สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้ แก่ บุคคลในวงจากัด
บริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
ตำมที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2564 ของบริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) เมื่อวันที่ 20
มกรำคม 2564 มีมติอนุ มตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจำรณำอนุ มตั ิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน
บริ ษทั จำนวน 16,250,000.00 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 154,327,514.50 บำท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน
170,577,514.50 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่ำตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท เพื่อจัดสรรให้แก่
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 1 รำย คือ บริ ษทั โตโยต้ำ ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด รวมทั้งสิ้ น 65,000,000
หุ้น โดยมีสำระสำคัญต่อกำรตัดสิ นใจของผูถ้ ือหุ้นมีดงั นี้
1.
รายละเอียดการเสนอขาย การกาหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคา
1.1 รายละเอียดของการเสนอขาย
บริ ษทั จะออกและจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท โดยเสนอขำย
แบบเฉพำะเจำะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ บริ ษทั โตโยต้ำ ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (ต่อไปนี้จะ
เรี ยกว่ำ “TTTH”) โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
บุคคลผู้ได้ รับการ
จัดสรร

จานวนหุ้น

ราคาเสนอขายต่ อหุ้น / มูลค่ ารวม
(บาท)

สั ดส่ วนการถือหุ้นเมื่อเปรียบเทียบกับจานวนหุ้นที่ออกและ
ชาระแล้วของบริษัท
ณ ปัจจุบัน

TTTH

65,000,000

0.99 / 64,350,000.00 บำท

หลังจากได้ รับการจัดสรรหุ้น
ในครั้งนี้

-

ร้อยละ 9.53

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

การกาหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคา
เมื่อพิจำรณำรำคำเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่ TTTH ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 0.99 บำท ครั้งนี้ โดยบริ ษทั
เปรี ยบเที ยบกับรำคำตลำดของหุ้นบริ ษทั คำนวณจำกรำคำถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ ำหนักของหุ้นที่ ซ้ื อขำยในตลำดหลักทรั พย์ฯ
ย้อนหลัง 15 วันทำกำรก่อนวันประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1 ปี 2564 เมื่อวันที่ 20 มกรำคม 2564 ในระหว่ำงวันที่ 28
ธันวำคม 2563 ถึ งวันที่ 19 มกรำคม 2564 ซึ่ งเท่ำกับหุ้นละ 0.99 บำท (ข้อมูลจำก SETSMART ตำม www.setsmart.com)
เท่ำกับหุ้นละ 0.99 บำทนั้น รำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนข้ำงต้น จึงเป็ นรำคำที่ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำดตำม
ประกำศที่ ทจ. 72/2558 มีรำยละเอียดกำรคำนวณดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

วันที่
ปริมาณซื้อขาย (พันหุ้น)
28 ธันวำคม 2563
223.83
29 ธันวำคม 2563
212.40
30 ธันวำคม 2563
1,299.70
04 มกรำคม 2564
1,133.62
05 มกรำคม 2564
337.12
06 มกรำคม 2564
935.30
07 มกรำคม 2564
340.98
08 มกรำคม 2564
311.58
11 มกรำคม 2564
2,407.53
12 มกรำคม 2564
3,822.89
13 มกรำคม 2564
1,096.38
14 มกรำคม 2564
522.66
15 มกรำคม 2564
1,296.70
18 มกรำคม 2564
577.80
19 มกรำคม 2564
3,147.23
รวม 15 วัน
17,665.72
รำคำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก 15 วันทำกำร (บำท/หุ้น)

