บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก (Initial Public Offering) ในครัง้ นี้เป็ นการเสนอขายหุน้
สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ” หรือ “อมตะ วีเอ็น” ) จานวนไม่เกิน 166,370,000
หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท คิดเป็ นร้อยละ 17.79 ของจานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและเรียกชาระแล้วทัง้ หมดของ
บริษทั ฯ ภายหลังการเสนอขายหุน้ ในครัง้ นี้ โดยการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนครัง้ นี้เป็ นไปตามมติทป่ี ระชุมวิสามัญผู้
ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.

รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1

ลักษณะสาคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
ประเภทหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย
จานวนทีอ่ อกและเสนอขาย

มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ
ราคาเสนอขาย
มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย

: บริษทั อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)
: หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ
: ไม่เกิน 166,370,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 17.79 ของ
จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและเรียกชาระแล้วทัง้ หมดของ
บริษทั ฯ ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้
นี้
: 0.50 บาท
: 7.50 บาทต่อหุน้
: 1,247,775,000 บาท

1.2

สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญ
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้ เป็ นการเสนอขายต่อประชาชนผ่านผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ ตามทีร่ ะบุ
ไว้ในข้อ 6.2 ทัง้ นี้ การเสนอขายหุน้ ในครัง้ นี้ มิได้เป็ นการเสนอขายต่อนักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็ นการทัวไป
่
เนื่องจากความต้องการของผูถ้ อื หุน้ บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จากัด (มหาชน) (“ผูถ้ อื หุน้ ของอมตะ”) ทีม่ สี ทิ ธิจองซือ้
หุน้ อมตะ วีเอ็น ผูม้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ นักลงทุนสถาบัน และผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ มีเพียงพอ
ต่อมูลค่ารวมของหุน้ ทีเ่ สนอขายในครัง้ นี้ และสามารถกระจายหุน้ ในวงกว้างได้อย่างเพียงพอแล้ว ซึง่ มีสดั ส่วนการเสนอ
ขายในเบือ้ งต้นดังนี้
เสนอขายต่อผูถ้ อื หุน้ ของอมตะ
: ไม่เกิน 42,680,000 หุน้
เสนอขายต่อผูม้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ : ประมาณ 41,690,000 หุน้
เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน
: ประมาณ 70,000,000 หุน้
เสนอขายต่อผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ
: ประมาณ 12,000,000 หุน้
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลย
พินิจในการเปลีย่ นแปลงจานวนหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีจ่ ดั สรร„ให้แก่ผลู้ งทุนแต่ละประเภทข้างต้น หรือเปลีย่ นแปลงวิธกี าร
จัดสรรหุน้ สามัญตามรายละเอียดทีก่ าหนดไว้ในข้อ 6.6 โดยพิจารณาจากปจั จัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซือ้ หุน้
สามัญของนักลงทุนในแต่ละประเภท เป็ นต้น เพื่อให้การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนครัง้ นี้ประสบความสาเร็จสูงสุด
นิยามทีใ่ ช้ในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดงั ต่อไปนี้
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ผูถ้ ือหุ้นของอมตะ หมายถึง ผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จากัด (มหาชน) (“อมตะ) ทีเ่ ป็ นผูถ้ อื
หุน้ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ซึง่ เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ อมตะเพื่อสิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ของ อมตะ วีเอ็น ตามสัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ อมตะ (Pre-Emptive Right) ในอัตราส่วน 25 หุน้ สามัญของอมตะ
ต่อ 1 หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของอมตะ วีเอ็น โดยหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของอมตะ วีเอ็น ทีเ่ กิดจากการคานวณทีเ่ ป็ นเศษทศนิยม
จะถูกปดั เศษทิ้ง ทัง้ นี้ผู้ถือหุ้นของอมตะ มีสทิ ธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของอมตะ วีเอ็น ในจานวนที่น้อยกว่าหรือ
เท่ากับสิทธิทต่ี นจะได้รบั แต่ ไม่มสี ทิ ธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของอมตะ วีเอ็น เกินกว่าสิทธิทต่ี นจะได้รบั อย่างไรก็ดี
เมื่อรวมจานวนหุน้ สามัญของอมตะ วีเอ็น ทีจ่ ดั สรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของอมตะทัง้ สิน้ แล้ว ต้องไม่เกิน 42,680,000 หุน้ โดยที่
ผูถ้ อื หุน้ ของอมตะจะต้องจองซือ้ หุน้ ผ่านบริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด (ตัวแทนรับจองซือ้ ) เท่านัน้ ตามวิธกี ารที่
ระบุไว้ในข้อ 6.7.1 และการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ สามัญของอมตะจะเป็ นไปตามวิธที ร่ี ะบุไว้ในข้อ 6.6.1
