนด
ในตลำดหลกัทรัพยฯ์ เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรพิจำรณำค ำขอให้รับหุ้นสำมญัหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพ่ิมทุน
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภำคม 2558 (รวมทั้งท่ีไดมี้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
 
4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
4.1 เหตุผล ความจ าเป็นของการเพิม่ทุน และความสมเหตุสมผลของการเพิม่ทุน  
 คณะกรรมกำรบริษทัมีควำมเห็นว่ำ กำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัเพ่ือจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน 
ให้แก่ TTTH ส่งผลดีต่อบริษทัจำกกำรไดมี้พนัธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partner ) เป็นผูส้นบัสนุนในกำรด ำเนินงำนของ
บริษทั ผูเ้ช่ียวชำญในกำรด ำเนินกำรบริหำรท่ีเก่ียวกบัโลจิสติกส์ และมีควำมพร้อมทำงดำ้นเงินทุน ซ่ึงจะท ำให้บริษทัไดรั้บ
เงินตำมแผนกำรเติบโตของบริษทัทนัเวลำ และมีสภำพคล่องทำงกำรเงินท่ีเพียงพอในปัจจุบนัและกำรขยำยธุรกิจในอนำคต 
อีกทั้งจะช่วยให้บริษทัมีภำพลกัษณ์ท่ีดีและสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่งได ้ซ่ึงกำรเพ่ิมทุนน้ีถือเป็นกำรระดมทุนในระยะส้ัน
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สำมำรถไดรั้บเงินตำมท่ีตอ้งกำร ลดภำระผูถื้อหุ้นรำยเดิมในกำรเพ่ิมทุน และสร้ำงผลตอบแทนท่ีดีให้แก่ผูถื้อหุ้นในระยะยำว 
อยำ่งไรก็ตำม คณะกรรมกำรบริษทัไดพิ้จำรณำกำรระดมทุนดว้ยวิธีกำรอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 

(ก)       กำรออกตรำสำรหน้ีหรือกำรกูยื้มเงิน คณะกรรมกำรบริษทัไดพิ้จำรณำเร่ืองกำรออกตรำสำรหน้ีหรือกำรกูเ้งิน
แล้วเห็นว่ำยงัไม่เหมำะสมในเวลำน้ี เน่ืองจำกสถำนกำรณ์และสภำวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั อีกทั้งกำรใช้สินทรัพยเ์ป็น
หลกัประกนัมีขอ้จ ำกดั เน่ืองจำกสินทรัพยห์ลักของบริษทัมีเพียงรถโดยสำรเท่ำนั้น ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัยงัมี
ภำระหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจ ำนวน 198  คนัมูลค่ำหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินประมำณ 262 ลำ้นบำท อีกทั้งกำร
พิจำรณำกำรขอเงินกูยื้มเพ่ิมเติมปัจจุบนัตอ้งใชร้ะยะเวลำนำนในกำรด ำเนินกำรขอวงเงินสินเช่ือใหม่ ซ่ึงอำจไม่ทนัต่อควำม
ตอ้งกำรในกำรใชเ้งินของบริษทัในเวลำน้ีและมีภำระค่ำใชจ้่ำยดอกเบ้ียเพ่ิมขึ้น 

(ข)       กำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) 
คณะกรรมกำรบริษทัเห็นว่ำกำรระดมทุนด้วยวิธีดงักล่ำวมีขอ้จ ำกัดเก่ียวกบัควำมไม่แน่นอนของจ ำนวนเงินทุนท่ีได้รับ 
เน่ืองจำกอำจไม่ไดรั้บกำรสนบัสนุนจำกผูถื้อหุ้นรำยเดิมในกำรจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัตำมจ ำนวนเงินท่ีตอ้งกำร 

ดงันั้น แนวทำงกำรระดมทุนท่ีมีประสิทธิภำพและเหมำะสมท่ีสุดท่ีจะท ำใหบ้ริษทัไดรั้บเงินทุนตำมจ ำนวนท่ีตอ้งกำร
ในระยะเวลำตำมแผนท่ีก ำหนด คือ กำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของบริษัทให้แก่ TTTH ท่ีมีศักยภำพ 
ประสบกำรณ์ทำงธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั มีควำมพร้อมดำ้นเงินลงทุนท่ีแน่นอน และเขำ้ใจนโยบำยและวิสัยทศัน์กำร
ด ำเนินงำนของบริษทัเป็นอย่ำงดี กำรระดมทุนดว้ยวิธีน้ีเม่ือเปรียบเทียบกบักำรออกตรำสำรหน้ีหรือกำรกูยื้มเงิน และกำร
ออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) หรือกำรเพ่ิมทุนโดยวิธีกำร
อื่น อำจท ำให้บริษทัระดมทุนไดล้่ำชำ้และไม่ไดจ้ ำนวนเงินทุนตำมท่ีตอ้งกำร ซ่ึงส่งผลกระทบต่อแผนกำรด ำเนินงำนและ
สภำพคล่องกำรเงินของบริษทัได ้

  
4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิม่ทุน และความเพยีงพอของแหล่งเงินทุน 
 ตำมแผนกำรขยำยฐำนลูกค้ำปัจจุบัน มีลูกค้ำรำยใหม่ 3 รำยและต่อสัญญำลูกค้ำรำยเดิม 1 รำยโดยใช้บริกำรรถ
โดยสำรจ ำนวนทั้งส้ิน 83 คนั ประกอบดว้ยรถโดยสำรใหม่จ ำนวน 68 คนั และรถโดยสำรบริษทัจ ำนวน 15 คนั มูลค่ำสัญญำ
ใหม่ประมำณ 370 ลำ้นบำทตลอดอำยสัุญญำท่ีเกิดขึ้น ส่งผลให้บริษทัมีอตัรำกำรเติบโตของรำยไดค้่ำบริกำรเพ่ิมขึ้นประมำณ 
11% เปรียบเทียบกบัรำยไดค้่ำบริกำรปี 2563 (ส ำหรับปี 2563 มีอตัรำกำรเติบโตของรำยไดค้่ำบริกำรลดลง 14% เปรียบเทียบ
กบัรำยไดค้่ำบริกำรปี 2562 เน่ืองจำกบริษทัไดรั้บผลกระทบโควิค-19) ดงันั้นบริษทัจะตอ้งมีเงินส ำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อใช้ในกิจกำรตำมแผนโครงกำรลงทุนดงักล่ำวท่ีเพียงพอ ซ่ึงบริษทัคำดว่ำจะไดรั้บเงินภำยในไตรมำสท่ี 1 ของปี 2564 
หำกบริษทัไม่ไดรั้บเงินตำมแผนดงักล่ำว บริษทัยงัมีวงเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูร้ะยะส้ันและเงินกูร้ะยะยำวจำกธนำคำรส่ีแห่ง 
เพื่อใชเ้งินเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำรท่ีเพียงพอส ำหรับแผนโครงกำรลงทุนดงักล่ำว 
 