มูลค่ าซื้อขาย (พันบาท)
216.04
205.42
1,237.12
1,059.08
316.40
893.45
327.62
298.59
2,337.58
3,850.46
1,120.76
529.32
1,302.28
574.46
3,236.82
17,505.40
0.99
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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)
1.3 ชื่ อและข้ อมูลของผู้ลงทุนที่จะได้ รับการเสนอขายหุ้นเพิม่ ทุนต่ อบุคคลในวงจากัด
1.3.1 ข้ อมูลทั่วไปของ บริษัท โตโยต้ า ทูโช โฮลดิง้ ส์ จากัด
บริ ษทั โตโยต้ำ ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด (ชื่อเดิม บริ ษทั โตโยด้ำ (ไทยแลนด์) จำกัด) เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 30 กรกฏำคม
2530 (ต่อไปนี้จะเรี ยกว่ำ “TTTC”) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ในกลุ่มโตโยต้ำ และเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์โตเกียว โดย
มี ก รรมกำรหลัก คื อ Jun Karube ต ำแหน่ ง Chirman of the Board และ Ichiro Kashitani ต ำแหน่ ง Member of the Board,
President & CEO ซึ่ งมีบริ ษทั โตโยต้ำ ทูโช คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (ญี่ปุ่น) เป็ นบริ ษทั แม่ในกลุ่มโตโยต้ำ เพื่อให้มีภำพลักษณ์
องค์กรเหมือนกันทัว่ โลก กำรเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ยงั แสดงถึงยุคแห่ งกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่ งบริ ษทั ไทยมีกำรพัฒนำและมีกำร
ปรับภำพลักษณ์ให้เป็ นสำกล โดย TTTC มีสำนักงำนใหญ่อยูท่ ี่ 607 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ
10400 ได้ก่ อ ตั้ง บริ ษทั โตโยต้ำ ทู โ ช ไทย โฮลดิ้ ง ส์ จ ำกัด (ต่ อ ไปนี้ จะเรี ย กว่ ำ “TTTH”) ซึ่ ง จดทะเบี ย นบริ ษทั วัน ที่ 1
กรกฎำคม 2562 มี ทุ น จดทะเบี ย นและทุ นชำระแล้ว 2,300,000,000 บำท เพื่ อ ด ำเนิ น ลงทุ นกับ บริ ษทั ต่ำงๆ จำกผลกำร
ดำเนินงำนที่ผำ่ นมำของ TTTC ถือเป็ นผูท้ ี่มีประสบกำรณ์ในธุรกิจกำรผลิตรถยนต์ เครื่ องยนต์ และชิ้นส่วนรถยนต์ ยำวนำน
มำกกว่ำ 60 ปี และเป็ นผูน้ ำในธุ รกิจนำเข้ำ -ส่ งออก ธุ รกิจนำยหน้ำตัวแทน ธุ รกิจบริ กำร ธุ รกิจซื้ อขำย ธุ รกิจค้ำปลีกทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ อีกทั้งกำรขยำยตลำดในกลุ่ม Non-automotive Business ที่ ไม่เกี่ ยวเนื่ องกับธุ รกิ จเดิม อำทิ กำร
บริ หำรที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ ธุรกิจที่พกั อำศัย บริ กำรทำงกำรเงิน อีคอมเมิร์ซ เป็ นต้น และมีฐำนะทำงกำรเงินที่มนั่ คง ณ วันที่
31 ธันวำคม 2562 สิ นทรัพย์รวม 21,980,893,619 บำท หนี้สินรวม 19,172,887,405 บำท และกำไรสุ ทธิ 5,805,524,186 บำท
ปั จจุบนั มีธุรกิจร่ วมกับบริ ษทั ต่ำงๆ มำกกว่ำ 80 บริ ษทั อีกทั้งบริ ษทั โตโยต้ำ ทูโช คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั
แม่ที่ญี่ปุ่น (สัดส่ วนกำรถือหุ้น 100 %) มีบริ ษทั ในเครื อมำกกว่ำ 90 ประเทศทัว่ โลก และ TTTC มีพนักงำนมำกกว่ำ 8,000
คน
วัตถุประสงค์ในกำรเข้ำมำลงทุนของ TTTH ครั้งนี้ เพื่อลงทุนกับบริ ษทั และรับผลตอบแทนในรู ปแบบเงินปันผลตำม
สัดส่ วนที่ลงทุนร้อยละ 9.53 และกำรเข้ำมำเป็ นพันธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partner) จะให้กำรสนับสนุนกำรดำเนินของ
บริ ษทั โดยมีกำรทำสัญญำข้อตกลงทำงธุรกิจกับทำงบริ ษทั ในเครื อ ได้แก่ 1.กำรแนะนำลูกค้ำในเครื อ คิดเป็ นค่ำคอมมิชชัน่
ตำมสัญญำลูกค้ำแต่ละรำย 2.กำรนำเทคโนโลยีในรู ปแบบ Model Smart Mobility มำใช้ร่วมกับกระบวนกำรเดินรถของ
บริ ษทั คิดเป็ นค่ำบริ กำรตำมรำยละเอียด อำทิ เส้น ทำง ระยะทำง และจำนวนรถ เป็ นต้น 3.กำรจัดหำหลักสู ตรอบรมที่
เกี่ยวกับกำรให้บริ กำรอย่ำงมืออำชีพ คิดตำมจำนวนผูเ้ ข้ำอบรม และ 4. กำรจัดหำแหล่งจำหน่ำยรถโดยสำรให้บริ ษทั คิดตำม
รำคำตลำด ส่ งเสริ มควำมแข็งแกร่ งให้กบั บริ ษทั เติบโตอย่ำงยัง่ ยืนในอนำคตต่อไป อีกทั้งบริ ษทั เห็นว่ำกลุ่ม TTTC มีฐำนะ
ทำงกำรเงินที่มนั่ คง มีควำมพร้อมในกำรลงทุนสู งและเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชำญในกำรดำเนิ นธุ รกิจกำรบริ หำรเกี่ยวกับโลจิสติกส์
สำหรับงบกำรเงินของ TTTH ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 สิ นทรัพย์รวม 8,293,479,741 บำท หนี้สินรวม 5,981,708,610 บำท
และกำไรสุ ทธิ 11,771,131 บำท จำกกำรลงทุนดังกล่ำวจะส่ งผลดีต่อบริ ษทั ซึ่ งจะได้รับประโยชน์จำกกำรร่ วมพันธมิตรทำง
ธุรกิจดังกล่ำว ช่วยให้บริ ษทั สำมำรถขยำยฐำนลูกค้ำ เสริ มภำพลักษณ์ที่ดี และสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่งได้
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อนึ่ งในกำรตัดสิ นใจกำรใช้บริ กำรในสัญญำข้อตกลงทำงธุ รกิจ บริ ษทั จะใช้ดุลยพินิจที่เหมำะสม จำเป็ น และเป็ น
ประโยชน์ต่อบริ ษทั โดยปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขกำรดำเนินธุรกิจปกติของบริ ษทั
1.3.2 โครงสร้ างการถือหุ้น ณ วันที่ 05 มีนาคม 2563
ลาดับที่
(1)
(2)
(3)

รายชื่ อผู้ถือหุ้น
บริ ษทั โตโยต้ำ ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด
บริ ษทั เชำว์วิศิษฐ จำกัด
บริ ษทั ซี ซี เค วี ซี จำกัด
รวม

จานวนหุ้น
1,127,000
586,500
586,500
2,300,000

สัดส่ วนการถือหุ้น
49.00%
25.50%
25.50%
100.00%

จานวนหุ้น
19,199,998
1
1
19,200,000

สัดส่ วนการถือหุ้น
100.00%
0.00%
0.00%
100.00%

(1) บริษัท โตโยต้ า ทูโช (ไทยแลนด์ ) จากัด
ลาดับที่
1.
2.
3.

รายชื่ อผู้ถือหุ้น
บริ ษทั โตโยต้ำ ทูโช คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (ญี่ปน)
ุ่ (1.1)
นำยคิโยโยชิ โอบะ
นำยโนบุสึเนะ คำวำซำกิ
รวม

(1.1) บริษัท โตโยต้ า ทูโช คอร์ ปอเรชั่น จากัด (ญี่ปุ่น) สัดส่วนกำรถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563
ดังนี้
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่ อผู้ถือหุ้น
Toyota Motor Corporation (1.1)-1
Toyota Industries Corporation (1.1)-2
The Master Trust Bank of Japan, Ltd (Trust Account) (1.1)-3
Custody Bank of Japan, Ltd (Trust Account)
MUFG Bank, Ltd.
Custody Bank of Japan, Ltd. (Trust Account 5)
Sumitomo Mitsui Banking Corporation
JP Morgan Chase Bank 385781
Mitsui Sumitomo Insurance Company, Limited
Nippon Life Insurance Company
ผูถ้ ือหุ้นรำยอื่น
รวมจานวนผู้ถือหุ้น 40,596 ราย

จานวนหุ้น (พันหุ้น)
76,368
39,365
37,591
16,302
8,098
4,582
4,249
3,675
3,600
3,522
156,704
354,056

สัดส่ วนการถือหุ้น
21.69%
11.18%
10.68%
4.63%
2.30%
1.30%
1.21%
1.04%
1.02%
1.00%
43.95%
100.00%

หมำยเหตุ :
1. ที่มำของข้อมูลมำจำก https://www.toyota-tsusho.com/english/ir/shareholders/shareholder01.html
2. Toyota Motor Corporation และ Toyota Industries Corporation เป็ นบริ ษทั ในกลุ่มโตโยต้ำ
3. ลำดับที่ 1-3 เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์โตเกียว
4. ลำดับที่ 1 Toyota Motor Corporation มีกรรมกำรหลักในกลุ่มยำนยนต์ ได้แก่ Moritaka Yoshida ตำแหน่ง Eexcutive Vice President และ
Didier Leroy ตำแหน่ง Executive Vice President, Member of the Board of Directors และกลุ่มกระแสไฟฟ้ำ คือ Shigeki Terashi ตำแน่ง
Executive Vice President, Member of the Board of Directors.
5. ลำดับที่ 2 Toyota Industries Corporation มีกรรมกำรหลัก Tetsuro Toyoda ตำแหน่ง Chirman และ Akira Onishi ตำแหน่ง President
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6. ลำดับที่ 3 The Master Trust Bank of Japan, Ltd มีกรรมกำรหลัก Hiroshi Naruse ตำแหน่ง Representative Director, President และ Tetsuo
Kushibe ตำแหน่ง Representative Director, Deputy President
7. ลำดับที่ 3, 4, 6 เป็ นธนำคำรที่ดำเนินธุรกิจดูแลและบริ หำรสินทรัพย์ (Turst Account)

