
 

หนา้ 1 

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

สารสนเทศเกี่ยวกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 

บริษัท เอทีพ ี30 จ ากดั (มหาชน)  
 

 ตำมท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 1/2564 ของบริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) เม่ือวนัท่ี 20 
มกรำคม 2564 มีมติอนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 เพื่อพิจำรณำอนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียน
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 

บุคคลผู้ได้รับการ
จัดสรร 

จ านวนหุ้น   ราคาเสนอขายต่อหุ้น / มูลค่ารวม 
(บาท) 

สัดส่วนการถือหุ้นเม่ือเปรียบเทียบกบัจ านวนหุ้นที่ออกและ
ช าระแล้วของบริษัท 

ณ ปัจจุบัน หลังจากได้รับการจัดสรรหุ้น
ในคร้ังนี้ 

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 ำกัดจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(“ส ำนักงำน 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 ำหนดรำยละเอียดอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั ซ่ึง
รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียงกำรก ำหนดระยะเวลำกำรเสนอขำย ตลอดจนก ำหนดเง่ือนไข และรำยละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งให้
เป็นไปตำมกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวกบักำรออก และเสนอขำยหลกัทรัพย ์
ข. ก ำหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงวนัจองซ้ือ และวนัเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน กำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน
เป็นคร้ังเดียวหรือเป็นครำวๆ กำรช ำระค่ำหุ้น รวมถึงเง่ือนไขและรำยละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบักำรจองซ้ือและเสนอ
ขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนดงักล่ำว 
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ค.         เขำ้เจรจำ ท ำควำมตกลง และลงนำมในเอกสำรและสัญญำต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งมีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำร
ต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรออก เสนอขำย และจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนขำ้งตน้ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียงกำรจดัเตรียม กำร
ลงนำม กำรย่ืนค 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 ้ ำหนักของหุ้นท่ีซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยฯ์ 
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 วันที่ ปริมาณซ้ือขาย (พันหุ้น) มูลค่าซ้ือขาย (พันบาท) 
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 
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 
รำคำเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนกั 15 วนัท ำกำร (บำท/หุ้น) 0.99 
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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 ได้ก่อตั้งบริษทั โตโยต้ำ ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จ ำกัด (ต่อไปน้ีจะเรียกว่ำ “TTTH”) ซ่ึงจดทะเบียนบริษทั 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 มีพนกังำนมำกกว่ำ 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 มำใช้ร่วมกบักระบวนกำรเดินรถของ
บริษทั คิดเป็นค่ำบริกำรตำมรำยละเอียด อำทิ เส้นทำง ระยะทำง และจ ำนวนรถ เป็นต้น 3.กำรจัดหำหลกัสูตรอบรมท่ี
เก่ียวกบักำรให้บริกำรอยำ่งมืออำชีพ คิดตำมจ ำนวนผูเ้ขำ้อบรม และ 4. กำรจดัหำแหล่งจ ำหน่ำยรถโดยสำรให้บริษทั คิดตำม
รำคำตลำด ส่งเสริมควำมแข็งแกร่งให้กบับริษทัเติบโตอย่ำงย ัง่ยืนในอนำคตต่อไป อีกทั้งบริษทัเห็นว่ำกลุ่ม TTTC มีฐำนะ
ทำงกำรเงินท่ีมัน่คง มีควำมพร้อมในกำรลงทุนสูงและเป็นผูเ้ช่ียวชำญในกำรด ำเนินธุรกิจกำรบริหำรเก่ียวกบัโลจิสติกส์ 
ส ำหรับงบกำรเงินของ TTTH ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2562 สินทรัพยร์วม 8,293,479,741 บำท หน้ีสินรวม 5,981,708,610 บำท 
และก ำไรสุทธิ 11,771,131 บำท จำกกำรลงทุนดงักล่ำวจะส่งผลดีต่อบริษทัซ่ึงจะไดรั้บประโยชน์จำกกำรร่วมพนัธมิตรทำง
ธุรกิจดงักล่ำว ช่วยให้บริษทัสำมำรถขยำยฐำนลูกคำ้ เสริมภำพลกัษณ์ท่ีดี และสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่งได ้  
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 อน่ึงในกำรตดัสินใจกำรใชบ้ริกำรในสัญญำขอ้ตกลงทำงธุรกิจ บริษทัจะใช้ดุลยพินิจท่ีเหมำะสม จ ำเป็น และเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทั โดยปฏิบติัตำมเง่ือนไขกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษทั 
 
