(F 53-4)

แบบรายงานการเพิม่ ทุน
บริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
วันที่ 20 มกราคม 2564
บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) ขอรำยงำนมติคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20
มกรำคม 2564 เวลำ 17.30 น. เกี่ยวกับกำรเพิ่มทุนและจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนดังไปนี้
1.
การเพิม่ ทุน
1.1 มี มติ อนุ มัติให้เสนอต่อที่ประชุ มวิสำมัญผูถ้ ื อหุ้นครั้ งที่ 1/2564 เพื่อพิจำรณำอนุ มัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนบริ ษทั
จ ำนวน 16,250,000.00 บำท จำกทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ ำนวน 154,327,514.50 บำท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่ จ ำนวน
170,577,514.50 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่ำตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท เพื่อเสนอขำย
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และอนุมตั ิกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 4. (เรื่ อง ทุนจด
ทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั โดยเป็ นกำรเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้
การเพิ่มทุน

ประเภทหุ้น

 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในกำรใช้เงินทุน
แบบมอบอำนำจทัว่ ไป (General Mandate)

หุ้นสำมัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสำมัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

จานวนหุ้น
65,000,000
-

มูลค่ าที่ตราไว้
(บาทต่อหุ้น)
0.25
-

รวม
(บาท)
16,250,000.00
-

กรณี กำรเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในกำรใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในลำดับต่อไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2
กรณี กำรเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพำะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4
2.
2.1

การจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในกำรใช้เงินทุน
จัดสรรให้ แก่

จานวนหุ้น

อัตราส่ วน
(เดิม: ใหม่)

ราคาขาย
(บาทต่อหุ้น)

บุคคลในวงจำกัด (Private
Placement) ให้แก่ บริ ษทั โต
โยต้ำ ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด

65,000,000

-

0.99 บำท คิดเป็ นมูลค่ำ
64,350,000.00 บำท

วัน เวลา จองซื้อ
และชาระเงินค่า
หุ้น
โปรดพิจำรณำ
หมำยเหตุขำ้ งล่ำง

หมายเหตุ

โปรดพิจำรณำ
หมำยเหตุ
ข้ำงล่ำง
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หมำยเหตุ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มกรำคม 2564 ได้มีมติดงั ต่อไปนี้
1.
มีมติอนุ มตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจำรณำอนุ มตั ิ กำรเพิ่มทุนจดทะเบี ยนบริ ษทั
จ ำนวน 16,250,000.00 บำท จำกทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ ำนวน 154,327,514.50 บำท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่ จ ำนวน
170,577,514.50 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่ำตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท เพื่อเสนอขำย
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และอนุมตั ิกำรแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 4. (เรื่ อง ทุนจด
ทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
ทั้งนี้ มอบอำนำจให้บุคคลซึ่ งได้รับกำรแต่งตั้งและมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั และ/หรื อกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
มีอำนำจในกำรจดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ที่กรมพัฒนำธุ รกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์ และอำนำจดำเนินกำร
ต่ำงๆ ที่จำเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตำมคำสั่งของนำยทะเบียน และเพื่อให้กำรจดทะเบียนเสร็ จสมบูรณ์
2.
มีมติอนุ มตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจำรณำอนุ มตั ิ กำรออกและกำรเสนอขำยหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท โดยเสนอขำยแบบเฉพำะเจำะจงให้แก่
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ บริ ษทั โตโยต้ำ ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรี ยกว่ำ “TTTH”) โดย
กำรจัดสรรจำนวน 65,000,000 หุ้น ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 0.99 บำท คิดเป็ นมูลค่ำ 64,350,000.00 บำท
มีขอ้ พิจำรณำเพิ่มเติม ดังนี้
(ก) เนื่องจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็ นกำรเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ของบริ ษทั โดยที่ประชุม
วิสำมัญผูถ้ ือหุ้นมีมติกำหนดรำคำเสนอขำยไว้ชัดเจนตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่ อง กำร
อนุญำตให้บริ ษทั จดทะเบียนเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกำศที่ ทจ. 72/2558”)
นอกเหนื อจำกที่บริ ษทั จะต้องได้รับอนุ มตั ิจำกที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นในกำรออกและเสนอขำยหุ้นของบริ ษทั
ให้แก่ TTTH ในครั้งนี้ แล้ว บริ ษทั จะต้องได้รับอนุ ญำตให้เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริ ษทั ต่อบุคคลใน
วงจำกัดจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์และตลำดหลักทรั พย์ (“สำนักงำน ก.ล.ต.”) ตำมประกำศที่ ทจ.
72/2558 ก่อนกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว
เมื่อพิจำรณำรำคำเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษทั ที่จะออกให้ทำง TTTH ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 0.99 บำท ในครั้ง
นี้ เทียบกับรำคำตลำดของหุ้นบริ ษทั ซึ่ งคำนวณจำกรำคำถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ้นบริ ษทั ที่ซ้ื อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ
ย้อนหลังไม่น้อยกว่ำ 15 วันทำกำรติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2564 กล่ำวคือ ระหว่ำงวันที่ 28
ธันวำคม 2563 ถึงวันที่ 19 มกรำคม 2564 ซึ่งเท่ำกับหุ้นละ 0.99 บำทนั้น รำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนข้ำงต้น จึงเป็ นรำคำ
ที่ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำดตำมประกำศที่ ทจ. 72/2558
หำกรำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำด
ของหุ้นบริ ษทั ก่อนที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทำง TTTH จะต้อง
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีกำรพิจำรณำคำขอให้รับหุ้นสำมัญหรื อหุ้นบุริมสิ ทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11
พฤษภำคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
ทั้งนี้ ภำยหลังจำกกำรออกและจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่ TTTH ข้ำงต้น ทำง TTTH จะถือหุ้นจำนวน
65,000,000 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้อยละ 9.53 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ำยแล้วทั้งหมดภำยหลังกำรจดทะเบียน
เพิ่มทุนชำระแล้วของบริ ษทั
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(ข) กำรออกและจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่ TTTH ในครั้งนี้ ไม่เข้ำข่ำยเป็ นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริ ษทั จดทะเบียน ตำมนัยของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่
เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิ งหำคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่ อง
กำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรปฏิบตั ิกำรของบริ ษทั จดทะเบียนในรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 15 กันยำยน 2538
(รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกำศเรื่ องรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน”) เนื่องด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