(1.1)-1 Totaya Motor Corporation ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่ อผู้ถือหุ้น
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (หมำยเหตุ 2)
Toyota Industries Corporation (1.1)-2
The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (1.1)-3
Nipppon Life Insurance Company
JP Morgan Chase Bank
Denso Corporation
State Street Bank and Trust Company
Mitsui Sumitomo Insurance Company
Trust & Custody Services Bank, Ltd.
Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd.
ผูถ้ ือหุ้นรำยอื่น
รวมจานวนผู้ถือหุ้น 587,947 ราย

จานวนหุ้น (พันหุ้น)
357,634
238,466
201,990
127,332
101,530
89,915
78,582
56,814
51,089
51,064
1,908,581
3,262,997

สัดส่ วนการถือหุ้น
10.96%
7.31%
6.19%
3.90%
3.11%
2.76%
2.41%
1.74%
1.57%
1.56%
58.49%
100.00%

หมำยเหตุ :
1. ที่มำของข้อมูลมำจำก https://global.toyota/en/ir/stock/outline/?_ga=2.196349292.1365651996.1612756208-1774790103.1612756208
2. Japan Trustee Service Bank, Ltd.
2.1 รำยชื่อผูถ้ ือหุ้น 1. Sumitomo Mitsui Trust Holdings สัดส่วนกำรถือหุ้น 66.67% และ 2. Resona Bank, Limited สัดส่ วนกำรถือหุ้น
33.33%
2.2 กรรมกำรหลัก ได้แก่ 1. Mr. Yoshikatsu Nakashima มีตำแหน่ง Chariman of the Bord, Representaive Director 2. Mr. Kazuho Oda
ตำแหน่ง President, Representative Director และ 3. Mr. Hiroaki Okuno ตำแหน่ง Vice President, Representative Director
2.3 ที่มำของข้อมูลมำจำกhttps://www.fis.com/fis/companies/details.asp?l=e&company_id=159159
2.4 Sumitomo Mitsui Turst Holding ข้อมูลรำยชื่อผูถ้ ือหุ้น 3 อันดับแรก ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563ได้แก่ 1. The Master Trust Bank of
Japan, Ltd. (Trust Account) สัดส่วนกำรถือหุ้น 8.63% 2. Custody Bank of Japan, Ltd. (Trust Account 9,5,7,6) สัดส่วนกำรถือหุ้น
13.97% และ 3. JP Morgan Chase Bank 385781 สัดส่วนกำรถือหุ้น 1.59% และ ที่มำของข้อมูลมำจำก
https://www.smth.jp/en/stock/state/index.html
2.5 Resona Bank, Limited ข้อมูลรำยชื่อผูถ้ ือหุ้น 3 อันดับแรก ได้แก่ 1. Dai-ichi Life Holdings, Inc. สัดส่วนกำรถือหุ้น 5.44% 2. Asset
Management One Co., Ltd. สัดส่วนกำรถือหุ้น 4.53% และ 3. Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd. สัดส่วนกำรถือ
หุ้น 3.87% และ ที่มำของข้อมูลมำจำก https://www.marketscreener.com/quote/stock/RESONA-HOLDINGS-INC6492267/company/
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(1.1)-2 Toyota Industries Corporation ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่ อผู้ถือหุ้น
Toyota Motor Corporation (1.1)-1
Denso Corporation (หมำยเหตุ 2.)
Towa Real Estate Co., Ltd. (หมำยเหตุ 3.)
The Master Trust Bank of Japan, Ltd.
Toyota Tsusho Corporation
Custody Bank of Japan, Ltd.
Nippon Life Insurance Company
Aisin Seiki Co., Ltd.
Aioi Nissay Dowa Insurance Co., Ltd.
Toyota Industries Corporation Employee Ownership Program
ผูถ้ ือหุ้นรำยอื่น
รวมจานวนผู้ถือหุ้น 15,203 ราย

จานวนหุ้น (พันหุ้น)
76,600
29,647
16,291
15,868
15,294
11,140
6,580
6,578
4,903
4,249
138,691
325,841

สัดส่ วนการถือหุ้น
23.51%
9.10%
5.00%
4.87%
4.69%
3.42%
2.02%
2.02%
1.50%
1.30%
42.56%
100.00%

หมำยเหตุ :
1. ที่มำของข้อมูลมำจำก https://www.toyota-industries.com/investors/stock/index.html
2. Denso Corporation มีกรรมกำรหลักคือ Koichi Fukaya ตำแหน่ง Chairman ข้อมูลรำยชื่อผูถ้ ือหุ้น 3 อันดับแรก ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563
ได้แก่ 1. Toyota Motor Corporation สัดส่วนกำรถือหุ้น 24.38% 2. Toyota Industries Corporation สัดส่วนกำรถือหุ้น 8.95% และ 3. The
Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account) สัดส่วนกำรถือหุ้น 6.71% และ ที่มำของข้อมูลมำจำก
https://www.denso.com/global/en/about-us/investors/stock/overview/
3. Towa Real Estate Co., Ltd. กรรมกำรหลัก Akio Toyoda ตำแหน่ง Chirman และ Masao Ukai ตำแหน่ง President ที่มำของข้อมูลมำจำก
http://www.towa-r.co.jp/images/english.pdf

(1.1)-3 The Master Trust Bank of Japan, Ltd ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.