1.3.2    โครงสร้างการถือหุ้น ณ วันท่ี 05 มีนาคม 2563 

ล าดับที่ 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 าดับที่ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

1. บริษทั โตโยตำ้ ทูโช คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (ญี่ปุ่ 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 าดับที่ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น (พันหุ้น) 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% 
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% 

 ผูถ้ือหุ้นรำยอ่ืน 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  ำดบัท่ี 1-3 เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยโ์ตเกียว 
4.   ล  ำดบัท่ี 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 และกลุ่มกระแสไฟฟ้ำ คือ Shigeki Terashi ต ำแน่ง 
Executive Vice President, Member of the Board of Directors. 

5.   ล ำดบัท่ี 2 Toyota Industries Corporation มีกรรมกำรหลกั Tetsuro Toyoda ต ำแหน่ง Chirman และ Akira Onishi ต ำแหน่ง President 
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6.   ล ำดบัท่ี 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 ำดบัท่ี 3, 4, 6 เป็นธนำคำรท่ีด ำเนินธุรกิจดูแลและบริหำรสินทรัพย ์(Turst Account) 

 
(1.1)-1      Totaya Motor Corporation ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 

ล าดับที่ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น (พันหุ้น) 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% 

 ผูถ้ือหุ้นรำยอ่ืน 1,908,581 58.49% 
รวมจ านวนผู้ถือหุ้น 587,947 ราย 3,262,997 100.00% 

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

2.2    กรรมกำรหลกั ไดแ้ก ่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 ขอ้มูลรำยช่ือผูถ้ือหุ้น 3 อนัดบัแรก ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563ไดแ้ก ่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 ขอ้มูลรำยช่ือผูถ้ือหุ้น 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก ่1. Dai-ichi Life Holdings, Inc. สัดส่วนกำรถอืหุ้น 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 ท่ีมำของขอ้มูลมำจำก https://www.marketscreener.com/quote/stock/RESONA-HOLDINGS-INC-
6492267/company/   

 
  

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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(1.1)-2     Toyota Industries Corporation ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 
ล าดับที่ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น (พันหุ้น) 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% 

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

หมำยเหตุ :  
1.   ท่ีมำของขอ้มูลมำจำก https://www.toyota-industries.com/investors/stock/index.html    
2.    Denso Corporation มีกรรมกำรหลกัคือ Koichi Fukaya ต ำแหน่ง Chairman ขอ้มูลรำยช่ือผูถ้ือหุ้น 3 อนัดบัแรก ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563

ไดแ้ก่ 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 ท่ีมำของขอ้มูลมำจำก 
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 าดับที่ 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 ขอ้มูลรำยช่ือผูถ้ือหุ้น 3 ณ วนัท่ี 30 มถิุนำยน 2563 ไดแ้ก ่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% 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 ำดบัท่ี 2 และล ำดบัท่ี 3 ไม่พบขอ้มูล 

 

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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 (2)      บริษัท เชาว์วิศิษฐ จ ากัด 
ล าดับที่ 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% 
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 าดับที่ 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 าดับที่ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

1. นำยกณพ เชำววิ์ศษฐ 24,089 24.09% 
2. นำยชวิษฐ์ 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 าดับที่ 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 วี จ ากัด 

ล าดับที่ 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 บิส
ซิเนส 

(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 / /      
นำยยอิูจิ โออิ / /      
นำยคุนิอำคิ ยำมำกิว่ำ / /      
นำยยจิู นำคำกำวะ / /      
นำงเพญ็พรรณ เชำววิ์ศิษฐ / /   /   
นำงสำวอนุษฐำ เชำววิ์ศิษฐ /  / / /   
นำงวรำภรณ์ เชำววิ์ศิษฐ / /    / / 

นำยชวิษฐ์ เชำววิ์ศิษฐ /     / / 

นำยโนบุสึเนะ คำวำซำกิ  /      
นำยโนะบุฟูมิ มิอุระ  /      
นำยชิซูกะ ฮำยำซิ  /      
นำงจนัทรำ เชำววิ์ศิษฐ   /  /   
นำยกณพ เชำววิ์ศิษฐ    /    
นำยปณิธิ เชำววิ์ศิษฐ    / /   
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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 บิส
ซิเนส 