ก่อนกำรเพิม่ ทุนในครั้งนี้ ทำง TTTH ไม่มีควำมสัมพันธ์ใดๆ กับบริ ษทั กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรื อผู ้
ถื อหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษทั อย่ำงไรก็ดี ภำยหลังจำกกำรเข้ำทำรำยกำรซื้ อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เอที พี 30 จำกัด
(มหำชน) แล้ว จะเข้ำมำเป็ นผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษทั โดยถือหุ้นจำนวน 65,000,000 หุ้นหรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้อย
ละ 9.53 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดภำยหลังกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริ ษทั และทำง TTTH จะ
เสนอชื่ อ บุ ค คลเข้ำดำรงต ำแหน่ ง กรรมกำรบริ ษทั จ ำนวน 1 ท่ ำน รวมเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ทั้งหมดจำนวน 8 ท่ ำน ซึ่ ง
ประกอบด้วยกรรมกำร 5 ท่ำนและกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน โดยกรรมกำรจำก TTTH ดังกล่ำวไม่ได้เข้ำมำมีส่วนร่ วมในกำร
บริ หำรจัดกำรบริ ษทั แต่อย่ำงใดและไม่มีควำมเกี่ยวข้องกันตำมมำตรำ 258 ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ซึ่ งกำรเข้ำซื้ อหุ้นสำมัญ
ของบริ ษทั ในครั้งนี้ถือเป็ นกำรตัดสิ นใจเฉพำะบริ ษทั และไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน โดย TTTH มิได้มีสัญญำระหว่ำงผูถ้ ือหุ้น
กันในกำรถือหุ้นของบริ ษทั ดังนั้น TTTH ดังกล่ำวจึงมิได้ร่วมกันกระทำกำรที่ตอ้ งถูกนับรวมเป็ นกลุ่มเดียวกัน (Acting In
Concert) ในกำรเข้ำซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
หำกในอนำคตบริ ษทั มีกำรทำรำยกำรกับ TTTH ดังกล่ำว บริ ษทั จะปฏิบตั ิตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
ที่ ทจ.21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรเกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิ งหำคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรปฏิบตั ิกำรของบริ ษทั ใน
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
นอกจำกนี้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ยังได้มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อ
พิ จ ำรณำอนุ มัติ กำรมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำรบริ ษทั และ/หรื อ กรรมกำรผูจ้ ัด กำร และ/หรื อ ผูร้ ั บ มอบอ ำนำจจำก
คณะกรรมกำรบริ ษทั และ/หรื อผูร้ ับมอบอำนำจจำกกรรมกำรผูจ้ ดั กำรเป็ นผูม้ ีอำนำจในกำรดำเนิ นกำร ดังนี้
ก. พิจำรณำกำหนดรำยละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่ งรวมถึงแต่
ไม่จำกัดเพียงกำรกำหนดระยะเวลำกำรเสนอขำย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไข และรำยละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็ นไปตำม
กฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับกำรออก และเสนอขำยหลักทรัพย์
ข. กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้ อ และวันเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุน กำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเป็ นครั้ง
เดียวหรื อเป็ นครำวๆ กำรชำระค่ำหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรำยละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกำรจองซื้ อ และเสนอขำยหุ้น
สำมัญเพิม่ ทุนดังกล่ำว
ค. เข้ำเจรจำ ทำควำมตกลง และลงนำมในเอกสำรและสัญญำต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนำจในกำรดำเนินกำรต่ำงๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรออก เสนอขำย และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนข้ำงต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกำรจัดเตรี ยม กำรลงนำม
กำรยื่นคำขออนุ ญำต และเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรขออนุ ญำตออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อสำนักงำน
ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงต่อหน่วยงำนใดๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี)
ง.
จดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์ และมีอำนำจดำเนินกำรต่ำงๆ ที่
จำเป็ น เพื่อให้เป็ นไปตำมคำสั่งของนำยทะเบียน และเพื่อให้กำรดำเนินกำรจดทะเบียนเสร็ จสมบูรณ์
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ทั้งนี้ ตำมประกำศ ทจ. 72/2558 กำหนดให้บริ ษทั ต้องเสนอขำยหุ้นให้แล้วเสร็ จภำยในระยะเวลำที่ได้รับอนุมตั ิจำกที่
ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้น แต่ตอ้ งไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นมีมติอนุมตั ิให้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่
หรื อบริ ษทั ต้องเสนอขำยหุ้นให้แล้วเสร็ จภำยใน 12 เดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นมีมติอนุมตั ิให้เสนอขำยหุ้น
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ้นมีมติไว้อย่ำงชัดเจนว่ำเมื่อพ้นระยะเวลำ 3 เดือนดังกล่ำว ให้คณะกรรมกำรบริ ษทั หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริ ษทั กำหนดรำคำเสนอขำยตำมรำคำตลำดในช่วงที่เสนอขำย
3.
มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิกำรเพิ่มจำนวนกรรมกำร 1 ท่ำน
จำกจำนวนเดิม 7 ท่ำนเป็ นจำนวน 8 ท่ำน โดยมอบอำนำจอนุมตั ิกำรแต่งตั้งกรรมกำรเข้ำใหม่ให้แก่คณะกรรมกำรบริ ษทั
2.1.1 กำรดำเนินกำรของบริ ษทั กรณี ที่มีเศษของหุ้น เนื่องจำกกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็ นกำรออกเพื่อ
จัดสรรให้แก่ TTTH โดยเฉพำะเจำะจง ซึ่งเป็ นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จึงไม่มีกรณี ที่มีเศษของหุ้น
2.2

แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)
จัดสรรให้ แก่

ผูถ้ ือหุ้นเดิม
เพื่อรับรองกำรแปลงสภำพ/ ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิ
ในกำรซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
ประชำชน
บุคคลในวงจำกัด
1/

ประเภท
หลักทรัพย์
หุ้นสำมัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสำมัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสำมัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสำมัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

จานวนหุ้น

ร้ อยละต่อทุนชาระ
แล้ว 1/

หมายเหตุ

-

-

-

ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมกำรบริ ษทั จดทะเบียนมีมติให้มีกำรเพิม่ ทุนแบบ General Mandate

3.

กาหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิม่ ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
กำหนดวันประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 13.00 น. ผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
(E-EGM) ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ โดยมีระเบียบวำระกำร
ประชุมดังต่อไปนี้
 กำหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นเพื่อสิ ทธิ ในกำรเข้ำร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้นตั้งแต่วนั ที่
....................จนกว่ำกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังกล่ำวจะแล้วเสร็ จ
 กำหนดรำยชื่ อ ผูถ้ ื อ หุ้ น ที่ มี สิท ธิ ใ นกำรเข้ำร่ ว มประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ้ น (Record Date) ในวัน ที่ 04
กุมภำพันธ์ 2564
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4.
4.1

4.2

4.3

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

5.

วัตถุประสงค์ของการเพิม่ ทุนและแผนการใช้ เงิน
กำรที่บริ ษทั ได้ร่วมพันธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partner) กับทำง TTTH ในครั้งนี้ ทำให้บริ ษทั ได้รับลูกค้ำจำกกำร
แนะนำของ TTTH จำนวน 2 รำย ระยะเวลำกำรให้บริ กำร 3 ปี และ 5 ปี ตำมลำดับ โดยใช้บริ กำรรถโดยสำรจำนวนทั้งสิ้น
57 คัน ประกอบด้วยรถโดยสำรใหม่จำนวน 42 คัน และรถโดยสำรบริ ษทั จำนวน 15 คัน มูลค่ำสัญญำใหม่ประมำณ 340 ล้ำน
บำท ตำมข่ำวที่ได้เผยแพร่ ต่อทำงตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่ องกำรแจ้ง ผลกำรประมูล กำรเริ่ มให้บริ กำรและกำรต่อสัญญำกำร
ให้บริ กำร สำหรั บลูกค้ำรำยใหม่ 3 รำยและต่อสัญญำลูกค้ำรำยเดิม 1 รำย ซึ่ งใช้บริ กำรรถโดยสำรจำนวนทั้งสิ้ น 83 คัน
ประกอบด้วยรถโดยสำรใหม่จำนวน 68 คัน และรถโดยสำรบริ ษทั จำนวน 15 คัน มูลค่ำสัญญำใหม่ประมำณ 370 ล้ำนบำท
ตลอดอำยุสัญญำที่เกิดขึ้น ส่ งผลให้บริ ษทั มีอตั รำกำรเติบโตของรำยได้ค่ำบริ กำรเพิ่มขึ้นประมำณ 11% เปรี ยบเทียบกับ
รำยได้ค่ำบริ กำรปี 2563 (สำหรับปี 2563 มีอตั รำกำรเติบโตของรำยได้ค่ำบริ กำรลดลง 14% เปรี ยบเทียบกับรำยได้ค่ำบริ กำร
ปี 2562 มำจำกบริ ษทั ได้รับผลกระทบโควิค -19) ซึ่ งเห็นได้ว่ำบริ ษทั มีแนวโน้มรำยได้ค่ำบริ กำรที่เพิ่มขึ้นจำกกำรขยำยฐำน
ลูกค้ำ และกำรลงทุนในรถใหม่ในครั้งนี้ บริ ษทั ใช้แหล่งเงินทุนในรู ปแบบกำรทำสัญญำเช่ำทำงกำรเงินกับสถำบันกำรเงินที่
บริ ษทั มีวงเงินอยู่ เป็ นวงเงินลงทุนจำนวนทั้งหมด 200 ล้ำนบำท ระยะเวลำกับทำสัญญำประมำณ 4 ปี และ 5 ปี โดยบริ ษทั มี
วงเงินกำรลงทุนที่เพียงพอในปัจจุบนั และสำมำรถรองรับกำรลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนำคตได้
สำหรับเงินที่ได้รับชำระค่ำหุ้นเพิ่มทุนจำกทำง TTTH ในครั้งนี้ จำนวน 64,350,000 บำท บริ ษทั จะนำเงินที่ได้รับมำ
ใช้เ ป็ นเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นในกิ จ กำร อำทิ ค่ ำ ใช้จ่ ำ ยในกำรเตรี ย มนัก ขับ และพนัก งำนฝ่ ำยปฏิ บัติ ก ำรในกำรควบคุ ม
กระบวนกำรเดินรถ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับรถโดยสำรของบริ ษทั เช่น ซ่อมบำรุ งตำมรอบระยะเวลำ ค่ำปรับปรุ งสภำพรถโดยสำร
เมื่ อ มี อ ำยุ ค รบ 10 ปี ของรถโดยสำรบริ ษ ัท และรถโดยสำรใหม่ และค่ ำ บริ ก ำรเกี่ ย วกับ เทคโนโลยี น ำมำใช้ร่ ว มกับ
กระบวนกำรเดินรถของบริ ษทั เช่น เทคโนโลยีในรู ปแบบ Model smart mobility เพื่อสนับสนุนกำรบริ กำรเดินรถโดยสำร
และควำมสะดวกสบำยให้แก่ผใู ้ ช้บริ กำรผ่ำนมือถือ เป็ นต้น
ทั้งนี้หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กำรใช้เงินเพิ่มทุนและ/หรื อกำรได้มำซึ่ งสิ นทรัพย์อย่ำงมีนยั สำคัญ บริ ษทั
จะดำเนินกำรขอมติจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นอีกครั้ง
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บริ ษทั มีแผนกำรใช้เงินเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำรตำมแผนโครงกำรลงทุนรถโดยสำรใหม่จำนวน 68 คัน โดย
บริ ษทั คำดว่ำจะได้รับเงินภำยในไตรมำสที่ 1 ของปี 2564 และระยะเวลำกำรใช้เงินภำยในหนึ่งปี รำยละเอียดดังนี้
1.
2.
3.
4.