4.3 ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานโดยรวม

ของบริษัท อันเน่ืองจากการเพิม่ทุน 
  กำรท่ีบริษทัไดร่้วมพนัธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partner) กบัทำง TTTH ในคร้ังน้ี ท ำให้บริษทัไดรั้บลูกคำ้จำกกำร
แนะน ำของ TTTH จ ำนวน 2 รำยระยะเวลำกำรให้บริกำร 3 ปี และ 5 ปี ตำมล ำดบั ใชบ้ริกำรรถโดยสำรจ ำนวนทั้งส้ิน 57 คนั 
ประกอบดว้ยรถโดยสำรใหม่จ ำนวน 42 คนั และรถโดยสำรของบริษทัจ ำนวน 15 คนั มูลค่ำสัญญำใหม่ประมำณ 340 ลำ้น
บำท ตำมข่ำวท่ีไดเ้ผยแพร่ต่อทำงตลำดหลกัทรัพยฯ์ เร่ืองกำรแจง้ผลกำรประมูล กำรเร่ิมให้บริกำรและกำรต่อสัญญำกำร
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ให้บริกำรของลูกค้ำรำยใหม่ 3 รำยและต่อสัญญำลูกค้ำรำยเดิม 1 รำยโดยใช้บริกำรรถโดยสำรจ ำนวนทั้งส้ิน 83 คนั 
ประกอบดว้ยรถโดยสำรใหม่จ ำนวน 68 คนั และรถโดยสำรของบริษทัจ ำนวน 15 คนั มูลค่ำสัญญำใหม่ประมำณ 370 ลำ้น
บำทตลอดอำยุสัญญำท่ีเกิดขึ้น ส่งผลให้บริษทัมีอตัรำกำรเติบโตของรำยไดค้่ำบริกำรเพ่ิมขึ้นประมำณ 11% เปรียบเทียบกบั
รำยไดค้่ำบริกำรปี 2563 (ส ำหรับปี 2563 มีอตัรำกำรเติบโตของรำยไดค้่ำบริกำรลดลง 14% เปรียบเทียบกบัรำยไดค้่ำบริกำรปี 
2562 เน่ืองจำกบริษทัไดรั้บผลกระทบโควิค-19) ซ่ึงเห็นไดว่้ำบริษทัมีแนวโน้มรำยไดค้่ำบริกำรท่ีเพ่ิมขึ้นจำกกำรขยำยฐำน
ลูกคำ้ อีกทั้งส่งผลให้บริษทัมีฐำนะกำรเงินท่ีดีขึ้น 

4.4 ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และที่มาของการก าหนดราคาเสนอขาย 
 บริษทัไดด้ ำเนินกำรเจรจำร่วมกบั TTTH ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 0.99 บำท โดยบริษทัเปรียบเทียบกบัรำคำตลำด

ของหุ้นบริษทั ค ำนวณจำกรำคำถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นท่ีซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัท ำกำรก่อนวนั
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 20 มกรำคม 2564 ในระหว่ำงวนัท่ี 28 ธันวำคม 2563 ถึงวนัท่ี 19 
มกรำคม 2564 ซ่ึงเท่ำกับหุ้นละ 0.99 บำท (ข้อมูลจำก SETSMART ตำม www.setsmart.com) ซ่ึงบริษทัไม่มีส่วนลดจำก
รำคำตบำด ดงันั้น รำคำเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนขำ้งตน้ จึงเป็นรำคำท่ีไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำดตำมประกำศท่ี 
ทจ.72/2558  

 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 1/2564 เพื่อพิจำรณำอนุมติักำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั
จ ำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท โดยเสนอขำยแบบเฉพำะเจำะจงให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private 
Placement) ให้แก่ บริษทั โตโยตำ้ ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จ ำกดั (ต่อไปน้ีจะเรียกว่ำ “TTTH”) โดยกำรจดัสรรจ ำนวน 65,000,000 
หุ้น ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 0.99 บำท คิดเป็นมูลค่ำ 64,350,000.00 บำท และรำคำตลำดของหุ้นเท่ำกบั 0.99 บำทต่อหุ้น โดย
บริษทัไม่ประสงคท่ี์จะออกและเสนอขำยหุ้นในรำคำต ่ำกว่ำรำคำตลำดเพื่อประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวม 
 เม่ือพิจำรณำถึงเหตุผล ควำมจ ำเป็น และประโยชน์ท่ีบริษทัจะไดรั้บจำกกำรออก เสนอขำย และจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิม
ทุนคร้ังน้ี คณะกรรมกำรบริษทัจึงมีมติอนุมติักำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัเพ่ือจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทนุ
ให้แก่ TTTH โดยควำมเห็นว่ำเง่ือนไขกำรจดัสรร รำคำเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูล้งทุนนั้น มีควำมเหมำะสมเป็นไป
เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้น และท ำให้บริษทัมีวงเงินส ำรองเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำรและไดรั้บเงินตำม
ตอ้งกำรตำมแผนกำรขยำยฐำนลูกคำ้ของบริษทั  
 
4.5 เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่บุคคลในวงจ ากัด 
 กำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัเพ่ือจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้แก่ TTTH คร้ังน้ี คณะกรรมกำร
บริษทัมีควำมเห็นว่ำ บริษทั โตโยตำ้ ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จ ำกดั เป็นบริษทัท่ีมีฐำนะทำงกำรเงินมัง่คงและศกัยภำพในดำ้นกำร
ลงทุน ผูเ้ช่ียวชำญในกำรด ำเนินธุรกิจกำรบริหำรเก่ียวกบัโลจิสติกส์ มีสำยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัธุรกิจท่ีหลำกหลำย และมีบริษทัใน
เครือจ ำนวนมำก ส่งผลให้บริษทัสำมำรถขยำยฐำนลูกคำ้ไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง ท ำให้บริษทัไดรั้บเงินทุนตำมจ ำนวนท่ีตอ้งกำรเพื่อ
ใชใ้นกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั ถือเป็นกำรระดมทุนไดภ้ำยในระยะเวลำอนัส้ัน และลดภำระผูถื้อหุ้นเดิมในกำรเพ่ิมทุน อีก
ทั้งท ำให้บริษทัมีสภำพคล่องและผลกำรด ำเนินงำนท่ีดีขึ้น ตลอดจนเป็นกำรเพ่ิมศกัยภำพ ควำมเช่ือมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจ
ของบริษทัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholders) และสถำบนักำรเงินได ้ 
 ทั้งน้ีทำง TTTH จะเขำ้มำเป็นพนัธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partner) จะน ำควำมรู้ควำมสำมำรถ รวมถึงประสบกำรณ์
มำส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้บริษทัสำมำรถขยำยกำรเติบโต ซ่ึงบริษทัเล็งเห็นศกัยภำพและโอกำสในกำรเติบโต กำร

http://www.setsmart.com/
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สร้ำงรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร เพ่ิมก ำไรในอนำคต และประโยชน์ของผูถื้อหุ้นโดยรวม รวมถึงกำรร่วมพนัธมิตรทำงธุรกิจ
อนัดีต่อกนั   
 
5. ค ารับรองของกรรมการบริษัท 
 กรรมกำรบริษทั มีจ ำนวน 7 ท่ำน ประกอบดว้ยกรรมกำร 4 ท่ำน และกรรมกำรอิสระ/ะกรรมกำรตรวจสอบ 3 ท่ำน 
หำกไม่ปฏิบติัหน้ำท่ีให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยควำม
ซ่ือสัตยสุ์จริต และระมดัระวงัในกำรรักษำผลประโยชน์ของบริษทัในเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี โดยกระท ำกำร
หรือละเวน้กำรกระท ำกำรใดอนัเป็นกำรไม่ปฏิบติัหน้ำท่ีดงักล่ำว และก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษทั ผูถื้อหุ้นสำมำรถ
ฟ้องร้องเรียกค่ำสินไหมทดแทนจำกกรรมกำรคนดงักล่ำวแทนบริษทัไดต้ำมมำตรำ 85 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชน
จ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) จนเป็นเหตุให้กรรมกำร ผูบ้ริหำรหรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชน์
โดยมิชอบ ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลำยคนซ่ึงถือหุ้นในบริษทัและมีสิทธิออกเสียงรวมกนัไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจ ำนวน
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั สำมำรถใชสิ้ทธิเรียกคืนประโยชน์จำกกรรมกำรนั้นแทนบริษทัไดต้ำมมำตรำ 89/18 แห่ง
พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