รายชื่ อผู้ถือหุ้น
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corportion (หมำยเหตุ 2)
Nippon Life Insurance Company
Meiji Yasuda Life Insurance Company
The Norinchukin Trust and Banking Co., Ltd.
รวม

จานวนหุ้น
55,800
40,200
12,000
12,000
120,000

สัดส่ วนการถือหุ้น
46.50%
33.50%
10.00%
10.00%
100.00%

หมำยเหตุ :
1. ที่มำของข้อมูลมำจำก https://www.mastertrust.co.jp/english/pdf/discro_2020.pdf
2. Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corportion ข้อมูลรำยชื่อผูถ้ ือหุ้น 3 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 ได้แก่ 1. The Master Trust Bank of
Japan, Ltd. สัดส่วนกำรถือหุ้น 8.25% 2. Custody Bank of Japan, Ltd. (Trust Account 5,9) สัดส่วนกำรถือหุ้น 9.18% และ 3. $$BTC
Cliemt Omnibu $ Account สัดส่วนกำรถือหุ้น 2.27% ที่มำของข้อมูลมำจำก
https://www.mufg.jp/english/ir/stock/stock_information/index.html
2.1 กรรมกำรหลัก Toby S. Myerson , Hirofumi Nomoto, Yasushi Shingai, Tarisa Watanagase, Akira Yamate ตำแหน่ง Member of the
Board of Directors (Outside Director) และ Junichi Okamoto, Ritsuo Ogura, Nobuyuki Hirano, Kanetsugu Mike, Saburo Arki, Iwao
Nagashima,, Hironori Kamezawa ตำแหน่ง Member of the Bord of Directors
3. ลำดับที่ 2 และลำดับที่ 3 ไม่พบข้อมูล
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(2) บริษัท เชาว์วิศิษฐ จากัด
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายชื่ อผู้ถือหุ้น
บริ ษทั เจ เอ โอ บิสซิเนส จำกัด (2.1)
บริ ษทั วิศิษฐ์ จำกัด (2.2)
นำงสำวมณพร เชำว์วิศิษฐ
นำงสำวนลินี เชำว์วิศิษฐ
นำยพิพิธ เชำว์วิศิษฐ
นำงสำวมัทนำ เชำว์วิศิษฐ
บริ ษทั โตโยต้ำ ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด (1)
รวม

จานวนหุ้น
4,837,283
414,766
306,475
102,158
102,159
102,158
1
5,865,000

สัดส่ วนการถือหุ้น
82.48%
7.07%
5.23%
1.74%
1.74%
1.74%
0.00%
100.00%

จานวนหุ้น
136,640
136,640
136,640
136,640
546,560

สัดส่ วนการถือหุ้น
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
100.00%

จานวนหุ้น
24,089
21,220
17,591
17,365
10,500
2,000
2,000
1,979
1,625
1,625
2
2
2
100,000

สัดส่ วนการถือหุ้น
24.09%
21.22%
17.59%
17.36%
10.50%
2.00%
2.00%
1.98%
1.63%
1.63%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%

(2.1) บริษัท เจ เอ โอ บิสซิเนส จากัด
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.

รายชื่ อผู้ถือหุ้น
นำยกณพ เชำว์วิศิษฐ
นำยปณิธิ เชำว์วิศิษฐ
นำงสำวศุภสั สร เชำว์วิศิษฐ
นำงสำวอนุษฐำ เชำว์วิศิษฐ
รวม

(2.2) บริษัท วิศิษฐ์ จากัด
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

รายชื่ อผู้ถือหุ้น
นำยกณพ เชำว์วิศษฐ
นำยชวิษฐ์ เชำว์วิศิษฐ
นำงจันทรำ เชำว์วิศิษฐ
นำงสำวกนลำ เชำว์วิศิษฐ
นำงสำวศุภสั สร เชำว์วิศิษฐ
นำงสำวปณิธิ เชำว์วิศิษฐ
นำงสำวอนุษฐำ เชำว์วิศิษฐ
นำงวันทนีย์ เชำว์วิศิษฐ
นำยพิพิธ เชำว์วิศิษฐ
นำงสำวมณพร เชำว์วิศิษฐ
นำยเชษญ เชำว์วิศิษฐ
นำงวรำภรณ์ เชำว์วิศิษฐ
นำยสุจินต์ เชำว์วิศิษฐ
รวม
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(3) บริษัท ซี ซี เค วี ซี จากัด
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

จานวนหุ้น
4,837,283
414,766
306,475
102,158
102,159
102,158
1
5,865,000

สัดส่ วนการถือหุ้น
82.48%
7.07%
5.23%
1.74%
1.74%
1.74%
0.00%
100.00%

จานวนหุ้น
58,009
47,461
5,860
5,859
117,189

สัดส่ วนการถือหุ้น
49.50%
40.50%
5.00%
5.00%
100.00%

(3.1) บริษัท ซี ซี เค วี จากัด
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.

รายชื่ อผู้ถือหุ้น
นำยชวิษฐ์ เชำว์วิศิษฐ
นำงสำวกนลำ เชำว์วิศิษฐ
นำยเชษฐ เชำว์วิศิษฐ
นำงวรำภรณ์ เชำว์วิศิษฐ
รวม

1.3.3 รายชื่ อกรรมการ
รายชื่ อกรรมการ

บจ. โตโยต้ า
ทูโช ไทย
โฮลดิง้ ส์

สัดส่ วนการถือหุ้น

(1) บจ. โต
โยต้ า ทูโช
(ไทยแลนด์ )

(2) บจ. เชาว์
วิศิษฐ

49.00%

25.50%

นำยคิโยโยชิ โอบะ

/

/

นำยยูอิจิ โออิ

/

/

นำยคุนิอำคิ ยำมำกิว่ำ

/

/

นำยยูจิ นำคำกำวะ

/

/

นำงเพ็ญพรรณ เชำว์วิศิษฐ

/

/

นำงสำวอนุษฐำ เชำว์วิศิษฐ

/

นำงวรำภรณ์ เชำว์วิศิษฐ

/

นำยชวิษฐ์ เชำว์วิศิษฐ

/

(2.2) บจ.
วิศิษฐ์

นำยโนะบุฟูมิ มิอุระ

/

นำยชิซูกะ ฮำยำซิ

/

(3.1) บจ. ซี
ซี เค วี

25.50%

/

/

/
/

(3) บจ. ซี ซี
เค วี ซี

/
/

นำยโนบุสึเนะ คำวำซำกิ

นำงจันทรำ เชำว์วิศิษฐ

(2.1) บจ. เจ
เอ โอ บิส
ซิเนส

/

/

/

/

/

/

นำยกณพ เชำว์วิศิษฐ

/

นำยปณิธิ เชำว์วิศิษฐ

/

/
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บจ. โตโยต้ า
ทูโช ไทย
โฮลดิง้ ส์

(2.2) บจ.
วิศิษฐ์

(3) บจ. ซี ซี
เค วี ซี

(3.1) บจ. ซี
ซี เค วี

นำยเชษฐ เชำว์วิศิษฐ

/

/

/

นำงสำวกนลำ เชำว์วิศิษฐ

/

/

/

นำยพิพิธ เชำว์วิศิษฐ

/

นำงสำวสุ ภนีวรรณ เชำว์วิศิษฐ

/

นำงสำวมณพร เชำว์วิศิษฐ

/

รายชื่ อกรรมการ

(1) บจ. โต
โยต้ า ทูโช
(ไทยแลนด์ )