รายละเอียด
ค่ำใช้จ่ำยค่ำแรงและผลประโยชน์ของนักขับและพนักงำนฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับรถโดยสำร
ค่ำบริ กำรเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำหรับกระบวนกำรเดินรถโดยสำร
เงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร
รวมทั้งสิ้น

ประมาณการจานวนเงิน
30,000,000
20,000,000
10,000,000
4,350,000
64,350,000

หำกบริ ษทั มีกำรปรับเปลี่ยนแผนกำรใช้เงิน บริ ษทั จะปฏิบตั ิเกี่ยวกับวัตถุประสงค์กำรใช้เงินเพิ่มทุนตำมประกำศที่
ทจ.71/2561 และประกำศที่ สจ. 63/2561
หมำยเหตุ: อ้ำงอิงข้อมูลค่ำใช้จ่ำยดำเนินงำนที่เกี่ยวข้องข้ำงต้นถัวเฉลี่ยย้อนหลังสำมปี สำหรับรถโดยสำรใหม่จำนวน 68 คัน
6.

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

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

รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
โปรดพิจำรณำรำยละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับกำรเพิ่มทุนครั้งนี้ ในสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่ งที่แนบมำด้วย 3)
9.

ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิม่ ทุน / จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.

6.

ขั้นตอนการดาเนินการ
ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2564
กำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุ้นที่สิทธิเข้ำร่ วมประชุมวิสำมัญผูถ้ ือ
หุ้นครั้งที่ 1/2564 (Record Date)
กำหนดวันประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
กระทรวงพำณิชย์
เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำกระทรวงพำณิชย์

วัน เดือน ปี
20 มกรำคม 2564
04 กุมภำพันธ์ 2564
24 กุมภำพันธ์ 2564
ภำยใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ อื หุ้นมีมติอนุมตั ิ
หลังจำกได้รับอนุญำตจำกสำนักงำน ก.ล.ต. แต่ไม่เกิน 3 เดือนนับ
แต่วนั ที่มีมติอนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ซึ่งคำดว่ำจะสำมำรถ
ดำเนินกำรได้ภำยในไตรมำสที่ 1/2564
ภำยใน 14 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับชำระค่ำหุ้นสำมัญเพิ่มทุนครบ
ตำมจำนวน

บริ ษทั ขอรับรองว่ำสำรสนเทศในรำยงำนฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประกำร

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

ลำยมือชื่อ.......................................................................
(นำยปิ ยะ เตชำกูล)
กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริ ษทั

หน้า 7
บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) 700/199 หมู่ที่1 ตำบลบ้ำนเก่ำ อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 20160