ในกำรน้ี คณะกรรมกำรบริษทัขอรับรองว่ำคณะกรรมกำรบริษทัไดใ้ชค้วำมระมดัระวงัในกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ
อนุมติัและตรวจสอบขอ้มูลของผูล้งทุนอยำ่งครบถว้นแลว้ มีควำมเห็นว่ำกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนเพ่ือจดัสรร
ให้แก่ TTTH ดงักล่ำว ส่งผลดีต่อบริษทัจำกกำรไดมี้พนัธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partner) ในกำรสนบัสนุนกำรด ำเนินงำน
ของบริษทั และมีฐำนะทำงกำรเงินท่ีมัง่คง ท ำให้บริษทัสำมำรถขยำยฐำนลูกคำ้ไดจ้ริง สร้ำงรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร เพ่ิม
ก ำไรในอนำคต และเพ่ิมผลตอบแทนกำรลงทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นในระยะยำว  
  
 
 บริษทัขอรับรองว่ำสำรสนเทศในรำยงำนฉบบัน้ี ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประกำร 

 
 

 (ลงช่ือ)........................................... 
 (ดร.วิวฒัน์ กรมดิษฐ์) 
 กรรมกำรผูอ้  ำนำจลงลำยมือช่ือแทนบริษทั 
  
  
 (ลงช่ือ)........................................... 
 (นำยปิยะ เตชำกูล) 
 กรรมกำรผูอ้  ำนำจลงลำยมือช่ือแทนบริษทั 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 
 

ข้อบงัคับของบริษัทในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกบัการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 
หมวดท่ี 6 การประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ขอ้ 36 คณะกรรมกำรตอ้งจดัให้มีกำรประชุมผูถื้อหุ้นเป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปีภำยในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดของ

รอบบัญชีของบริษัท กำรประชุมผู ้ถือหุ้นครำวอื่นนอกจำกวรรคหน่ึงให้เรียกว่ำกำรประชุมวิสำมัญ โดย
คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมญัเม่ือใดก็สุดแต่จะเห็นสมควร ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือ
หลำยคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบ (10) ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้ทั้งหมด จะเขำ้ช่ือกนัท ำ
หนงัสือขอให้คณะกรรมกำรเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลใน
กำรท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่ำว ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมกำรตอ้งจดัให้มีกำรประชุมผูถื้อ
หุ้นภำยในส่ีสิบห้ำ (45) วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจำกผูถื้อหุ้น 

  ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรไม่จดัให้มีกำรประชุมภำยในก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสำม ผูถื้อหุ้นทั้งหลำยซ่ึง
เขำ้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้ ำนวนหุ้นตำมท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ำยในส่ีสิบห้ำ (45) 
วนั นบัแต่วนัครบก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสำม ในกรณีเช่นน้ีให้ถือว่ำเป็นกำรประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมกำร
เรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่ำใชจ้่ำยอนัจ ำเป็นท่ีเกิดจำกกำรจดัให้มีกำรประชุมและอ ำนวยควำมสะดวก
ตำมสมควร 

  ในกรณีท่ีปรำกฏว่ำกำรประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผูถื้อหุ้นตำมวรรคส่ีคร้ังใดจ ำนวนหุ้นผู ้
ถือหุ้นซ่ึงมำร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 38 ผูถื้อหุ้นตำมวรรคส่ีตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบ
ชดใชค้่ำใชจ้่ำยท่ีเกิดจำกกำรจดัให้มีกำรประชุมในคร้ังนั้นให้แก่บริษทั 

ขอ้ 37 ในกำรเรียกประชุมผูถื้อหุ้นให้คณะกรรมกำรจดัท ำเป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถำนท่ี วนั เวลำ ระเบียบวำระ
กำรประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรำยละเอียดตำมสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่ำเป็นเร่ืองท่ีจะ
เสนอเพ่ือทรำบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจำรณำ แลว้แต่กรณี รวมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเร่ืองดงักล่ำว และ
จดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนำยทะเบียนทรำบไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ให้โฆษณำค ำบอกกล่ำวนัด
ประชุมในหนงัสือพิมพ ์ไม่นอ้ยกว่ำสำม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย สถำนท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมตำมวรรคหน่ึง ตอ้ง
อยูใ่นทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือท่ีอื่นใดตำมท่ีคณะกรรมกำรจะก ำหนด
ก็ได ้

ขอ้ 38 ในกำรประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุ้น (ถำ้มี) มำประชุมไม่น้อยกว่ำยี่สิบห้ำ (25) คน 
หรือ ไม่นอ้ยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งถือหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ำหน่ึงในสำม (1/3) ของ
จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม  

ในกรณีท่ีปรำกฏว่ำกำรประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใดเม่ือล่วงเวลำนดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ ำนวนผูถื้อหุ้นซ่ึง
เขำ้มำร่วมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตำมท่ีก ำหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หำกว่ำกำรประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดัเพรำะผูถื้อหุ้น
ร้องขอให้กำรประชุมเป็นอนัระงบัไป ถำ้กำรประชุมผูถื้อหุ้นมิใช่เป็นกำรเ รียกประชุมเพรำะผูถื้อหุ้นร้องขอให้นัด
ประชุมใหม่ และในกรณีน้ีให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในกำร
ประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัว่ำจะตอ้งครบองคป์ระชุม 
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ขอ้ 39 ให้ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สำมำรถ
ปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้ให้รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำนในท่ีประชุม ถำ้ไม่มีรองประธำนกรรมกำรหรือมีแต่ไม่อยู่ใน
ท่ีประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้ให้ท่ีประชุมเลือกผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมคนใดคนหน่ึงมำเป็นประธำนในท่ี
ประชุมดงักล่ำว 

ขอ้ 40 ในกำรออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ให้ถือว่ำหุ้นหน่ึงมีเสียงหน่ึง และผูถื้อหุ้นคนใดมีส่วนไดเ้สียเป็น
พิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองนั้น นอกจำกกำรออกเสียงเลือกตั้งกรรมกำร และมติของท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงต่อไปน้ี 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือว่ำคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถำ้มีคะแนน

เสียงเท่ำกนัให้ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด 
(2) กรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงสำมในส่ี (3/4) ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษทัทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 
(ข) กำรซ้ือหรือรับโอนกิจกำรของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหำชนอ่ืนมำเป็นของบริษทั 
(ค) กำรท ำ แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญำเก่ียวกบักำรให้เช่ำกิจกำรของบริษทัทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญั 

กำรมอบหมำยใหบุ้คคลอื่นใดเขำ้จดักำรธุรกิจของบริษทั หรือกำรควบรวมกิจกำรกบับคุลอื่นโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อกำรแบ่งผลก ำไรขำดทนุกนั 

(ง) กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
(จ) กำรเพ่ิมหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษทั 
(ฉ) กำรเลิกบริษทั 
(ช) กำรออกหุ้นกูข้องบริษทั 
(ซ) กำรควบรวมกิจกำรบริษทักบับริษทัอื่น 

ขอ้ 41 กิจกำรท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้สำมญัประจ ำปีพึงเรียกประชุมมีดงัน้ี 
(1) พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรท่ีแสดงถึงกิจกำรบริษทัในรอบปีท่ีผำ่นมำ 
(2) พิจำรณำอนุมติังบดุลและบญัชีก ำไรขำดทุนของรอบบญัชีท่ีผำ่นมำ 
(3) พิจำรณำอนุมติัจดัสรรเงินก ำไร และกำรจ่ำยเงินปันผล 
(4) พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรท่ีพน้จำกวำระ และก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
(5) พิจำรณำแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชี และ 
(6) กิจกำรอื่นๆ 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5 
 

เอกสารและหลักฐานท่ีผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมการประชุม 
วิธีการการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง การนับคะแนน การแจ้งผลการนับคะแนน 

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/ 2564 ของ บริษัท เอทีพ ี30 จ ากัด (มหาชน) 
(ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)) 

 
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) บริษัท เอทีพี30 จ ำกัด (มหำชน) 