(2.2) บจ.
วิศิษฐ์ 

(3) บจ. ซี ซี 
เค วี ซี 

(3.1) บจ. ซี 
ซี เค วี 

นำงสำวศุภสัสร เชำววิ์ศิษฐ    /    
นำยเชษฐ เชำววิ์ศิษฐ     / / / 

นำงสำวกนลำ เชำววิ์ศิษฐ     / / / 

นำยพิพิธ เชำววิ์ศิษฐ     /   
นำงสำวสุภนีวรรณ เชำวว์ิศิษฐ     /   
นำงสำวมณพร เชำววิ์ศิษฐ     /   

หมำยเหตุ :  
1. บริษทั โตโยตำ้ ทูโช คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (ญ่ีปุ่ น) ส ำหรับรำยช่ือกรรมกำร ณ วนัท่ี 23 มิถุนำยน 2563 แหล่งท่ีมำของขอ้มูลมำจำก 
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   /  
Hiroshi Naruse    / 
Tetsuo Kushibe    / 
Ken Iiyama    / 
Atsushi Nakajima    / 
Daizo Naito    / 

 

https://www.toyota-tsusho.com/english/company/officer/
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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 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
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 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 มำจำกบริษทัไดรั้บผลกระทบโควิด-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 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรี ยมนักขับและพนักงำนฝ่ำยปฏิบัติกำรในกำรควบคุม
กระบวนกำรเดินรถ ค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบัรถโดยสำรของบริษทั เช่น ซ่อมบ ำรุงตำมรอบระยะเวลำ ค่ำปรับปรุงสภำพรถโดยสำร
เม่ือมีอำยุครบ 10 ปี ของรถโดยสำรบริษัทและรถโดยสำรใหม่ และค่ำบริกำรเก่ียวกับเทคโนโลยีน ำมำใช้ร่วมกับ
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กระบวนกำรเดินรถของบริษทั เช่น เทคโนโลยีในรูปแบบ Model smart mobility เพื่อสนบัสนุนกำรบริกำรเดินรถโดยสำร 
และควำมสะดวกสบำยให้แก่ผูใ้ชบ้ริกำรผำ่นมือถือ เป็นตน้  
 ทั้งน้ีหำกมีกำรเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ำรใชเ้งินเพ่ิมทุนและ/หรือกำรไดม้ำซ่ึงสินทรัพยอ์ย่ำงมีนยัส ำคญั บริษทั
จะด ำเนินกำรขอมติจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอีกคร้ัง 
 
2.2 แผนการใช้เงิน 
 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: อำ้งอิงขอ้มูลค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งขำ้งตน้ถวัเฉลี่ยยอ้นหลงัสำมปี ส ำหรับรถโดยสำรใหม่จ ำนวน 68 คนั  
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3. ผลกระทบท่ีมีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
3.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Control dilution)  

=                 จ ำนวนหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขำยแก่บุคคลในวงจ ำกดั 
 จ ำนวนหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขำยแก่บุคคลในวงจ ำกดั + จ ำนวน

หุ้นท่ีช 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 = รำคำถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนกัของหุ้นสำมญัในตลำดหลกัทรัพย ์15 วนัท ำกำร ติดต่อกนัก่อนวนั
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 ก่อนการเพ่ิมทุน* หลังการเพ่ิมทุน  

จ านวนหุ้น สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวนหุ้น สัดส่วน 
 (ร้อยละ) 

1. กลุ่มนำยชำติชำย พำนิชชีวะ** 118,125,000 19.14% 118,125,000 17.31% 
2. กลุ่มนำยปิยะ เตชำกลู** 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 ไทยเอน็วีดีอำร์ จ ำกดั 9,866,251 1.60% 9,866,251 1.45% 