(2) บจ. เชาว์
วิศิษฐ

(2.1) บจ. เจ
เอ โอ บิส
ซิเนส

นำงสำวศุภสั สร เชำว์วิศิษฐ

/

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

Jun Karube
Ichiro Kashitani
Hideki Yanase
Takahiro Kondo
Kumi Fujisawa
Kunihito Koumoto
Yukari Inoue
Didier Leroy
Monitaka yoshida
Shigeki Terashi
Gill A” Pratt
Shigeki Tomooyama
Mitsuru Kawai
Koji Kobayashi
Tetsuro Toyoda
Akira Onishi
Kazue Sasaki
Takuo Sasakt
Hiroshi Naruse
Tetsuo Kushibe
Ken Iiyama
Atsushi Nakajima
Daizo Naito

(1.1) Toyota
Tsusho
Corporation
/
/
/
/
/
/
/
/

(1.1)-1 Toyota
Motor
Corporation

(1.1)-2 Toyota
Industries
Corporation

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

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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1.3.4 ความสัมพันธ์ กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท
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 ำ น 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
ที่ทจ.21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรเกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิ งหำคม 2551 ( รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
และปรำกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรปฏิบตั ิ กำรของบริ ษทั ใน
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
2.
2.1

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุน และแผนการใช้ เงิน
วัตถุประสงค์ของการออกหุ้น
กำรที่บริ ษทั ได้ร่วมพันธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partner) กับทำง TTTH ในครั้งนี้ ทำให้บริ ษทั ได้รับลูกค้ำจำกกำร
แนะนำของ TTTH จำนวน 2 รำย ระยะเวลำกำรให้บริ กำร 3 ปี และ 5 ปี ตำมลำดับ โดยใช้บริ กำรรถโดยสำรจำนวนทั้งสิ้น
57 คัน ประกอบด้วยรถโดยสำรใหม่จำนวน 42 คัน และรถโดยสำรบริ ษทั จำนวน 15 คัน มูลค่ำสัญญำใหม่ประมำณ 340 ล้ำน
บำท ตำมข่ำวที่ได้เผยแพร่ ต่อทำงตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่ องกำรแจ้ง ผลกำรประมูล กำรเริ่ มให้บริ กำรและกำรต่อสัญญำกำร
ให้บริ กำร สำหรั 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 ได้รับผลกระทบโควิด -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 ยมนัก 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
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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
2.2

แผนการใช้ เงิน
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: อ้ำงอิงข้อมูลค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องข้ำงต้นถัวเฉลี่ยย้อนหลังสำมปี สำหรับรถโดยสำรใหม่จำนวน 68 คัน
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3.
3.1

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

3.2

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

หมำยเหตุ :
1/
รำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำย
2/

รำคำตลำดหลังเสนอขำย

=
=
=
=

3.3

รำคำถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ้นสำมัญในตลำดหลักทรัพย์ 15 วันทำกำร ติดต่อกันก่อนวัน
ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั เมื่อที่ 20 มกรำคม 2564 (คิดเป็ นรำคำเท่ำกับ 0.99 บำทต่อหุ้น)
(รำคำตลำด x จำนวนหุ้น paid-up) + (รำคำเสนอขำย x จำนวนหุ้นที่เสนอขำยครั้งนี้)
จำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ้นที่เสนอขำยครั้งนี้
(0.99 x 617,310,058) + (0.99 x 65,000,000)
(617,310,058 + 65,000,000)
0.99 บำทต่อหุ้น

ผลกระทบต่ อส่ วนแบ่ งกาไรต่ อหุ้น (Earnings per share dilution)
= EPS ก่อนกำรเสนอขำย - EPS หลังกำรเสนอขำย
EPS ก่อนกำรเสนอขำย
= 0.031 - 0.028
0.031
= 9.68%

หมำยเหตุ :
กำไรสุทธิ (ตำมงบกำรเงินไตรมำสที่ 3/2563)
EPS ก่อนกำรเสนอขำย
EPS หลังกำรเสนอขำย

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

= 0.031 บำทต่อหุ้น
= 0.028 บำทต่อหุ้น
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กำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ จะทำให้โครงสร้ำงกำรถือหุ้น 10 อันดับแรก
ก่อนและหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนมีกำรเปลี่ยนแปลง โดยสรุ ปได้ดงั นี้
ลาดับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่ อผู้ถือหุ้น

กลุ่มนำยชำติชำย พำนิชชีวะ**
กลุ่มนำยปิ ยะ เตชำกูล**
นำยวิวฒั น์ กรมดิษฐ์**
นำยวิฑูรย์ กรมดิษฐ์
นำยพงษ์ชยั จงไพศำลศิลป์
นำงนำธฤดี ศรี ประจิตติชยั
นำยบัณฑิต ตุงคะเศรณี
นำงสำววิภำวี กรมดิษฐ์
นำงจรู ญลักษณ์ พำนิชชีวะ
บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด
บริ ษทั โตโยต้ำ ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด
ผูถ้ ือหุ้นรำยอื่น
รวม

ก่อนการเพิ่มทุน*
จานวนหุ้น
สัดส่ วน
(ร้ อยละ)
118,125,000
19.14%
100,469,894
16.28%
42,750,000
6.93%
29,390,199
4.76%
16,159,500
2.62%
15,600,000
2.53%
15,372,000
2.49%
13,032,903
2.11%
12,656,250
2.05%
9,866,251
1.60%
243,888,061
39.49%
617,310,058
100.00

หลังการเพิ่มทุน
จานวนหุ้น
สัดส่ วน
(ร้ อยละ)
118,125,000
17.31%
100,469,894
14.72%
42,750,000
6.27%
29,390,199
4.31%
16,159,500
2.37%
15,600,000
2.29%
15,372,000
2.25%
13,032,903
1.91%
12,656,250
1.85%
9,866,251
1.45%
65,000,000
9.53%
243,888,061
35.74%
682,310,058
100.00

หมำยเหตุ
*ข้อมูลปิ ดสมุด ณ วันที่ 13 มกรำคม 2564
**กำรนับรวมกลุ่มหลักทรัพย์เป็ นไปตำมนิยำมบุคคลตำมมำตรำ 258
1. กลุ่มนำยชำติชำย พำนิชชีวะ ประกอบด้วยครอบครัวและบุตร ได้แก่ นำงสมหะทัย พำนิ ชชีวะ นำยพำทิศ พำนิ ชชีวะ นำยสำริ ศ พำนิ ชชีวะ
และนำงสำวอำภำพิศ พำนิชชีวะ ไม่รวมมำรดำ คือ นำงจรู ญลักษณ์ พำนิชชีวะ
2. กลุ่มนำยปิ ยะ เตชำกูล ประกอบด้วยครอบครัวและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภำวะ ได้แก่ นำงสำยสุ ทธิ์ เตชำกูล ไม่รวมบุตรที่บรรลุนิติภำวะ คือ นำย
ธนภูมิ เตชำกูล จำนวนหุ้นสำมัญ 1,120,000 หุ้น
3. นำยวิวฒั น์ กรมดิษฐ์ ไม่รวมพี่นอ้ ง คือ นำยวิฑูรย์ กรมดิษฐ์ และนำงสำววิภำวี กรมดิษฐ์