(“บริษทั”) มีควำมตระหนกัและห่วงใยต่อควำมเส่ียงของกำรแพร่ระบำด และควำมปลอดภยัของผูถื้อหุ้นท่ีเขำ้ร่วมประชุม 
จึงไดจ้ดักำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/ 2564 ผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) เท่ำนั้น บริษทัจึงขอแจง้ให้ทรำบถึง แนว
ปฏิบติัในกำรประชุมผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) ดงัน้ี  

ผูถื้อหุ้นท่ีมีควำมประสงคจ์ะเขำ้ร่วมกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/ 2564 ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะ (กรณีท่ีผู ้
ถือหุ้นมอบฉนัทะ) กรุณำแจง้ควำมประสงคพ์ร้อมเอกสำรยืนยนัตวัตนมำยงับริษทั ภำยในวนัท่ี 15 กุมภำพนัธ์ 2564 ท่ี      
E-mail Address: sukarnda@atp30group.com เม่ือบริษทัไดต้รวจสอบรำยช่ือผูถื้อหุ้นตำมขอ้มูลปิดสมุดทะเบียนรำยช่ือผูถื้อ
หุ้นท่ีมีสิทธิเข้ำร่วมประชุมวิสำมัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/ 2564 ท่ีก ำหนดจัดขึ้นในวนัพุธท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2564 ถูกต้องและ
ครบถว้นแลว้ บริษทัจะส่งช่ือผูใ้ช ้รหสัผำ่น และคู่มือกำรใชง้ำนในระบบไปยงั E-mail Address ท่ีไดส่้งมำแจง้บริษทั ส ำหรับ
ใชใ้นโปรแกรมกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) 
 
แนวปฏิบัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/ 2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนกิส์ (E-EGM) 
1. การเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM)  

กำรเขำ้ร่วมกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/ 2564 ผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) 
a. เม่ือผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ ไดแ้จง้ควำมประสงค์ และยนืยนัตวัตนกลบัมำยงับริษทัภำยในวนัท่ีก ำหนด

แลว้ บริษทัจะส่งช่ือผูใ้ช ้(Username) รหสัผำ่น (Password) และคูมื่อกำรเขำ้ใชง้ำนในระบบไปยงัอเีมลท่ีได้
ส่งมำแจง้บริษทั ส ำหรับใชใ้นโปรแกรมกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) โดย
ระบบของบริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (ภำยในวนัท่ี 15 กมุภำพนัธ์ 2564) 

b. กำรใชโ้ปรแกรมลงทะเบียน และกำรนบัคะแนนของบริษทั สำมำรถใชไ้ดก้บัคอมพิวเตอร์ /โนต้บุ๊ค 
(Notebook) /แทบ็เลต็ (Tablet) และโทรศพัทมื์อถือ ผำ่น Web Browser: Internet Explorer, Chrome 
อินเตอร์เน็ตควำมเร็ว 4G หรือ Internet บำ้นพ้ืนฐำน 

c. โดยระบบรองรับกำรเขำ้ร่วมกำรประชุมทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting ตำมวิธีกำรทั้งแบบเขำ้ร่วม
ประชุมดว้ยตนเองและกำรมอบฉนัทะ “แบบ ข.” ตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 9 

2. การส่งค าถามล่วงหน้า (ภายในวนัที่ 12 กุมภาพนัธ์ 2564) 
ผูถื้อหุ้นสำมำรถส่งค ำถำมล่วงหนำ้ท่ีเก่ียวขอ้งตำมแต่วำระไดใ้นช่องทำง  
“เลขำนุกำรบริษทั”  
บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) เลขท่ี 700/199 หมู่ท่ี 1 ต ำบลบำ้นเก่ำ อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 20160  
 

mailto:sukarnda@atp30group.com
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E-mail address: sukarnda@atp30group.com   
โทรศพัท:์ 063 903 0049  
โดยบริษทัจะรวบรวมค ำถำมท่ีเก่ียวขอ้งบนัทึกในรำยงำนกำรประชุมภำยหลงักำรประชุมเสร็จส้ิน  

3. วิธีการถามค าถาม 
 ท่ำนผูถื้อหุ้นสำมำรถส่งค ำถำมผ่ำนหน้ำต่ำงขอ้ควำม หรือ Chat มำได ้โดยกรรมกำรจะตอบค ำถำมดงักล่ำว ในช่วง 
Q&A ของวำระสุดทำ้ยผ่ำนโปรแกรมกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นผำ่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยระบบของบริษทั โอ
เจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 
4. การอ านวยความสะดวกช่องทางอ่ืน  
4.1  บริษทัมีกำรบนัทึกภำพและเสียงตลอดวำระกำรประชุม และจะน ำขึ้นขึ้นเวบ็ไซตบ์ริษทั www.atp30.com หลงักำร  

ประชุมเสร็จส้ิน  
4.2  ช่องทำงกำรติดต่อ  

“เลขำนุกำรบริษทั”  
บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) เลขท่ี 700/199 หมู่ท่ี 1 ต ำบลบำ้นเก่ำ อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 20160  
E-mail address: sukarnda@atp30group.com  
โทรศพัท:์ 063 903 0049 

 
เอกสารยืนยันตัวตนที่ต้องส่งพร้อมแบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code) เพ่ือเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ของบริษัท  
 ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมโปรดส่งเอกสำร ดงัต่อไปน้ี (แลว้แต่กรณี) ภำยในวนัท่ี 15 กุมภำพนัธ์ 2564 
 ผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งน ำส่ง (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code) (2) ใบตอบรับเขำ้ร่วมประชุมผำ่น
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และ (3) เอกสำรประกอบของผูถื้อหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลตำมขอ้มูลดำ้นล่ำว 
เพื่อยืนยนัตวัตนอยำ่งถูกตอ้งและครบถว้นเป็นไปตำมกฏหมำย โดยสำมำรถน ำส่งเอกสำรดงักว่ำว 2 ช่องทำงดงัน้ี 
1. อีเมล (E-mail Address): sukarnda@atp30group.com 
2. ส่งทำงไปรษรียล์งทะเบียนมำท่ี  

  “เลขำนุกำรบริษทั”  
 บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) เลขท่ี 700/199 หมู่ท่ี 1 ต ำบลบำ้นเก่ำ อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 บริษทัจะรับลงทะเบียนกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ภำยในวนัท่ี 15 กุมภำพนัธ์ 2564 ท่ี E-mail Address: 
sukarnda@atp30group.com 
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 หนำ้ท่ี 53 
 

 

บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 700/199 หมู่ท่ี1 ต ำบลบำ้นเก่ำ อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 

ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 
1. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์ร่วมประชุมด้วยตนเอง 
- แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code) 
- เอกสำรแสดงตนท่ีรำชกำรออกให้ท่ียงัไมห่มดอำย ุเช่น บตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรือ 

ใบอนุญำตขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทำง กรณีมีกำรเปล่ียนแปลงช่ือ หรือช่ือสกุล ขอให้ผูถื้อหุน้ยื่นหลกัฐำน
ประกอบดว้ย 

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุมแทน 
- แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code) 
- หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข.) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้งครบถว้นและลงลำยมือ 
- ผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ (ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 9) 
- ส ำเนำเอกสำรแสดงตนท่ีส่วนรำชกำรออกให้ของผูถื้อหุ้นตำมขอ้ 1 และผูถื้อหุน้ไดล้งลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 
- เอกสำรแสดงตนท่ีส่วนรำชกำรออกให้ของผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัขอ้ 1 
ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนติิบุคคล 
1. กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิตบิคุคล (กรรมการ) ประสงค์ร่วมประชุมด้วยตนเอง 
- แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code) 
- เอกสำรแสดงตนท่ีส่วนรำชกำรออกให้ของผูแ้ทนนิติบุคคล เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดำตำมขอ้ 1 
- ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุ้นซ่ึงรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมกำร)

และมีขอ้ควำมแสดงให้เห็นว่ำผูแ้ทนนิติบุคคล ซ่ึงเป็นผูเ้ขำ้ร่วมประชุมมีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อ
หุ้น 