ผู้มีอุปการคุณของผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่มใิ ช่นักลงทุน
สถาบันตามคาจากัดความที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ รวมถึง ลูกค้าหรือผู้ท่คี าดว่าจะเป็ นลูกค้า คู่สญ
ั ญา บริษัทคู่ค้า ผู้ท่ีมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือ ผูท้ ม่ี อี ุปการคุณไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ
6.2 โดยผูม้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ สามารถจองซือ้ หุน้ ได้ตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.7.2 และจะจัดสรร
ตามดุลยพินิจของผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามวิธกี ารที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.2 ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง
ผูบ้ ริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม บริษทั ใหญ่ บริษัทย่อย และผู้ท่เี กี่ยวข้องของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์
ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ตลอดจนกองทุนรวมซึง่ มีลกั ษณะต้องห้าม ตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552
(รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่มลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่งตามประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกาหนดบทนิยามในประกาศเกีย่ วกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ดังนี้
(ก) ธนาคารพาณิชย์
(ข) บริษทั เงินทุน
(ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการ
จัดการโครงการลงทุนที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
(ง) บริษทั เครดิตฟองซิเอร์
(จ) บริษทั ประกันภัย
(ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ หรือนิตบิ ุคคลอื่นทีม่ กี ฎหมายเฉพาะ
จัดตัง้ ขึน้
(ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ญ) กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(ฎ) กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผูล้ งทุนต่างประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับผูล้ งทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
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นัก ลงทุ น สถาบันดัง กล่า วจะต้อ งจองซื้อ หุ้น สามัญ เพิ่มทุ น ผ่า นผู้จดั การการจัด จาหน่ ายและรับ ประกัน การ
จาหน่ ายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านัน้ โดยนักลงทุนสถาบันสามารถจองซือ้ หุน้ ได้ตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.7.3
และในการจัดสรรหุน้ ให้แก่นักลงทุ นสถาบันจะอยู่ในดุลยพินิจของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
ดังกล่าว ตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.6.3
ผูม้ ีอปุ การคุณของบริษทั ฯ หมายถึง
(1) บุ ค คลธรรมดา และ/หรือ นิ ติบุ ค คล ที่มีค วามสัม พัน ธ์อ ัน ดีก ับ บริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ย เช่ น ผู้ท่ีมี
ความสัม พัน ธ์ท างการค้า และ/หรือ ลูก ค้า เจ้า หนี้ ก ารค้า บริษัท คู่ ค้า สถาบัน การเงิน ที่ติด ต่ อ ผู้ใ ห้
คาปรึกษาทางธุรกิจ เป็ นต้น
(2) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษทั ฯ และบริษัทย่อย ต้องการชักชวนให้เป็ นลูกค้า และ/หรือผู้
จัดหาวัตถุดบิ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ในอนาคต
(3) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิตบิ ุคคลทีบ่ ริษทั ฯ และบริษทั ย่อย พิจารณาแล้วว่าสามารถให้ความช่วยเหลือ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ในการประกอบธุรกิจได้ทงั ้ ในปจั จุบนั และอนาคต
(4) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิตบิ ุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย จะต้องจองซือ้ หุน้ ผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน) ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านัน้ โดยผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย สามารถซือ้ หุน้ ได้ตาม
วิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.7.4 และในการจัดสรรหุน้ ให้แก่ผมู้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย จะอยู่ในดุลยพินิจของ
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือบุคคลทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มอบหมาย ตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.6.4 ทัง้ นี้ ไม่
รวมถึงการจัดสรรให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม บริษทั ใหญ่ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกันตามที่
กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2557 เรื่องการจาหน่ ายหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ประเภทหุน้
และใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้น ของบริษัทที่ออกตราสารทุน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมถึงที่มกี ารแก้ไข
เพิม่ เติม)
1.3

