
 

หนา้ 1 

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

(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิม่ทุน 

บริษัท เอทีพ ี30 จ ากดั (มหาชน) 

วันท่ี 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       มีมติอนุมัติให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสำมัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 เพ่ือพิจำรณำอนุมัติกำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทั
จ ำนวน 16,250,000.00 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 154,327,514.50 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 
170,577,514.50 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่ำตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท เพื่อเสนอขำย
ให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) และอนุมติักำรแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4. (เร่ือง ทุนจด
ทะเบียน) เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยเป็นกำรเพ่ิมทุนในลกัษณะดงัน้ี 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น  
 

มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก ำหนดวตัถุประสงคใ์นกำรใชเ้งินทุน 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 านวนหุ้น  อัตราส่วน 
(เดิม: ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซ้ือ 
และช าระเงินค่า

หุ้น 

หมายเหตุ 

บุคคลในวงจ ำกดั (Private 
Placement) ให้แก่ บริษทั โต
โยตำ้ ทูโช ไทย โฮลด้ิงส์ จ ำกดั 

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

โปรดพิจำรณำ
หมำยเหตุขำ้งล่ำง 

โปรดพิจำรณำ
หมำยเหตุ
ขำ้งล่ำง 
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หมำยเหตุ 
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 1/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 20 มกรำคม 2564 ไดมี้มติดงัต่อไปน้ี 
1. มีมติอนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 เพ่ือพิจำรณำอนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทั
จ ำนวน 16,250,000.00 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 154,327,514.50 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 
170,577,514.50 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจ 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”) โดย
กำรจดัสรรจ 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  

เม่ือพิจำรณำรำคำเสนอขำยหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทัท่ีจะออกให้ทำง TTTH ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 0.99 บำท ในคร้ัง
น้ี เทียบกบัรำคำตลำดของหุ้นบริษทั ซ่ึงค ำนวณจำกรำคำถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นบริษทัท่ีซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยฯ์ 
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)  

ทั้งน้ี ภำยหลงัจำกกำรออกและจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัใหแ้ก่ TTTH ขำ้งตน้ ทำง TTTH จะถือหุ้นจ ำนวน 
65,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 9.53 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกและจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมดภำยหลงักำรจดทะเบียน
เพ่ิมทุนช ำระแลว้ของบริษทั  
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(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 รวมเป็นกรรมกำรบริษทัทั้งหมดจ ำนวน 8 ท่ำน ซ่ึง
ประกอบดว้ยกรรมกำร 5 ท่ำนและกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน โดยกรรมกำรจำก TTTH ดงักล่ำวไม่ไดเ้ขำ้มำมีส่วนร่วมในกำร
บริหำรจดักำรบริษทัแต่อย่ำงใดและไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนัตำมมำตรำ 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 ำนำจให้คณะกรรมกำรบริษทั 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 รวมถึงเง่ือนไขและรำยละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบักำรจองซ้ือ และเสนอขำยหุ้น
สำมญัเพ่ิมทุนดงักล่ำว 

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

ง. จดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์และมีอ ำนำจด ำเนินกำรต่ำงๆ ท่ี
จ ำเป็น เพ่ือให้เป็นไปตำมค ำส่ังของนำยทะเบียน และเพื่อให้กำรด ำเนินกำรจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 
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 บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 700/199 หมู่ท่ี1 ต ำบลบำ้นเก่ำ อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 

 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 ร้อยละต่อทุนช าระ
แล้ว 1/ 

หมายเหตุ 

ผูถ้ือหุ้นเดิม หุ้นสำมญั 
หุ้นบุริมสิทธิ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

เพื่อรับรองกำรแปลงสภำพ/ ใชสิ้ทธิของใบแสดงสิทธิ
ในกำรซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได ้

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
....................จนกว่ำกำรประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่ำวจะแลว้เสร็จ 

 ก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผูถื้อหุ้น  (Record Date) ในวนัท่ี 04 
กุมภำพนัธ์ 2564  
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 บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 700/199 หมู่ท่ี1 ต ำบลบำ้นเก่ำ อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 