 บริษทั โตโยตำ้ ทูโช ไทย โฮลด้ิงส์ จ ำกดั - - 65,000,000 9.53% 
 ผูถ้ือหุ้นรำยอ่ืน 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 นำยสำริศ พำนิชชีวะ 
และนำงสำวอำภำพิศ พำนิชชีวะ ไม่รวมมำรดำ คือ นำงจรูญลกัษณ์ พำนิชชีวะ 
2. กลุ่มนำยปิยะ เตชำกูล ประกอบดว้ยครอบครัวและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภำวะ ไดแ้ก่ นำงสำยสุทธ์ิ เตชำกูล ไม่รวมบุตรท่ีบรรลุนิติภำวะ คือ นำย
ธนภูมิ เตชำกูล จ ำนวนหุ้นสำมญั 1,120,000 หุ้น 
3. นำยวิวฒัน์ กรมดิษฐ์ ไม่รวมพ่ีนอ้ง คือ นำยวิฑูรย ์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 โดยใชบ้ริกำรรถโดยสำรจ ำนวนทั้งส้ิน 57 คนั 
ประกอบดว้ยรถโดยสำรใหม่จ ำนวน 42 คนั และรถโดยสำรบริษทัจ ำนวน 15 คนั มูลค่ำสัญญำใหม่ประมำณ 340 ลำ้นบำท 
ตำมข่ำวท่ีไดเ้ผยแพร่ต่อทำงตลำดหลกัทรัพยฯ์ เร่ืองกำรแจง้ผลกำรประมูล กำรเร่ิมให้บริกำรและกำรต่อสัญญำกำรให้บริกำร
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
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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 อยำ่งไรก็ตำม เม่ือพิจำรณำรำคำเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนเทียบกบัรำคำตลำดของหุ้นบริษทั ซ่ึง
ค ำนวณรำคำถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุ้นยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่ำ 15 วนัท ำกำรติดต่อกนัก่อนท่ีเสนอขำยแลว้ รำคำเสนอขำยหุ้น
สำมญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำดหุ้นบริษทัก่อนท่ีตลำดหลกัทรัพยฯ์ จะส่ังรับหุ้น
สำมญัเพ่ิมทุนดงักล่ำวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ทำง TTTH ตอ้งปฏิบติัเก่ียวกบักำรขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนตำมหลกัเกณฑ์ท่ี
ก ำหนดในตลำดหลกัทรัพยฯ์ เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรพิจำรณำค ำขอให้รับหุ้นสำมญัหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วน
เพ่ิมทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 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
สำมำรถไดรั้บเงินตำมท่ีตอ้งกำร ลดภำระผูถื้อหุ้นรำยเดิมในกำรเพ่ิมทุน และสร้ำงผลตอบแทนท่ีดีให้แก่ผูถื้อหุ้นในระยะยำว 
อยำ่งไรก็ตำม คณะกรรมกำรบริษทัไดพิ้จำรณำกำรระดมทุนดว้ยวิธีกำรอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 

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

(ข)       กำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) 
คณะกรรมกำรบริษทัเห็นว่ำกำรระดมทุนด้วยวิธีดังกล่ำวมีขอ้จ ำกดัเก่ียวกบัควำมไม่แน่นอนของจ ำนวนเงินทุนท่ีได้รับ 
เน่ืองจำกอำจไม่ไดรั้บกำรสนบัสนุนจำกผูถื้อหุ้นรำยเดิมในกำรจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัตำมจ ำนวนเงินท่ีตอ้งกำร 

