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เลขท่ี ATP30 7/2564       
                                                              8 มีนำคม 2564 

 
เร่ือง กำรก ำหนดวนัจองซ้ือและช ำระค่ำหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงจดัสรรให้กบับุคคล

ในวงจ ำกดั 
 
เรียน กรรมกำรและผูจ้ดักำร 

ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  
 ตำมท่ีท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2564 ของบริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 
24 กุมภำพนัธ์ 2564 ไดมี้มติอนุมติัเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั รวมถึงกำรออกและกำร
จดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท โดยเสนอขำยแบบเฉพำะเจำะจงแก่บุคคล
ในวงจ ำกดั (private placement) ให้แก่ บริษทั โตโยตำ้ ทูโช ไทย โฮลด้ิงส์ จ ำกดั (“TTTH”) ซ่ึงไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั
ของบริษทั (“ผู้ลงทุน”) และไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรบริษทั หรือบุคคลท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำยมีอ ำนำจใน
กำรก ำหนดรำคำเสนอขำยหุน้ท่ีในรำคำท่ีดีท่ีสุดตำมสภำวะตลำดในช่วงท่ีเสนอขำยหุ้นต่อผูล้งทุน ทั้งน้ี รำคำตลำดส ำหรับ
กำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูล้งทุนค ำนวณจำกรำคำถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของหุ้นสำมญัของบริษทั ในตลำด
หลกัทรัพยฯ์ ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกวำ่ 15 วนัท ำกำรติดต่อกนัก่อนวนัท่ีท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำย
ก ำหนดรำคำเสนอขำยหุน้นั้น ทั้งน้ี วนัก ำหนดรำคำเสนอขำยหุน้ดงักล่ำวจะยอ้นหลงัไม่เกินกวำ่ 15 วนัท ำกำรก่อนวนัแรกท่ี
เสนอขำยต่อผูล้งทุน 
 ทั้งน้ี บริษทัถือวำ่ไดรั้บอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้สำมญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั ตำมประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทุนเลขท่ี ทจ.72/2558 เร่ือง กำรอนุญำตให้บริษทัจดทะเบียนเสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ำกดั จำก
ส ำนกังำน คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ส ำนกังำน ก.ล.ต.) แลว้ เม่ือวนัท่ี 5 มีนำคม 2564  
 ในกำรน้ี เม่ือวนัท่ี 20 มกรำคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั โดยไดรั้บมอบหมำยจำกท่ีท่ีประชุมวิสำมญัผู ้
ถือหุน้คร้ังท่ี 1/2564 ไดมี้มติอนุมติัก ำหนดรำคำและรำยละเอียดกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพ่ิมทุนดงักล่ำว ดงัน้ี 

1. จ ำนวนหุ้นสำมญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขำย 
กำรจดัสรรหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดัในคร้ังน้ี จะท ำกำรจดัสรรใหแ้ก่บุคคลซ่ึงไม่
เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั จ ำนวน 1 รำย เป็นจ ำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.25 
บำท ตำมรำยละเอียดดงัน้ี บริษทั โตโยตำ้ ทูโช ไทย โฮลด้ิงส์ จ ำกดั จ ำนวนหุน้ท่ีจดัสรร 65,000,000 หุน้ 

2. ระยะเวลำจองซื้อและช ำระเงนิค่ำหุ้นสำมญัเพิม่ทุน 
8 มีนำคม 2564 

3. รำคำเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิม่ทุน 
0.99 บำทต่อหุน้ คิดเป็นมูลค่ำรวมเท่ำกบั 64,350,000 บำท 
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นอกจำกน้ี เพ่ือปฎิบัติตำมประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำร
พิจำรณำค ำขอใหรั้บหุน้สำมญัหรือหุน้บุริมสิทธิในส่วนเพ่ิมทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภำคม 
2558 (และท่ีไดมี้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกำศตลำดหลักทรัพย์”) บริษทัไดแ้สดงรำคำตลำดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของหุ้น
ของบริษทัตำมหลกัเกณฑข์องประกำศตลำดหลกัทรัพย ์ยอ้นหลงั 15 วนัท ำกำรติดต่อกนัก่อนวนัแรกท่ีมีกำรเสนอขำยหุ้น
สำมญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูล้งทุนคือ ระหว่ำงวนัท่ี 11 กุมภำพนัธ์ 2564 ถึง 5 มีนำคม 2564 เท่ำกบั 1.23 บำทต่อหุ้น (ขอ้มูลจำก 
SETSMART ตำม www.setsmart.com) โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
ล ำดบั วนัที ่ ปริมำณกำรซื้อขำยหุ้น 

(พนัหุ้น) 
มูลค่ำกำรซื้อขำย 

(พนับำท) 
รำคำเฉลีย่ (บำทต่อหุ้น) 

1 11 กมุภำพนัธ์ 2564 1,053.00 1,308.64 1.24 
2 15 กมุภำพนัธ์ 2564 1,035.48 1,287.67 1.24 
3 16 กมุภำพนัธ์ 2564 1,527.56 1,854.97 1.21 
4 17 กมุภำพนัธ์ 2564 524.27 634.53 1.21 
5 18 กมุภำพนัธ์ 2564 1,381.34 1,652.92 1.20 
6 19 กมุภำพนัธ์ 2564 456.50 547.92 1.20 
7 22 กมุภำพนัธ์ 2564 2,243.22 2,594.35 1.16 
8 23 กมุภำพนัธ์ 2564 810.55 961.92 1.19 
9 24 กมุภำพนัธ์ 2564 625.35 750.56 1.20 
10 25 กมุภำพนัธ์ 2564 2,472.06 3,020.02 1.22 
11 01 มีนำคม 2564 4,402.54 5,517.12 1.25 
12 02 มีนำคม 2564 2,451.91 3,101.98 1.27 
13 03 มีนำคม 2564 1,629.10 2,045.53 1.26 
14 04 มีนำคม 2564 909.00 1,138.17 1.25 
15 05 มีนำคม 2564 767.28 959.73 1.25 

รำคำตลำดถัวเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนกั 15 วนัท ำกำรตดิต่อกนั (บำท/หุ้น) 1.23 
ร้อยละ 90 ของรำคำตลำดถัวเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนกั 15 วนัท ำกำรตดิต่อกนั (บำท/หุ้น) 1.11 

  
 ทั้งน้ี รำคำเสนอขำยหุน้สำมญัเพ่ิมทุนท่ี 0.99 บำทต่อหุน้ เป็นรำคำเสนอขำยท่ีต ่ำกวำ่ ร้อยละ 90 ของรำคำตลำดถวั
เฉล่ียถ่วงน ้ ำหนัก 15 วนัท ำกำรติดต่อกันของหุ้นของบริษทัก่อนวนัจองซ้ือและช ำระตำมหลกัเกณฑ์ของประกำศตลำด
หลกัทรัพย ์ดงันั้น กำรออกและจดัสรรหุน้สำมญัเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขำยใหแ้ก่ผูล้งทุนถือวำ่เป็นกำรเสนอขำยหุน้ท่ีออกใหม่ใน
รำคำต ่ำและผูล้งทุนท่ีไดรั้บกำรจดัสรรหุ้น จ ำนวน 65,000,000 หุ้น จึงเขำ้ข่ำยตอ้งถูกก ำหนดระยะเวลำห้ำมขำยหุ้น (Silent 
Period) ตำมประกำศหลกัทรัพย ์
 
 
 
 

http://www.setsmart.com/
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              จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 

  ขอแสดงควำมนบัถือ 
 
 

 (นำยปิยะ เตชำกลู) 
  กรรมกำรผูจ้ดักำร 

 