2. กรณีที่มกีารมอบฉันทะ 
- แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code) 
- หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้ง ครบถว้นและลงลำยมือช่ือ

ของผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมกำร) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ (ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 9) 
- ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุ้นซ่ึงรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมกำร) 

และมีขอ้ควำมแสดงให้เห็นว่ำผูแ้ทนนิติบุคคล ซ่ึงลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคล 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้น 

- ส ำเนำเอกสำรแสดงตนท่ีส่วนรำชกำรออกให้ของผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมกำร) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะและไดล้งลำยมือ
ช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

- เอกสำรแสดงตนท่ีส่วนรำชกำรออกให้ของผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดำตำมขอ้ 1 
3.  กรณีผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ 

ดูแลหุ้น 
-  แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code) 
-  ให้เตรียมเอกสำรและแสดงเอกสำรเช่นเดียวกบักรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบคุคลขอ้ 1 หรือ ขอ้ 2 
 
- ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนตำ่งประเทศมอบให้ Custodian เป็นผูล้งนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ตอ้งส่ง 



 

 หนำ้ท่ี 54 
 

 

บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 700/199 หมู่ท่ี1 ต ำบลบำ้นเก่ำ อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 

หลกัฐำนดงัต่อไปน้ีเพ่ิมเติม 
1.  หนงัสือมอบอ ำนำจจำกผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทนุต่ำงประเทศให้ Custodian เป็นผูด้  ำเนินกำรลงนำมในหนงัสือมอบ

ฉนัทะแทน 
2.  หนงัสือยืนยนัว่ำ Custodian ผูล้งนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญำตใหป้ระกอบธุรกิจ Custodian 

ทั้งน้ี เอกสำรท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภำษำองักฤษจะตอ้งจดัท ำค ำแปลภำษำองักฤษแนบมำพร้อมดว้ย และให้ผูถื้อหุ้น
หรือผูแ้ทนนิติบุคคลนั้นรับรองควำมถูกตอ้งของค ำแปล 
 

วิธีการมอบฉันทะ 
บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะจ ำนวน 3 แบบตำมท่ีกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชยไ์ดก้ ำหนดไวต้ำมประกำศ
กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ เร่ือง ก ำหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ.2550 ดงัน้ี 
1.  แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ำย ไม่ซบัซอ้น 
2.  แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ท่ีมอบฉนัทะท่ีละเอียด ชดัเจน ตำยตวั 
3.  แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพำะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทนุต่ำงประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย 

เป็นผูรั้บฝำกดูแลหุ้น 
ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัไดด้ว้ยตวัเอง สำมำรถมอบฉนัทะไดโ้ดยด ำเนินกำรดงัน้ี 
1. เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขำ้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพยีงแบบเดียวเท่านั้น ดงัน้ี 

1.1 ผูถื้อหุ้นทัว่ไปสำมำรถเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพำะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเท่ำนั้น 
1.2 ผูถื้อหุ้นปรำกฏช่ือตำมสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็น

ผูรั้บฝำกและดูแลหุ้น (แบบ ค.) 
2. มอบฉนัทะใหบ้คุคลใดบคุคลหน่ึงตำมวตัถุประสงคข์องผูถื้อหุ้น หรือเลือกมอบฉนัทะให้กรรมกำรของบริษทั คือ       

นำยก ำชยั บุญจิรโชติ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ ตำมท่ีบริษทัไดเ้สนอช่ือไวใ้ห้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะใน
กำรเขำ้ร่วมประชุมดงักล่ำว 
ในกรณีมอบฉนัทะให้กรรมกำรของบริษทัลงมติแทน โปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะและหลกัฐำนมำยงัหน่วยงำน 

เลขำนุกำรบริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) E-mail address: sukarnda@atp30group.com ภำยในวนัท่ี 15 กุมภำพนัธ์  

2564 จกัเป็นพระคุณย่ิง 

3. ผูถื้อหุ้นตอ้งมอบฉนัทะเท่ำกบัจ ำนวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่ไม่สำมำรถจะมอบฉนัทะเพียงบำงส่วนนอ้ยกว่ำจ ำนวนท่ีตนถือ
อยูไ่ด ้เวน้แต่ เป็น Custodian ท่ีผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผูรั้บฝำกและดูแลหุ้นตำม
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

4. ในกำรออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวำระ ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองด
ออกเสียงเพียงอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงเท่ำนั้น ไม่สำมำรถแบ่งกำรออกเสียงลงคะแนนเป็นบำงส่วนได ้(เวน้แต่เป็นกำรออก
เสียงของ Custodian) 

5. ปิดอำกรแสตมป์จ ำนวน 20 บำท พร้อมทั้งขดีฆ่ำลงวนัท่ีท่ีท ำหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่ำว เพ่ือให้ถูกตอ้งและมีผล
ผกูพนัตำมกฎหมำย ทั้งน้ีบริษทัไดอ้  ำนวยควำมสะดวกในกำรปิดอำกรแสตมป์ให้แก่ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมำลงทะเบียน
เขำ้ร่วมประชุม 
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บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 700/199 หมู่ท่ี1 ต ำบลบำ้นเก่ำ อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 

วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) 
หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง การนับคะแนน การแจ้งผลการนบัคะแนน 

 
วิธีกำรออกเสียงลงคะแนนส ำหรับผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะท่ีประสงคเ์ขำ้ร่วมกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

(E-EGM) ดว้ยตนเอง สำมำรถลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระกำรประชุมได ้โดยผูถื้อหุ้นรำยหน่ึงจะมีคะแนนเสียงเท่ำกบั
จ ำนวนหุ้นท่ีมี หรือท่ีไดรั้บมอบฉันทะมำ ทั้งน้ีในกำรรวบรวมผลคะแนนผ่ำนระบบ E-Voting ของบริษทั โอเจ อินเตอร์
เนชัน่แนล จ ำกดั บริษทัจะน ำคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย (นอกเหนือจำก เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และ
งดออกเสียง) หักออกจำกคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีร่วมประชุม เป็นคะแนนเสียงเห็นดว้ย ส าหรับผู้ท่ีประสงค์
ลงคะแนนเสียงเฉพาะไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  สำมำรถส่งขอ้ควำมกำรลงคะแนนเสียงผำ่นระบบ E-Voting ของบริษทั 
โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั โดยขอให้ระบุขอ้มูลดงัน้ี 

 
 
ช่ือ-สกุล___________________________________________________________________________ผูเ้ขำ้ร่วมประชุม 
 
(ดว้ยตนเอง หรือรับมอบฉนัทะจำก นำย/นำง/นำงสำว____________________________________________________) 
 
วำระท่ี________________________ ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง จ ำนวนหุ้น__________________หุ้น 

 
 
 ทั้งน้ี ท่ำนผูถื้อหุ้นท่ีไดม้อบฉันทะและบริษทัไดรั้บหนงัสือมอบฉันทะจำกท่ำนแลว้ บริษทัจะเป็นผูช้  ำระค่ำอำกร
แสตมป์ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ หรือ E-Stamp ตำมระเบียบปฎิบติัของกรมสรรพำกรต่อไป 
 
หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 
วาระท่ัวไป 

1. กำรออกเสียงลงคะแนนแต่ละวำระจะกระท ำโดยเปิดเผย โดยให้นับหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น ซ่ึงผูถื้อหุ้นหรือ
ผูรั้บมอบฉันทะ ตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่ำงใดอยำ่งหน่ึง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ไม่สำมำรถแบ่ง
กำรออกเสียงลงคะแนนเป็นบำงส่วน (เวน้แต่เป็นกำรออกเสียงของ Custodian) 

2.          ในกรณีมอบฉนัทะ 
2.1       ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตำมท่ีผูรั้บมอบฉนัทะระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเท่ำนั้น 

กำรลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะวำระใดไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะให้ถือ
ว่ำกำรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นกำรลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น 

2.2 หำกผูรั้บมอบฉันทะไม่ไดร้ะบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไวใ้นหนังสือ
มอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือกรณีท่ีท่ีประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใด
นอกเหนือจำกท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ขอ้เทจ็จริงประกำรใด ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงคะแนนแทนไดต้ำมท่ีเห็นสมควร 
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การนับคะแนนเสียง 
ประธำนท่ีประชุมจะช้ีแจงวิธีกำรนับคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทรำบก่อนเร่ิมวำระกำรประชุม โดยบริษทัจะนับ

คะแนนเสียงแต่ละวำระจำกกำรลงคะแนนท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจง้ผล
กำรนบัคะแนนให้ท่ีประชุมทรำบทุกวำระก่อนเสร็จส้ินกำรประชุมตำมรำยละเอียด ดงัน้ี 
1. กำรนบัคะแนนเสียงในแต่ละวำระ เจำ้หน้ำท่ีจะบนัทึกคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ เฉพำะท่ีออก

เสียงไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย ระบบคอมพิวเตอร์จะหักออกจำกจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนท่ีเหลือจะถือว่ำเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยทั้งหมด 

2. เม่ือประมวลผลคะแนนเสร็จแลว้ ระบบคอมพิวเตอร์จะแสดงผลคะแนนเสียงบนจอมอนิเตอร์แสดงผลให้ผูเ้ขำ้ร่วม
ประชุมทรำบ 

3. ประธำนฯ จะแจง้ให้ท่ีประชุมทรำบผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ โดยผลคะแนนเสียงท่ีนบัไดจ้ะเป็นคะแนน
เสียงท่ีรวมคะแนนเสียงตำมควำมประสงคข์องผูถื้อหุ้นท่ีเขำ้ประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉนัทะแลว้ โดยในแต่ละ
วำระจะใชจ้ ำนวนหุ้นของผูเ้ขำ้ร่วมประชุมล่ำสุด อน่ึง จ ำนวนผูถื้อหุ้นท่ีมำประชุมทั้งหมดอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไป
ในแต่ละวำระ เน่ืองจำกมีผูถื้อหุ้นมำลงทะเบียนเพ่ิมเติมในระหว่ำงประชุม 

  



 

 หนำ้ท่ี 57 
 

 

บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 700/199 หมู่ท่ี1 ต ำบลบำ้นเก่ำ อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 6 
 

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนกิส์ ของ บริษัท เอทีพ ี30 จ ากัด (มหาชน) 
  

  เขียนท่ี_________________________________________ 
  วนัท่ี___________ เดือน__________ พ.ศ.__________ 

 
ขำ้พเจำ้_______________________________________ สัญชำติ_________________________________________ 
หมำยเลขบตัรประจ ำตวัประชำชน____________________________________________________________________  
อยูบ่ำ้นเลขท่ี___________ ถนน_________________ ต ำบล/แขวง_____________ อ ำเภอ/เขต_____________ 
จงัหวดั_______________________________________ รหสัไปรษณีย_์___________________________________ 
หมำยเลขโทรศพัท_์_______________________________________________________________________________  
เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) โดยถือหุ้นจ ำนวนรวมทั้งส้ิน______________________________หุ้น 

  
ประสงค์จะเขำ้ร่วมประชุม และลงคะแนนผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ส ำหรับกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น 

คร้ังท่ี 1/ 2564 โดยตอ้งกำรเขำ้ร่วมประชุม 
(    )   เขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
(    )   มอบฉนัทะให้ นำย/ นำง/ นำงสำว ________________________________________________________________ 
          หมำยเลขบตัรประจ ำตวัประชำชน__________________________________ ไดเ้ขำ้ร่วมประชุมดงักล่ำวขำ้งตน้ 
ขอ้มูลในกำรจดัส่งวิธีกำรเขำ้ร่วมประชุม 
(    )   ทำงอีเมล (E-Mail Address) ____________________________________________________ (โปรดระบุ) 
(    )   หมำยเลขโทรศพัท_์__________________________________________________________ (โปรดระบุ) 
- กรุณำจดัส่งเอกสำรเพื่อยืนยนัตวัตนตำมเอกสำรแนบ 5 ภำยในวนัท่ี 15 กุมภำพนัธ์ 2564  
- เม่ือท่ำนไดรั้บกำรยืนยนัตัวตนแล้ว บริษทัจะจดัส่งวิธีกำรเขำ้ร่วมประชุมไปยงัอีเมลท่ีท่ำนไดร้ะบุภำยในวนัท่ี 17 

กุมภำพนัธ์ 2564 
หมายเหต ุ: หำกท่ำนไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ และประสงคจ์ะเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมคร้ัง
น้ี โปรดกรอกรำยละเอียดและลงนำมในหนังสือมอบฉนัทะ ปรำกฏตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 9 และติดอำกรแสตมป์จ ำนวน 20 บำท พร้อมน ำหนังสือ
มอบฉนัทะ เอกสำรหรือหลกัฐำนเพื่อแสดงตน และเอกสำรประกอบในกำรเขำ้ร่วมกำรประชุม โดยส่งให้แก่เจำ้หนำ้ท่ีลงทะเบียนในวนัท่ีก ำหนด
ดว้ย และในกรณีท่ีท่ำนประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระป็นผูเ้ขำ้ร่วมประชุมแทน โปรดกรอกรำยละเอียดและลงนำมในหนังสือมอบ
ฉันทะท่ีส่งมำดว้ย โดยท่ำนสำมำรถส่งหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมเอกสำรประกอบเพื่อแสดงตนมำยงับริษทั ท่ีอยู่บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 
ฝ่ำยเลขำนุกำรบริษทั เลขท่ี 700/199 หมู่ท่ี 1 ต ำบลบำ้นเก่ำ อ ำเภอพำนทอง จงัหวดั ชลบุรี 20160 หรือ อีเมล : sukarnda@atp30group.com ภำยใน
วนัท่ี 15 กุมภำพนัธ์ 2564 
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นิยามและคุณสมบตัิกรรมการอิสระ 

 
นิยามกรรมการอิสระ 

กรรมกำรอิสระ คือ กรรมกำรท่ีไม่ไดบ้ริหำรจดักำรกิจกำรของบริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม มีควำมป็นอิสระจำกผู ้
ถือหุ้นใหญ่และผูบ้ริหำรของบริษทั ไม่มีควำมสัมพนัธ์อนัอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชวิ้จำรณญำณอยำ่งอิสระของตน 

ทั้งน้ี คณะกรรมกำรอิสระตอ้งประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อยหน่ึงในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด แต่
ตอ้งไม่นอ้ยกว่ำสำมคน และคุณสมบติัของกรรมกำรอิสระของบริษทันั้นเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพยฯ์   
คุณสมบติัคณะกรรมกำรอิสระ 
▪ ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อ

หุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี นบัรวมกำรถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ 
ดว้ย 

▪ ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีไดเ้งินเดือนประจ ำหรือผูมี้อ ำนำจ
ควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย ล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือของผูมี้อ ำนำจ
ควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวนัท่ีย่ืนค ำขออนุญำตต่อ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ำมดงักล่ำว ไม่รวมถึงกรณีท่ี
กรรมกำรอิสระเคยเป็นขำ้รำชกำร หรือท่ีปรึกษำของส่วนรำชกำรซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของ
บริษทั 

▪ ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะท่ีเป็น บิดำมำรดำ คู่
สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ
ไดรั้บกำรเสนอให้เป็นผูบ้ริหำรหรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

▪ ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจ
ควบคุมของบริษทัในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชวิ้จำรณญำณอยำ่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของผูท่ี้มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม 
ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
ก่อนวนัท่ีย่ืนค ำขออนุญำตต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