3.4

ความคุ้มค่าที่ผ้ถู ือหุ้นได้ รับเมื่อเปรียบเทียบกับ Dilution
กำรเพิ่มทุนในครั้งนี้ เกิดผลกระทบที่มีต่อผูถ้ ือหุ้นเดิมไม่มำกนักเนื่องจำกสัดส่ วนกำรลงทุนของ TTTH ประมำณ
ร้อยละ 9.53 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดภำยหลังกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริ ษทั ซึ่ งผลกระทบต่อ
ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นประมำณร้อยละ 9.68 และกระทบต่อสัดส่วนผูถ้ ือหุ้นประมำณร้อยละ 9.53 แต่จะเกิดผลประโยชน์และ
ควำมคุม้ ค่ำให้แก่ผถู ้ ือหุ้นจำกกำรที่บริ ษทั ได้ร่วมพันธมิตรกับทำง TTTH ในครั้งนี้ ทำให้บริ ษทั ได้รับลูกค้ำจำกกำรแนะนำ
ของ TTTH จำนวน 2 รำยระยะเวลำกำรให้บริ กำร 3 ปี และ 5 ปี ตำมลำดับ โดยใช้บริ กำรรถโดยสำรจำนวนทั้งสิ้ น 57 คัน
ประกอบด้วยรถโดยสำรใหม่จำนวน 42 คัน และรถโดยสำรบริ ษทั จำนวน 15 คัน มูลค่ำสัญญำใหม่ประมำณ 340 ล้ำนบำท
ตำมข่ำวที่ได้เผยแพร่ ต่อทำงตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่ องกำรแจ้งผลกำรประมูล กำรเริ่ มให้บริ กำรและกำรต่อสัญญำกำรให้บริ กำร
สำหรับลูกค้ำรำยใหม่ 3 รำยและต่อสัญญำลูกค้ำรำยเดิม 1 รำย ซึ่งใช้บริ กำรรถโดยสำรจำนวนทั้งสิ้น 83 คัน ประกอบด้วยรถ
โดยสำรใหม่จำนวน 68 คัน และรถโดยสำรของบริ ษทั จำนวน 15 คัน มูลค่ำสัญญำใหม่ประมำณ 370 ล้ำนบำทตลอดอำยุ
สัญญำที่เกิดขึ้น ส่งผลให้บริ ษทั มีอตั รำกำรเติบโตของรำยได้ค่ำบริ กำรเพิ่มขึ้นประมำณ 11% เปรี ยบเทียบกับรำยได้ค่ำบริ กำร
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ปี 2563 (สำหรับปี 2563 มีอตั รำกำรเติบโตของรำยได้ค่ำบริ กำรลดลง 14% เปรี ยบเทียบกับรำยได้ค่ำบริ กำรปี 2562 มำจำก
บริ ษทั ได้รับผลกระทบโควิค -19) ทั้งนี้ จะสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผถู ้ ือหุ้นในระยะยำว อำทิ ผตอบผลแทนใน
มูลค่ำหุ้นที่อำจเพิ่มสู งขึ้นและเงินปันผล เป็ นต้น
ซึ่ งบริ ษทั มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุ ทธิ ตำมงบกำรเงินหลังหักภำษีเงินได้นิติ
บุคคลและสำรองต่ำงๆ ตำมกฎหมำย หำกมี ทั้งนี้กำรจ่ำยเงินปั นผลอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ข้ ึนอยู่กบั ศักยภำพ กำรเติบโต
ของผลกำรดำเนินงำน แผนกำรลงทุน สภำพคล่อง กำรขยำยงำน รวมถึงควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสมในอนำคต เพื่อสร้ำง
ผลตอบแทนที่ดีต่อผูถ้ ือหุ้นในอนำคต
3.5