สิ ทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จานวน 166,370,000 หุน้ ทีเ่ สนอขายในครัง้ นี้ จะได้รบั สิทธิและผลประโยชน์เท่า
เทียมกับหุน้ สามัญเดิมทีจ่ าหน่ายแล้วของบริษทั ฯ ทุกประการ
1.4

ตลาดรองของหลักทรัพย์
บริษทั ฯ จะนาหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ในครัง้ นี้
บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว ก่อนทีจ่ ะได้รบั ทราบผลการพิจารณาจากตลาดหลั กทรัพย์ฯ เกีย่ วกับ
การนาหุ้นสามัญของบริษทั ฯ เข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ บริษทั ฯ จึงยังมีความเสีย่ งทีอ่ าจจะ
ไม่ได้รบั อนุ ญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ย่นื คาขออนุ ญาตและเอกสาร
ประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 และธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และ บริษัท
หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ในฐานะทีป่ รึกษาทางการเงิรได้พจิ ารณาคุณสมบัติของบริษทั ฯ
ในเบือ้ งต้นแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุน้ สามัญ หรือ
หุ้นบุริมสิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ฉบับลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทัง้ ที่อาจมีการแก้ไข
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เพิม่ เติม) ยกเว้นคุณสมบัตเิ รื่องการกระจายการถือหุน้ ให้แก่นักลงทุนรายย่อยซึง่ บริษัทฯ จะต้องมีผถู้ อื หุน้ สามัญราย
ย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 รายและถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชาระแล้วทัง้ หมด และผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวแต่
ละรายต้องถือหุน้ ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซือ้ ขาย ซึง่ เมื่อบริษทั ฯ ได้จาหน่ ายหุน้ สามัญในครัง้ นี้แล้วจะทาให้บริษทั ฯ มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อย โดยบริษัทฯ จะดาเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นของ
บริษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป
1.5

ข้อมูลอื่นๆ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทัง้ ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม) และข้อบังคับอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกาหนดให้
ห้ามผูถ้ อื หุน้ ทีถ่ อื หุน้ ก่อนวันทีบ่ ริษทั เสนอขายหุน้ ต่อประชาชนในครัง้ นี้หรือหลักทรัพย์ทอ่ี าจแปลงสภาพหุน้ ในจานวน
รวมกันเท่ากับร้อยละ 55 ของทุนทีช่ าระแล้วภายหลังการเสนอขายครัง้ นี้ออกขายภายในกาหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่
วันที่หุน้ สามัญของบริษทั ฯ เริม่ ทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยหลังจากวันที่หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ทาการซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูถ้ อื หุน้ ทีถ่ ูกสังห้
่ ามดังกล่าวสามารถทยอยขายหุน้ สามัญ ทีถ่ ูก
สังห้
่ ามขายได้ในจานวนร้อยละ 25 ของจานวนหุน้ สามัญทัง้ หมดทีถ่ ูกสังห้
่ ามขายดังกล่าว และสามารถขายส่วนทีเ่ หลือ
ได้เมื่อครบกาหนดระยะเวลา 1 ปี
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