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 ำหรับลูกคำ้รำยใหม่ 3 รำยและต่อสัญญำลูกคำ้รำยเดิม 1 รำย ซ่ึงใช้บริกำรรถโดยสำรจ ำนวนทั้งส้ิน 83 คนั 
ประกอบดว้ยรถโดยสำรใหม่จ ำนวน 68 คนั และรถโดยสำรบริษทัจ ำนวน 15 คนั มูลค่ำสัญญำใหม่ประมำณ 370 ลำ้นบำท
ตลอดอำยุสัญญำท่ีเกิดขึ้น ส่งผลให้บริษทัมีอตัรำกำรเติบโตของรำยไดค้่ำบริกำรเพ่ิมขึ้นประมำณ 11% เปรียบเทียบกับ
รำยไดค้่ำบริกำรปี 2563 (ส ำหรับปี 2563 มีอตัรำกำรเติบโตของรำยไดค้่ำบริกำรลดลง 14% เปรียบเทียบกบัรำยไดค้่ำบริกำร
ปี 2562 มำจำกบริษทัไดรั้บผลกระทบโควิค-19) ซ่ึงเห็นไดว่้ำบริษทัมีแนวโน้มรำยไดค้่ำบริกำรท่ีเพ่ิมขึ้นจำกกำรขยำยฐำน
ลูกคำ้ และกำรลงทุนในรถใหม่ในคร้ังน้ี บริษทัใชแ้หล่งเงินทุนในรูปแบบกำรท ำสัญญำเช่ำทำงกำรเงินกบัสถำบนักำรเงินท่ี
บริษทัมีวงเงินอยู่ เป็นวงเงินลงทุนจ ำนวนทั้งหมด 200 ลำ้นบำท ระยะเวลำกบัท ำสัญญำประมำณ 4 ปีและ 5 ปี โดยบริษทัมี
วงเงินกำรลงทุนท่ีเพียงพอในปัจจุบนั และสำมำรถรองรับกำรลงทุนท่ีจะเกิดขึ้นในอนำคตได ้
 ส ำหรับเงินท่ีไดรั้บช ำระค่ำหุ้นเพ่ิมทุนจำกทำง TTTH ในคร้ังน้ี จ ำนวน 64,350,000 บำท บริษทัจะน ำเงินท่ีไดรั้บมำ
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร อำทิ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรียมนักขับและพนักงำนฝ่ำยปฏิบัติกำรในกำรควบคุม
กระบวนกำรเดินรถ ค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบัรถโดยสำรของบริษทั เช่น ซ่อมบ ำรุงตำมรอบระยะเวลำ ค่ำปรับปรุงสภำพรถโดยสำร
เม่ือมีอำยุครบ 10 ปี ของรถโดยสำรบริษัทและรถโดยสำรใหม่ และค่ำบริกำรเก่ียวกับเทคโนโลยีน ำมำใช้ร่วมกับ
กระบวนกำรเดินรถของบริษทั เช่น เทคโนโลยีในรูปแบบ Model smart mobility เพื่อสนบัสนุนกำรบริกำรเดินรถโดยสำร 
และควำมสะดวกสบำยให้แก่ผูใ้ชบ้ริกำรผำ่นมือถือ เป็นตน้  
 ทั้งน้ีหำกมีกำรเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ำรใชเ้งินเพ่ิมทุนและ/หรือกำรไดม้ำซ่ึงสินทรัพยอ์ย่ำงมีนยัส ำคญั บริษทั
จะด ำเนินกำรขอมติจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอีกคร้ัง 
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 บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 700/199 หมู่ท่ี1 ต ำบลบำ้นเก่ำ อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 

 บริษทัมีแผนกำรใชเ้งินเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำรตำมแผนโครงกำรลงทุนรถโดยสำรใหม่จ ำนวน 68 คนั โดย
บริษทัคำดว่ำจะไดรั้บเงินภำยในไตรมำสท่ี 1 ของปี 2564 และระยะเวลำกำรใชเ้งินภำยในหน่ึงปี รำยละเอียดดงัน้ี 

 รายละเอียด ประมาณการจ านวนเงิน 
1. ค่ำใชจ่้ำยค่ำแรงและผลประโยชน์ของนกัขบัและพนกังำนฝ่ำยปฏิบติักำร 30,000,000 
2. ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัรถโดยสำร 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 ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินหลงัหักภำษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลและส ำรองต่ำงๆ ตำมกฎหมำย หำกมี ทั้งน้ีกำรจ่ำยเงินปันผลอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยู่กบัศกัยภำพ กำรเติบโต
ของผลกำรด ำเนินงำน แผนกำรลงทุน สภำพคล่อง กำรขยำยงำน รวมถึงควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมในอนำคต เพื่อสร้ำง
ผลตอบแทนท่ีดีต่อผูถื้อหุ้นในอนำคต 
 
7. ประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน / จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

กำรเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี บริษทัไดมี้พนัธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic 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 



 

หนา้ 7 

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

8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน
 โปรดพิจำรณำรำยละเอียดอ่ืนๆ เก่ียวกบักำรเพ่ิมทุนคร้ังน้ี ในสำรสนเทศเก่ียวกบักำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญั
เพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) (ส่ิงท่ีแนบมำดว้ย 3)  
 
9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิม่ทุน / จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 

1. ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 1/2564 20 มกรำคม 2564 
2. ก ำหนดรำยช่ือผูถ้ือหุ้นท่ีสิทธิเขำ้ร่วมประชุมวิสำมญัผูถ้ือ

หุ้นคร้ังท่ี 1/2564 (Record Date) 
04 กุมภำพนัธ์ 2564 

3. ก ำหนดวนัประชุมวิสำมญัผูถ้ือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 24 กุมภำพนัธ์ 2564 
4. จดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้

กระทรวงพำณิชย ์
ภำยใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นมีมติอนุมติั 

5. เสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั หลงัจำกไดรั้บอนุญำตจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. แต่ไม่เกิน 3 เดือนนบั
แต่วนัท่ีมีมติอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น ซ่ึงคำดว่ำจะสำมำรถ
ด ำเนินกำรไดภ้ำยในไตรมำสท่ี 1/2564 

6. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช ำระแลว้กบักรมพฒันำธุรกิจ
กำรคำ้กระทรวงพำณิชย ์

ภำยใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บช ำระค่ำหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนครบ
ตำมจ ำนวน 

 
 บริษทัขอรับรองว่ำสำรสนเทศในรำยงำนฉบบัน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประกำร 
 
 
 
  ลำยมือช่ือ....................................................................... 
     (ดร. วิวฒัน์ กรมดิษฐ์) 
    กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงลำยมือช่ือแทนบริษทั 
 
 
 
  ลำยมือช่ือ....................................................................... 
   (นำยปิยะ เตชำกูล) 
    กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงลำยมือช่ือแทนบริษทั 

 
 

 