ความเสี่ยงจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้ แก่บุคคลในวงจากัด
ควำมเสี่ ยงที่จะกระทบต่อผูถ้ ือหุ้นเดิมไม่มำกนักเนื่องจำกสัดส่ วนกำรลงทุนของ TTTH ประมำณร้อยละ 9.53 ของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดภำยหลังกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริ ษทั ซึ่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อ
หุ้นประมำณร้ อยละ 9.68 และกระทบต่อสัดส่ วนผูถ้ ื อหุ้น ประมำณร้ อยละ 9.53 และหำกบริ ษทั ไม่ได้รับเงิ นตำมแผนที่
กำหนด บริ ษทั อำจจะต้องหำแหล่งเงินทุนอื่นๆ เช่ น กำรออกตรำสำรหนี้หรื อกำรกูย้ ืมเงิน และกำรออกเสนอขำยหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งอำจใช้ระยะเวลำนำนในกำรดำเนินกำร แหล่งเงินทุน
ไม่ได้ตำมต้องกำรหรื อเพียงพอ เพิ่มภำระค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย และขำดสภำพคล่องทำงกำรเงินไม่เพียงพอตำมแผนกำรขยำย
ฐำนลูกค้ำ
อีกทั้งถ้ำทำง TTTH มี กำรขำยหุ้นสำมัญของบริ ษทั ออกไป บริ ษทั อำจสู ญเสี ยโอกำสในกำรขยำยฐำนลูกค้ำตำม
แผนกำรเติบโตของบริ ษทั อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำรำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเทียบกับรำคำตลำดของหุ้นบริ ษทั ซึ่ง
คำนวณรำคำถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ้นย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่ำ 15 วันทำกำรติดต่อกันก่อนที่เสนอขำยแล้ว รำคำเสนอขำยหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำดหุ้นบริ ษทั ก่อนที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้น
สำมัญเพิม่ ทุนดังกล่ำวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทำง TTTH ต้องปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรขำยหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนตำมหลักเกณฑ์ที่
กำหนดในตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรพิจำรณำคำขอให้รับหุ้นสำมัญหรื อหุ้นบุริมสิ ทธิ ในส่วน
เพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภำคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
4.
4.1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
เหตุผล ความจาเป็ นของการเพิม่ ทุน และความสมเหตุสมผลของการเพิม่ ทุน
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีควำมเห็นว่ำ กำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เพื่อจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ให้แก่ TTTH ส่ งผลดีต่อบริ ษทั จำกกำรได้มีพนั ธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partner ) เป็ นผูส้ นับสนุนในกำรดำเนินงำนของ
บริ ษทั ผูเ้ ชี่ยวชำญในกำรดำเนินกำรบริ หำรที่เกี่ ยวกับโลจิสติกส์ และมีควำมพร้อมทำงด้ำนเงินทุน ซึ่ งจะทำให้บริ ษทั ได้รับ
เงินตำมแผนกำรเติบโตของบริ ษทั ทันเวลำ และมีสภำพคล่องทำงกำรเงินที่เพียงพอในปัจจุบนั และกำรขยำยธุรกิจในอนำคต
อีกทั้งจะช่วยให้บริ ษทั มีภำพลักษณ์ที่ดีและสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่งได้ ซึ่งกำรเพิ่มทุนนี้ถือเป็ นกำรระดมทุนในระยะสั้น
สำมำรถได้รับเงินตำมที่ตอ้ งกำร ลดภำระผูถ้ ือหุ้นรำยเดิมในกำรเพิ่มทุน และสร้ำงผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผถู ้ ือหุ้นในระยะยำว
อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้พิจำรณำกำรระดมทุนด้วยวิธีกำรอื่นๆ ได้แก่
(ก) กำรออกตรำสำรหนี้หรื อกำรกูย้ ืมเงิน คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้พิจำรณำเรื่ องกำรออกตรำสำรหนี้หรื อกำรกูเ้ งิน
แล้วเห็ นว่ำยังไม่เหมำะสมในเวลำนี้ เนื่ องจำกสถำนกำรณ์ และสภำวะเศรษฐกิ จในปั จจุบนั อีกทั้งกำรใช้สินทรั พย์เป็ น
หลักประกันมีขอ้ จำกัด เนื่ องจำกสิ นทรัพย์หลักของบริ ษทั มีเพียงรถโดยสำรเท่ำนั้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ยังมี
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ภำระหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจำนวน 198 คันมูลค่ำหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินประมำณ 262 ล้ำนบำท อีกทั้งกำร
พิจำรณำกำรขอเงินกูย้ ืมเพิ่มเติมปัจจุบนั ต้องใช้ระยะเวลำนำนในกำรดำเนินกำรขอวงเงินสิ นเชื่อใหม่ ซึ่ งอำจไม่ทนั ต่อควำม
ต้องกำรในกำรใช้เงินของบริ ษทั ในเวลำนี้และมีภำระค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
(ข) กำรออกและเสนอขำยหุ้ น สำมัญ เพิ่ ม ทุ น ให้ แ ก่ ผู ้ถื อ หุ้ น เดิ ม ตำมสั ด ส่ ว นกำรถื อ หุ้ น (Rights Offering)
คณะกรรมกำรบริ ษทั เห็นว่ำกำรระดมทุนด้วยวิธีดังกล่ำวมีขอ้ จำกัดเกี่ ยวกับควำมไม่แน่ นอนของจำนวนเงินทุนที่ ได้รับ
เนื่องจำกอำจไม่ได้รับกำรสนับสนุนจำกผูถ้ ือหุ้นรำยเดิมในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนของบริ ษทั ตำมจำนวนเงินที่ตอ้ งกำร
ดังนั้น แนวทำงกำรระดมทุนที่ มีประสิ ทธิ ภำพและเหมำะสมที่ สุดที่ จะท ำให้บริ ษทั ได้รับเงิ นทุนตำมจำนวนที่
ต้องกำรในระยะเวลำตำมแผนที่กำหนด คือ กำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่ TTTH ที่มีศกั ยภำพ
ประสบกำรณ์ทำงธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั มีควำมพร้อ มด้ำนเงินลงทุนที่แน่ นอน และเข้ำใจนโยบำยและวิสัยทัศน์กำร
ดำเนินงำนของบริ ษทั เป็ นอย่ำงดี กำรระดมทุนด้วยวิธีน้ ีเมื่อเปรี ยบเทียบกับกำรออกตรำสำรหนี้หรื อกำรกูย้ ืมเงิน และกำร
ออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิมตำมสัดส่ วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) หรื อกำรเพิ่มทุนโดยวิธีกำร
อื่น อำจทำให้บริ ษทั ระดมทุนได้ล่ำช้ำและไม่ได้จำนวนเงินทุนตำมที่ตอ้ งกำร ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อแผนกำรดำเนินงำนและ
สภำพคล่องกำรเงินของบริ ษทั ได้
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ความเป็ นไปได้ ของแผนการใช้ เงินเพิม่ ทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน
ตำมแผนกำรขยำยฐำนลูกค้ำปั จจุบัน มี ลูกค้ำรำยใหม่ 3 รำยและต่อสัญญำลูกค้ำรำยเดิ ม 1 รำยโดยใช้บริ กำรรถ
โดยสำรจำนวนทั้งสิ้น 83 คัน ประกอบด้วยรถโดยสำรใหม่จำนวน 68 คัน และรถโดยสำรบริ ษทั จำนวน 15 คัน มูลค่ำสัญญำ
ใหม่ ป ระมำณ 370 ล้ำ นบำทตลอดอำยุสั ญ ญำที่ เกิ ดขึ้น ส่ ง ผลให้บริ ษทั มี อ ัตรำกำรเติ บโตของรำยได้ค่ำ บริ กำรเพิ่มขึ้น
ประมำณ 11% เปรี ยบเทียบกับรำยได้ค่ำบริ กำรปี 2563 (สำหรับปี 2563 มีอตั รำกำรเติบโตของรำยได้ค่ำบริ กำรลดลง 14%
เปรี ยบเทียบกับรำยได้ค่ำบริ กำรปี 2562 เนื่ องจำกบริ ษทั ได้รับผลกระทบโควิค -19) ดังนั้นบริ ษทั จะต้องมีเงินสำรองเป็ น
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจกำรตำมแผนโครงกำรลงทุนดังกล่ำวที่เพียงพอ ซึ่งบริ ษทั คำดว่ำจะได้รับเงินภำยในไตรมำสที่
1 ของปี 2564 หำกบริ ษทั ไม่ได้รับเงินตำมแผนดังกล่ำว บริ ษทั ยังมีวงเงินเบิกเกินบัญชี เงินกูร้ ะยะสั้นและเงินกูร้ ะยะยำวจำก
ธนำคำรสี่ แห่ง เพื่อใช้เงินเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำรที่เพียงพอสำหรับแผนโครงกำรลงทุนดังกล่ำว
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ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ต่ อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานโดยรวม
ของบริษัท อันเนื่องจากการเพิม่ ทุน
กำรที่บริ ษทั ได้ร่วมพันธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partner) กับทำง TTTH ในครั้งนี้ ทำให้บริ ษทั ได้รับลูกค้ำจำกกำร
แนะนำของ TTTH จำนวน 2 รำยระยะเวลำกำรให้บริ กำร 3 ปี และ 5 ปี ตำมลำดับ ใช้บริ กำรรถโดยสำรจำนวนทั้งสิ้น 57 คัน
ประกอบด้วยรถโดยสำรใหม่จำนวน 42 คัน และรถโดยสำรของบริ ษทั จำนวน 15 คัน มูลค่ำสัญญำใหม่ประมำณ 340 ล้ำน
บำท ตำมข่ำวที่ได้เผยแพร่ ต่อทำงตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่ องกำรแจ้ง ผลกำรประมูล กำรเริ่ มให้บริ กำรและกำรต่อสัญญำกำร
ให้ บ ริ กำรของลู กค้ำรำยใหม่ 3 รำยและต่ อ สั ญ ญำลู กค้ำรำยเดิ ม 1 รำยโดยใช้บ ริ ก ำรรถโดยสำรจ ำนวนทั้ง สิ้ น 83 คัน
ประกอบด้วยรถโดยสำรใหม่จำนวน 68 คัน และรถโดยสำรของบริ ษทั จำนวน 15 คัน มูลค่ำสัญญำใหม่ประมำณ 370 ล้ำน
บำทตลอดอำยุสัญญำที่เกิดขึ้น ส่ งผลให้บริ ษทั มีอตั รำกำรเติบโตของรำยได้ค่ำบริ กำรเพิม่ ขึ้นประมำณ 11% เปรี ยบเทียบกับ
รำยได้ค่ำบริ กำรปี 2563 (สำหรับปี 2563 มีอตั รำกำรเติบโตของรำยได้ค่ำบริ กำรลดลง 14% เปรี ยบเทียบกับรำยได้ค่ำบริ กำร
ปี 2562 เนื่องจำกบริ ษทั ได้รับผลกระทบโควิค-19) ซึ่งเห็นได้ว่ำบริ ษทั มีแนวโน้มรำยได้ค่ำบริ กำรที่เพิ่มขึ้นจำกกำรขยำยฐำน
ลูกค้ำ อีกทั้งส่งผลให้บริ ษทั มีฐำนะกำรเงินที่ดีข้ นึ
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4.4

ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และที่มาของการกาหนดราคาเสนอขาย
บริ ษทั ได้ดำเนินกำรเจรจำร่ วมกับ TTTH ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 0.99 บำท โดยบริ ษทั เปรี ยบเทียบกับรำคำตลำด
ของหุ้นบริ ษทั คำนวณจำกรำคำถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ้นที่ซ้ื อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำกำรก่อนวัน
ประชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้ งที่ 1/2564 เมื่ อ วัน ที่ 20 มกรำคม 2564 ในระหว่ ำงวันที่ 28 ธัน วำคม 2563 ถึ ง วัน ที่ 19
มกรำคม 2564 ซึ่ งเท่ำกับหุ้นละ 0.99 บำท (ข้อมูลจำก SETSMART ตำม www.setsmart.com) ซึ่ งบริ ษทั ไม่มีส่วนลดจำก
รำคำตบำด ดังนั้น รำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนข้ำงต้น จึงเป็ นรำคำที่ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำดตำมประกำศที่
ทจ.72/2558
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั
จำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท โดยเสนอขำยแบบเฉพำะเจำะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private
Placement) ให้แก่ บริ ษทั โตโยต้ำ ทูโช ไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรี ยกว่ำ “TTTH”) โดยกำรจัดสรรจำนวน 65,000,000
หุ้น ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 0.99 บำท คิดเป็ นมูลค่ำ 64,350,000.00 บำท และรำคำตลำดของหุ้นเท่ำกับ 0.99 บำทต่อหุ้น
โดยบริ ษทั ไม่ประสงค์ที่จะออกและเสนอขำยหุ้นในรำคำต่ำกว่ำรำคำตลำดเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ้นโดยรวม
เมื่อพิจำรณำถึงเหตุผล ควำมจำเป็ น และประโยชน์ที่บริ ษทั จะได้รับจำกกำรออก เสนอขำย และจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่ม
ทุนครั้งนี้ คณะกรรมกำรบริ ษทั จึงมีมติอนุมตั ิกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เพื่อจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่ม
ทุนให้แก่ TTTH โดยควำมเห็นว่ำเงื่อนไขกำรจัดสรร รำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผลู ้ งทุนนั้น มีควำมเหมำะสม
เป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุ้น และทำให้บริ ษทั มีวงเงินสำรองเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำรและได้รับเงิน
ตำมต้องกำรตำมแผนกำรขยำยฐำนลูกค้ำของบริ ษทั
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เหตุผลและความจาเป็ นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ บุคคลในวงจากัด
กำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เพื่อจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ TTTH ครั้งนี้ คณะกรรมกำร
บริ ษทั มีควำมเห็นว่ำ บริ ษทั โตโยต้ำ ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็ นบริ ษทั ที่มีฐำนะทำงกำรเงินมัง่ คงและศักยภำพในด้ำนกำร
ลงทุน ผูเ้ ชี่ยวชำญในกำรดำเนินธุรกิจกำรบริ หำรเกี่ยวกับโลจิสติกส์ มีสำยสัมพันธ์ที่ดีกบั ธุรกิจที่หลำกหลำย และมีบริ ษทั ใน
เครื อจำนวนมำก ส่งผลให้บริ ษทั สำมำรถขยำยฐำนลูกค้ำได้อย่ำงต่อเนื่อง ทำให้บริ ษทั ได้รับเงินทุนตำมจำนวนที่ตอ้ งกำรเพือ่
ใช้ในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั ถือเป็ นกำรระดมทุนได้ภำยในระยะเวลำอันสั้น และลดภำระผูถ้ ือหุ้นเดิมในกำรเพิ่มทุน อีก
ทั้งทำให้บริ ษทั มีสภำพคล่องและผลกำรดำเนินงำนที่ดีข้ ึน ตลอดจนเป็ นกำรเพิ่มศักยภำพ ควำมเชื่อมัน่ ในกำรดำเนินธุรกิจ
ของบริ ษทั ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย (Stakeholders) และสถำบันกำรเงินได้
ทั้งนี้ทำง TTTH จะเข้ำมำเป็ นพันธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partner) จะนำควำมรู ้ควำมสำมำรถ รวมถึงประสบกำรณ์
มำส่ งเสริ มและสนับสนุนเพื่อให้บริ ษทั สำมำรถขยำยกำรเติบโต ซึ่ งบริ ษทั เล็งเห็นศักยภำพและโอกำสในกำรเติบโต กำร
สร้ำงรำยได้จำกกำรให้บริ กำร เพิ่มกำไรในอนำคต และประโยชน์ของผูถ้ ือหุ้นโดยรวม รวมถึงกำรร่ วมพันธมิตรทำงธุรกิจ
อันดีต่อกัน
5.

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

บริ ษทั ขอรับรองว่ำสำรสนเทศในรำยงำนฉบับนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประกำร

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

(ลงชื่อ)...........................................
(นำยปิ ยะ เตชำกูล)
กรรมกำรผูอ้ ำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริ ษทั
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