ดังนั้น แนวทำงกำรระดมทุนท่ีมีประสิทธิภำพและเหมำะสมท่ีสุดท่ีจะท ำให้บริษทัได้รับเงินทุนตำมจ ำนวนท่ี
ตอ้งกำรในระยะเวลำตำมแผนท่ีก ำหนด คือ กำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่ TTTH ท่ีมีศกัยภำพ 
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 ล้ำนบำทตลอดอำยุสัญญำท่ีเกิดขึ้น ส่งผลให้บริษทัมีอัตรำกำรเติบโตของรำยได้ค่ำบริกำรเพ่ิมขึ้น
ประมำณ 11% เปรียบเทียบกบัรำยไดค้่ำบริกำรปี 2563 (ส ำหรับปี 2563 มีอตัรำกำรเติบโตของรำยไดค้่ำบริกำรลดลง 14% 
เปรียบเทียบกบัรำยไดค้่ำบริกำรปี 2562 เน่ืองจำกบริษทัไดรั้บผลกระทบโควิค-19) ดงันั้นบริษทัจะตอ้งมีเงินส ำรองเป็น
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อใชใ้นกิจกำรตำมแผนโครงกำรลงทุนดงักล่ำวท่ีเพียงพอ ซ่ึงบริษทัคำดว่ำจะไดรั้บเงินภำยในไตรมำสท่ี 
1 ของปี 2564 หำกบริษทัไม่ไดรั้บเงินตำมแผนดงักล่ำว บริษทัยงัมีวงเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูร้ะยะส้ันและเงินกูร้ะยะยำวจำก
ธนำคำรส่ีแห่ง 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
ให้บริกำรของลูกค้ำรำยใหม่ 3 รำยและต่อสัญญำลูกค้ำรำยเดิม 1 รำยโดยใช้บริกำรรถโดยสำรจ ำนวนทั้งส้ิน 83 คนั 
ประกอบดว้ยรถโดยสำรใหม่จ ำนวน 68 คนั และรถโดยสำรของบริษทัจ ำนวน 15 คนั มูลค่ำสัญญำใหม่ประมำณ 370 ลำ้น
บำทตลอดอำยสัุญญำท่ีเกิดขึ้น ส่งผลให้บริษทัมีอตัรำกำรเติบโตของรำยไดค้่ำบริกำรเพ่ิมขึ้นประมำณ 11% เปรียบเทียบกบั
รำยไดค้่ำบริกำรปี 2563 (ส ำหรับปี 2563 มีอตัรำกำรเติบโตของรำยไดค้่ำบริกำรลดลง 14% เปรียบเทียบกบัรำยไดค้่ำบริกำร
ปี 2562 เน่ืองจำกบริษทัไดรั้บผลกระทบโควิค-19) ซ่ึงเห็นไดว่้ำบริษทัมีแนวโนม้รำยไดค้่ำบริกำรท่ีเพ่ิมขึ้นจำกกำรขยำยฐำน
ลูกคำ้ อีกทั้งส่งผลให้บริษทัมีฐำนะกำรเงินท่ีดีขึ้น 
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4.4 ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และที่มาของการก าหนดราคาเสนอขาย 
 บริษทัไดด้ ำเนินกำรเจรจำร่วมกบั TTTH ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 0.99 บำท โดยบริษทัเปรียบเทียบกบัรำคำตลำด

ของหุ้นบริษทั ค ำนวณจำกรำคำถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นท่ีซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัท ำกำรก่อนวนั
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 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 
โดยบริษทัไม่ประสงคท่ี์จะออกและเสนอขำยหุ้นในรำคำต ่ำกว่ำรำคำตลำดเพื่อประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวม 
 เม่ือพิจำรณำถึงเหตุผล ควำมจ ำเป็น และประโยชน์ท่ีบริษทัจะไดรั้บจำกกำรออก เสนอขำย และจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิม
ทุนคร้ังน้ี คณะกรรมกำรบริษทัจึงมีมติอนุมติักำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัเพ่ือจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิม
ทุนให้แก่ TTTH โดยควำมเห็นว่ำเง่ือนไขกำรจดัสรร รำคำเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูล้งทุนนั้น มีควำมเหมำะสม
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้น และท ำให้บริษทัมีวงเงินส ำรองเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำรและไดรั้บเงิน
ตำมตอ้งกำรตำมแผนกำรขยำยฐำนลูกคำ้ของบริษทั  
 
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 ำนวนท่ีตอ้งกำรเพือ่
ใชใ้นกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั ถือเป็นกำรระดมทุนไดภ้ำยในระยะเวลำอนัส้ัน และลดภำระผูถื้อหุ้นเดิมในกำรเพ่ิมทุน อีก
ทั้งท ำให้บริษทัมีสภำพคล่องและผลกำรด ำเนินงำนท่ีดีขึ้น ตลอดจนเป็นกำรเพ่ิมศกัยภำพ ควำมเช่ือมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจ
ของบริษทัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholders) และสถำบนักำรเงินได ้ 
 ทั้งน้ีทำง TTTH จะเขำ้มำเป็นพนัธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partner) จะน ำควำมรู้ควำมสำมำรถ รวมถึงประสบกำรณ์
มำส่งเสริมและสนบัสนุนเพื่อให้บริษทัสำมำรถขยำยกำรเติบโต ซ่ึงบริษทัเล็งเห็นศกัยภำพและโอกำสในกำรเติบโต กำร
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
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 บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 700/199 หมู่ท่ี1 ต ำบลบำ้นเก่ำ อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 

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 

 
 


