บริษัท เอทีพี 30 จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
1. รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย
ผูเสนอขายหลักทรัพย คือ บริษัท เอทีพี 30 จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีชื่อภาษาอังกฤษวา ATP 30 Public
Company Limited โดยมีที่ตั้งสํานักงานใหญที่ 700/199 หมู 1 ตําบลบานเกา อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท 038-468-788 โทรสาร 038-468-788 ประสงคที่จะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหกับประชาชน
จํานวน 160,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว 0.25 บาท คิดเปนรอยละ 36.36 ของจํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระ
แลวทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุนในครั้ง โดยหุนสามัญที่เสนอขาย ประกอบดวย หุนสามัญเพิ่มทุนที่
เสนอขายโดยบริษัท มีรายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพย ดังนี้
1.1 ประเภทและหลักทรัพยที่เสนอขาย
ผูเสนอขาย
ประเภทหุนที่เสนอขาย
จํานวนหุนออกใหมที่เสนอขาย

มูลคาที่ตราไว
ราคาเสนอขาย
มูลคารวมของหุนใหมทเี่ สนอขาย
ระยะเวลาขาย

: บริษัท เอทีพี 30 จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
: หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
: จํานวน 160,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 36.36 ของจํานวนหุนสามัญ
ที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัท โดยจะเสนอขายตอ
ประชาชนทัง้ จํานวน
: หุนละ 0.25 บาท
: [•] บาทตอหุน
: [•] บาท
: ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ [•] 2558 ถึงวันที่ [•]
2558

1.2 สัดสวนการเสนอขายหุน
การเสนอขายหุนเพิ่มทุนครั้งนี้เปนการเสนอขายตอประชาชนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยโดยจัดสรร
ตามดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยและรับประกันการจําหนายหลักทรัพย และไมมีการเสนอขายใหกับผู
จองซื้อรายยอยหรือประชาชนเปนการทั่วไป เนื่องจากจํานวนหุนที่เสนอขายในครั้งนี้มีจํานวนจํากัดและไม
เพียงพอตอการเสนอขายตอประชาชนทั่วไปในวงกวาง ทั้งนี้สัดสวนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนเปนดังนี้
เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของผูจ ัดจําหนายหลักทรัพย
เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัท
รวมทั้งสิ้น

:
:
:

[•] หุน
[•] หุน
[•] หุน

ทั้ง นี้ ผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน า ยขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการใช ดุ ล ยพิ นิ จ ในการ
เปลี่ยนแปลงจํานวนหุนสามัญที่จัดสรรใหแกผูลงทุนแตละประเภทขางตน หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุน
สามัญตามรายละเอียดที่กําหนดไว เพื่อใหการจองซื้อหุนสามัญครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
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ในการพิจารณาประเภทของผูลงทุนใหยึดตามนิยามที่กําหนดดังตอไปนี้
ผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย หมายถึง ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติ
บุคคลทั่วไปที่เปน หรือเคยเปน หรือบุคคลที่คาดวาจะเปนลูกคา เชน ลูกคาที่ทําการซื้อขายหลักทรัพย ลูกคาดาน
วาณิชธนกิจ ลูกคาที่ทําการซื้อขายหนวยลงทุน เปนตน ผูที่ไดเขารวมรับฟงการนําเสนอขอมูลการเสนอขาย
หลักทรัพยของ บริษัท เอทีพี 30 จํากัด (มหาชน) หรือบุคคลที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย เชน บริษัทคูคา ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ผูที่ใหการสนับสนุนดานขอมูลทางธุรกิจ และผูแนะนํา
ลูกคา/ธุรกิจ เปนตน หรือผูที่มีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 ทั้งที่เคยติดตอในอดีต ปจจุบัน
หรือผูที่คาดวาจะไดติดตอในอนาคต หรือบุคคลที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย และ/หรือ
ธุรกิจอื่นๆ ในเครือของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เปนตน และในกรณีที่เปนนิติบุคคลจะรวมถึงผูถือหุน และ/หรือ
ผูบริหาร และ/หรือพนักงานของบุคคลขางตนที่จองซื้อหุนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 ทั้งนี้ ไม
รวมถึงการจัดสรรใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ และบริษัทยอยของ
ตนเอง รวมทั้งผูที่เกี่ยวของของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่
ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวีธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 1 กันยายน 2552
(รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
สําหรับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูมีอุปการคุณของผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายจะรวมถึง นักลงทุนประเภทสถาบันที่เคยเปน หรือเปนลูกคาของผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตองการชักชวน
ใหเปนลูกคาในอนาคตที่จองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 6.2.1 ดวย
นักลงทุนประเภทสถาบัน หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันที่จองซื้อหุนสามัญผานผูจัดการการจัด
จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน า ยตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นข อ 6.2.1 ที่ มี ลั ก ษณะใดลั ก ษณะหนึ่ ง ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ.17/2551 เรื่องการกําหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับ
การออกและเสนอขายหลักทรัพย ดังนี้
(ก) ธนาคารพาณิชย
(ข) บริษัทเงินทุน
(ค) บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคล หรือเพื่อการ
จัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร
(จ) บริษัทประกันภัย
(ฉ) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้น
(ช) ธนาคารแหงประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหวางประเทศ
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(ฌ)
(ญ)
(ฎ)
(ฏ)
(ฐ)

กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
กองทุนรวม
ผูลงทุนตางประเทศซึง่ มีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตามขอ (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม

ผู มี อุ ป การคุ ณ ของบริ ษั ท หมายถึ ง บุ ค คลธรรมดา และ/หรื อ นิ ติ บุ ค คล ซึ่ ง ทํ า คุ ณ ประโยชน ให
คําแนะนํา หรือใหความชวยเหลือในทางใด ๆ ไมวาโดยตรงหรือโดยออมตอ บริษัท เอทีพี 30 จํากัด (มหาชน)
เชน ลูกคา คูสัญญา บริษัทคูคา ผูจัดหาสินคา / บริการ (Suppliers) พันธมิตรทางธุรกิจ ผูที่มีความสัมพันธทาง
การคา ผูจัดหาแหลงเงินทุน สถาบันการเงินที่ติดตอ ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ผูใหการสนับสนุนขอมูลทางธุรกิจ
ผูที่ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาของบริษัท ผูแนะนําลูกคาและธุรกิจ ทั้งที่ติดตอในปจจุบัน ที่เคยติดตอ หรือผูที่
คาดวาจะไดติดตอในอนาคต และบุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธอันดีกับผูบริหารของ
บริษัท หรือผูที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาวขางตน จะรวมถึง ผูถือหุน และ/หรือผูบริหาร ตลอดจนพนักงานที่
ทํางานกับบุคคลตาง ๆ ดังกลาวขางตน ทั้งนี้ ไมรวมถึงการจัดสรรใหแกตนเอง กรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนราย
ใหญ ผูมีอํานาจควบคุม และผูที่เกี่ยวของกับบริษัทตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.
29/2551 เรื่องการจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
(รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยผูมีอุปการคุณดังกลาวจะตองจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 เทานั้น
1.3 สิทธิ ผลประโยชน และเงือ่ นไขอืน่
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายจํานวน 160,000,000 หุน ในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชนเทา
เทียมกับหุนสามัญเดิมของบริษัททุกประการ
1.4 ตลาดรองของหุน ทีเ่ สนอขาย
บริษัทจะนําหุนสามัญเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ซึ่งบริษัท
ยื่นคําขออนุญาตและเอกสารประกอบตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) เมื่อวันที่ 7
เมษายน 2558 ใหพิจารณารับหุนของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเมนท จํากัด
(“APM”) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทแลว พบวา บริษัทมีคุณสมบัติครบถวน
ตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการรับหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ
ไอ พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 ยกเวนคุณสมบัติตามขอ 5(3) เรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย
ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทไดจําหนายหุนสามัญตอผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย และผูมีอุปการคุณ
ของบริษัทแลว จะทําใหบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการกระจายหุนรายยอยดังกลาว และบริษัทจะ
ดําเนินการใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รับหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
ตอไป
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1.5 ขอมูลอื่น ๆ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การหามผูบริหารหรือผูถือหุนที่เกี่ยวของ
ขายหุนและหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
กําหนดหามผูถือหุนที่ถือหุนกอนวันที่บริษัทฯ เสนอขายหุนตอประชาชนนําหุนหรือหลักทรัพยที่อาจแปลงสภาพเปนหุน
จํานวนรวมกันเทากับรอยละ 55 ของทุนที่ชําระแลวภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ออกขายภายในกําหนดระยะเวลา 1
ป นับแตวันที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ภายหลังจากวันที่หุนของบริษัทฯ ทําการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพยฯ ครบ 6 เดือน ใหบุคคลที่ถูกสั่งหามขายสามารถขายหุนหรือหลักทรัพยที่ถูกสั่งหามขายไดในจํานวน
รอยละ 25 และเมื่อครบกําหนด 1 ปใหบุคคลที่ถูกสั่งหามขายสามารถขายหุนหรือหลักทรัพยที่ถูกหามขายจํานวนที่
เหลืออีกรอยละ 75 ได
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