▪ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่  หรือผูมี้อ ำนำจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนกังำนสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบ
บญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่เวน้
แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวนัท่ีย่ืนค ำขออนุญำตต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

▪ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำย หรือท่ีปรึกษำทำงกำร
เงินซ่ึงไดรั้บค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผู ้
มีอ  ำนำจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพนั้น
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เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันท่ียื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

▪ ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษทั ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึง
เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ 

▪ ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีรับ
เงินเดือนประจ ำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจกำร
ท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

▪ ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั 
▪ กรรมกำรอิสระตำมคุณสมบติัข้ำงตน้ อำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั ให้ตัดสินใจในกำรด ำเนิน

กิจกำรของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล ำดบัเดียวกัน ผู ้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจ
ควบคุม โดยมีกำรตดัสินใจในรูปแบบองคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 หนำ้ท่ี 60 
 

 

บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 700/199 หมู่ท่ี1 ต ำบลบำ้นเก่ำ อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 8 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ช่ือ-นำมสกุล นำยก ำชยั บุญจิรโชติ 
อำย ุ 59 ปี 
สัญชำติ ไทย 
ท่ีอยู ่ 967 ม.1 ต.สกลบำตร อ.ขำณุวรลกัษบุรี  

จ.ก ำแพงเพชร 62140 
ต ำแหน่งในบริษทั กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ  

และ ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
วนัท่ีเร่ิมด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร 

30 เมษำยน 2556   

คุณวุฒิกำรศึกษำ นิติศำสตร์มหำบณัฑิต, มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
นิติศำสตร์บณัฑิต, มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

ประวติักำรอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2557/110  
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วง 5 ปีท่ีผำ่นมำ  

2561 - ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
2556 - ปัจจบุนั กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ: ของ 

บมจ.เอทีพี 30 
2529 - ปัจจบุนั หวัหนำ้ส ำนกังำน: ส ำนกักฎหมำยนิติพล 

 

  
กิจกำรอื่นท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน ไม่มี 
กิจกำรอื่นท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียน ส ำนกักฎหมำยนิติพล 
กิจกำรอื่นท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนต์่อบริษทั ไม่มี 
สัดส่วนกำรถือหุ้นของหุน้ (ณ วนัท่ี 30 ธนัวำคม 2563) ไม่มี 
กำรเขำ้ร่วมประชุมในปี 2563 ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4/4 คร้ัง 

ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 6/6 คร้ัง 
กำรมี / ไม่มีส่วนไดเ้สียในวำระท่ีเสนอในกำรประชุมคร้ังน้ี ไม่มี 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรอื่น ผูบ้ริหำร  
และผูถื้อหุ้นรำยใหญ ่

ไม่มี 
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แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ำยไม่ซบัซอ้น) 

ทำ้ยประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้เร่ืองก ำหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 
 

            เขียนท่ี .......................................................................... 
            วนัท่ี ........... เดือน ................................ พ.ศ. ............... 

ขำ้พเจำ้..................................................................................................................... .......สัญชำติ.............................................................................  
อยูบ่ำ้นเลขท่ี...........................ถนน................................................ต ำบล/แขวง........................ ............................................................................... 
อ ำเภอ/เขต.........................................................จงัหวดั...........................................................รหสัไปรษณีย.์........................................................  

 เป็นผูถ้ือหุ้นของบริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) โดยถือหุ้นจ ำนวนทั้งส้ินรวม............................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้
เท่ำกบั......................................เสียง ดงัน้ี 

 หุ้นสำมญั..........................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั......................... .............เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธิ.....................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั........... ...........................เสียง ขอมอบฉนัทะให้ 

 (1)............................................................................................. ............ .....................................................อำย.ุ...................................ปี 
อยูบ่ำ้นเลขท่ี...........................ถนน.....................................................ต ำบล/แขวง................................................................................................. 
อ ำเภอ/เขต......................................................จงัหวดั..........................................................รหสัไปรษณีย.์........................... .......................... หรือ 
 (2) ............................................................................................. ............ .....................................................อำย.ุ..................................ปี 
อยูบ่ำ้นเลขท่ี...........................ถนน.....................-................................ต ำบล/แขวง...................................................... ............................................ 
อ ำเภอ/เขต......................................................จงัหวดั....................................................... ...รหสัไปรษณีย.์....................................................... หรือ 
 (3) ....................นำยก ำชยั บุญจิรโชติ............................................................................................................อำย.ุ..............59.................ปี 
อยูบ่ำ้นเลขท่ี......967....ม.1.....ถนน....................................................................ต ำบล/แขวง...................สกลบำตร................................................ 
อ ำเภอ/เขต..........ขำณุวรลกัษบุรี........................จงัหวดั.................ก ำแพงเพชร...............................................รหสัไปรษณีย.์.....62140............ 
คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจ้ำเพ่ือเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจ้ำในกำรประชุมวิสำมญัผูถ้ือหุ้นคร้ังท่ี 
1/2564 ในวนัพุธท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2564 เวลำ 13.00 น. โดยประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลำ และ
สถำนท่ีอ่ืนดว้ย 

 
กิจกำรใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท ำไปกำรประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่ำขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 

 
 

         ลงช่ือ.....................................................................................ผูม้อบฉนัทะ  
                        (.....................................................................................) 
 

     ลงช่ือ................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
            (.....................................................................................) 

 
 
หมายเหต ุ: ผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉนัทะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยก
จ ำนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้  
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แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. (แบบท่ีก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตำยตวั) 
ทำ้ยประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ เร่ืองก ำหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

 
        เขียนท่ี .......................................................................... 
        วนัท่ี ........... เดือน ................................ พ.ศ. ............... 

 
ขำ้พเจำ้..................................................................................................................... .......สัญชำติ............................................................ 

อยูบ่ำ้นเลขท่ี...........................ถนน................................................ต ำบล/แขวง................................................................................ ....................... 
อ ำเภอ/เขต.........................................................จงัหวดั.................................. .........................รหสัไปรษณีย.์.......................................................... 
 เป็นผูถ้ือหุ้นของบริษทั.......บริษัท เอทพีี 30....................................................................................................................จ ำกดั (มหำชน) 
โดยถือหุ้นจ ำนวนทั้งส้ินรวม....................................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั......................................เสียง ดงัน้ี 
 หุ้นสำมญั....................................................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั......................................เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธิ.....................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั......................................เสียง  ขอมอบฉนัทะให้ 
 (1)............................................................................................................................. ....................................อำย.ุ....................................ปี 
อยูบ่ำ้นเลขท่ี...........................ถนน....................................................................ต ำบล/แขวง.... ................................................................................ 
อ ำเภอ/เขต..........................................................จงัหวดั................................................... ................................รหสัไปรษณีย.์..........................หรือ 
 (2) ................................................................................................................................ .................................อำย.ุ....................................ปี 
อยูบ่ำ้นเลขท่ี...........................ถนน....................................................................ต ำบล/แขวง............................................................................. ....... 
อ ำเภอ/เขต..........................................................จงัหวดั................................................. ..................................รหสัไปรษณีย.์.......................... หรือ 
 (3) ....................นำยก ำชยั บุญจิรโชติ............................................................................................................อำย.ุ..............59.................ปี 
อยูบ่ำ้นเลขท่ี......967....ม.1.....ถนน...........................-.........................................ต ำบล/แขวง...................สกลบำตร................................................ 
อ ำเภอ/เขต..........ขำณุวรลกัษบุรี........................จงัหวดั.................ก ำแพงเพชร............................................ ...รหสัไปรษณีย.์.....62140............ 
คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจ้ำเพ่ือเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจ้ำในกำรประชุมวิสำมญัผูถ้ือหุ้น คร้ังท่ี 
1/2564 ในวนัพุธท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2564 เวลำ 13.00 น. โดยประชุมผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ี
อ่ืน  
ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 (1)  วำระท่ี 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 
 (2)  วำระท่ี 2 เร่ือง พิจารณาอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษัท และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 

(เร่ือง ทุนจดเทะเบียน) เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 
(3)  วำระท่ี 3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทเพ่ืออนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน

ของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
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  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 
(4)  วำระท่ี 4 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมจ านวนกรรมการ 1 ท่าน จากจ านวนเดิม 7 ท่าน เป็นจ านวน 8 ท่าน โดยมอบ

อ านาจอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้ามาใหม่ให้แก่คณะกรรมการบริษัท 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 
(5)  วำระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)         
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 

 
(4) กำรลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่ำกำรลงคะแนน

เสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถ้ือหุ้น 
(5) ในกรณีท่ีขำ้พเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ี

ประชุมมีกำรพิจำรณำ หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ รวมถึง กรณีทีมีกำรเปลี่ยนแปลงแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริง
ประกำรใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  
 
 กิจกำรใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท ำไปกำรประชุมนั้น เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตำมท่ีขำ้พเจำ้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ
ให้ถือเสมือนว่ำขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 
 
 

ลงช่ือ.....................................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
               (.....................................................................................) 

