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ATP30 Public Company Limited
เสนอขายหุนสามัญตอประชาชน
โดย เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 160,000,000 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท ในราคาเสนอขายหุนละ [•] บาท
ระยะเวลาจองซื้อ : ตั้งแตวันที่ [•] ถึง [•]
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเมนท จํากัด
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
[•]
วันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวน
7 เมษายน 2558
วันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ
[•]
คําเตือน

“กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูออกหลักทรัพยและเงื่อนไขของหลักทรัพย
รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวของเปนอยางดี การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย
และหนังสือชี้ชวนนี้ มิไดเปนการแสดงวา คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลั กทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแนะนําใหลงทุนในหลักทรัพยที่เสนอขาย หรือมิไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย
ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถวนและถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนนี้แตอยางใด ทั้งนี้
การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนนี้เปนความรับผิดชอบของผูเสนอขายหลักทรัพย
หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนมีขอความหรือรายการที่เปนเท็จ หรือขาดขอความที่ควรตองแจง
ในสาระสําคัญ ผูถือหลักทรัพยที่ไดซื้อหลักทรัพยไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนนั้นมีผล
บังคับใชและยังเปน เจาของหลักทรัพยอยู มีสิทธิเรียกรองค าเสียหายจากบริษัท หรือเจาของหลักทรั พยไดตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดรูหรือควรจะไดรูวาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและ
หนังสือชี้ชวนเปนเท็จ หรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ แตไมเกินสองปนับจากวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย
และหนังสือชี้ชวนดังกลาวมีผลใชบังคับ”
บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสําเนาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายและหนังสือชี้ชวนไดที่ศูนยสารนิเทศ สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท 02695-9999 ในทุกวันทําการของสํานักงาน ระหวางเวลา 09.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th
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คําเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจลงทุน
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สารบัญ
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สวนที่ 1 ขอมูลสรุป (Executive Summary)
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สวนที่ 2 บริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย
สวนที่ 2.1 วัตถุประสงคการใชเงิน
สวนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. ปจจัยความเสี่ยง
4. การวิจัยและพัฒนา
5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
6. โครงการในอนาคต
7. ขอพิพาททางกฎหมาย
8. ขอมูลสําคัญอื่น
สวนที่ 2.3 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
9. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน
10. โครงสรางการจัดการ
11. การกํากับดูแลกิจการ
12. ความรับผิดชอบตอสังคม
13. การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง
14. รายการระหวางกัน
สวนที่ 2.4 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
15. ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
16. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ
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สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
1. รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย
2. ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย
3. ทีม่ าของราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
4. ขอมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุนทีเ่ สนอขาย
5. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
6. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร
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สวนที่ 4 การรับรองความถูกตองของขอมูล
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เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท
และขอมูลบริษัทที่เกีย่ วของกับผูถ ือหุน กรรมการและผูบริหารของบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน และหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
(Compliance)
แบบประเมินความเพียงพอระบบควบคุมภายใน
งบการเงิน สําหรับงวดบัญชี ป 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงิน สําหรับงวดบัญชี ป 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
งบการเงิน สําหรับงวดบัญชี ป 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
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คําจํากัดความ
บริษัท หรือ ATP30
ตลาดหลักทรัพยฯ
สํานักงาน ก.ล.ต.
ศูนยรับฝากหลักทรัพย
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ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