 
 

ลงช่ือ..................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
                                (.....................................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ:  1.  ผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉนัทะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
     ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 

      2.  วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
      3.  ในกรณีท่ีมีวำระท่ีจะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำท่ีวำระท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสำมำรถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ ำ

ต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ตำมแนบ 
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ใบประจ ำต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข 

กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน)  

 

 กำรประชุมวิสำมัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 ในวนัพุธ ท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2564 เวลำ 13.00 น. โดยประชุมผ่ำนส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอื่น ดว้ย 

 
(1)  วำระท่ี ...... เร่ือง ............................................................................................................................. ...................................... 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 
(2)  วำระท่ี ...... เร่ือง ..................................................................................................................................................................... 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 
(3)  วำระท่ี ...... เร่ือง ......................................................................................................................................... ........................... 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 
(4)  วำระท่ี....... เร่ือง ............................................................................................................................. ........................................ 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 

 
 

 ลงช่ือ.....................................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
               (.....................................................................................) 

 
     ลงช่ือ..................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

                                (.....................................................................................) 
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ติดอากรแสตมป์ 20 

บาท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 9 
 

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. (แบบท่ีใชเ้ฉพำะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศ 

และแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝำกและดูแลหุ้น 

ทำ้ยประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ เร่ืองก ำหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 
 

เขียนท่ี .......................................................................... 
     วนัท่ี ........... เดือน ................................ พ.ศ. ............... 

 
ขำ้พเจำ้........................................................................................ ....................................สัญชำติ............................................................ 

อยูบ่ำ้นเลขท่ี...........................ถนน................................................ต ำบล/แขวง........................ ............................................................................... 
อ ำเภอ/เขต.........................................................จงัหวดั.................................................... .......รหสัไปรษณีย.์.......................................................... 
 ในฐำนะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝำกและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั....................................................................... 

เป็นผูถ้ือหุ้นของบริษทั............................................................................................... ...........................จ ำกดั (มหำชน) 
โดยถือหุ้นจ ำนวนทั้งส้ินรวม...............................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั.....................................เสียง ดงัน้ี 
 หุ้นสำมญั..........................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั......................................เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธิ.....................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั......................... .............เสียง ขอมอบฉนัทะให้ 
 (1)................................................................................................................................ .................................อำย.ุ....................................ปี 
อยูบ่ำ้นเลขท่ี...........................ถนน....................................................................ต ำบล/แขวง............................................................... ..................... 
อ ำเภอ/เขต..........................................................จงัหวดั................................... ................................................รหสัไปรษณีย.์..........................หรือ 
 (2) ........................................................................................................................... ......................................อำย.ุ....................................ปี 
อยูบ่ำ้นเลขท่ี...........................ถนน....................................................................ต ำบล/แขวง.... ................................................................................ 
อ ำเภอ/เขต..........................................................จงัหวดั..................................................... ..............................รหสัไปรษณีย.์.......................... หรือ 
 (3) ....................นำยก ำชยั บุญจิรโชติ............................................................................................................อำย.ุ..............59.................ปี 
อยูบ่ำ้นเลขท่ี......967....ม.1.....ถนน...........................-.........................................ต ำบล/แขวง...................สกลบำตร................................................. 
อ ำเภอ/เขต..........ขำณุวรลกัษบุรี........................จงัหวดั.................ก ำแพงเพชร........................................ .......รหสัไปรษณีย.์.....62140............ 
คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพื่อเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมวิสำมญัผูถ้ือหุ้นคร้ังท่ี1/2564 
ในวนัพุธท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2564 เวลำ 13.00 น. โดยประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ขำ้พเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเขำ้ร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

    มอบฉนัทะตำมจ ำนวนหุ้นทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

   มอบฉนัทะบำงส่วน คือ 

   หุ้นสำมญั.......................................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้..........................เสียง 

   หุ้นบุริมสิทธิ..................................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้..........................เสียง 

  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด.................................เสียง 
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ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
(1)  วำระท่ี 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 

 (2)  วำระท่ี 2 เร่ือง พิจารณาอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษัท และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (เร่ือง 

ทุนจดเทะเบียน) เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 

   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 

(3)  วำระท่ี 3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทเพ่ืออนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ

บริษัทให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 

(4)  วำระท่ี 4 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมจ านวนกรรมการ 1 ท่าน จากจ านวนเดิม 7 ท่าน เป็นจ านวน 8 ท่าน โดยมอบอ านาจ

อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้ามาใหม่ให้แก่คณะกรรมการบริษัท 

   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 

(5)  วำระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)         

   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 

 (4)      กำรลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ให้ถือว่ำกำรลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นกำรลงคะแนนเสียงของผูถ้ือหุ้น 

(5) ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ี
ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีทีมีกำรเปลี่ยนแปลงแกไ้ขหรือ
เพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประกำรใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
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 กิจกำรใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท ำไปกำรประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตำมท่ีขำ้พเจำ้ระบุในหนังสือมอบฉนัทะ 
ให้ถือเสมือนว่ำขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 
 
 
 

 ลงช่ือ.....................................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
(.....................................................................................) 

 
  

 ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(.....................................................................................) 

 
 

 ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(.....................................................................................) 

 
 

หมายเหต ุ:  
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค น้ีใชเ้ฉพำะกรณีท่ีผูถ้ือหุ้นปรำกฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝำกและดูแลหุ้นให้เท่ำนั้น 
2. หลกัฐำนท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะคือ 

(1) หนงัสือมอบอ ำนำจจำกผูถ้ือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  ำเนินกำรลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสือยืนยนัว่ำผูล้งนำมในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดรั้บอนุญำตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

3. ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยก
จ ำนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 

4. วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
5. ในกรณีท่ีมีวำระท่ีจะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ ผูรั้บมอบฉนัทะสำมำรถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ ำต่อ

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค ตำมแนบ  
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บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 700/199 หมู่ท่ี1 ต ำบลบำ้นเก่ำ อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค 
 

กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั เอทีพี30 จ ำกดั (มหำชน) ในกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 

ในวนัพุธ ท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2564 เวลำ 13.00 น. โดยประชุมผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM)  
หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอื่น ดว้ย 

 

(1)  วำระท่ี  เร่ือง ................................................................................................... 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง 
(2)  วำระท่ี  เร่ือง ................................................................................................... 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 
(3)  วำระท่ี  เร่ือง ................................................................................................... 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 
(4)  วำระท่ี  เร่ือง ................................................................................................... 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 
(5)  วำระท่ี  เร่ือง ................................................................................................... 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 

 
 

 ลงช่ือ.....................................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
(.....................................................................................) 

 
  

 ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(.....................................................................................) 

 
 

 ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(.....................................................................................) 

 
 


