บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)

ส่ วนที่ 3
ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย
ผู้เสนอขำยหลักทรัพย์ คือ บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”) มีชื่อภำษำอังกฤษว่ำ ATP 30 Public
Company Limited โดยมี ที่ ตัง้ สำนัก งำนใหญ่ เลขที่ 700/199 หมู่ 1 ต ำบลบ้ ำนเก่ ำ อ ำเภอพำนทอง จังหวัด ชลบุรี
20000 โทรศัพ ท์ 038-468-788 โทรสำร 038-468-788 ประสงค์ ที่ จะเสนอขำยหุ้น สำมัญ เพิ่ ม ทุน ของบริ ษั ท ให้ กับ
ประชำชน จำนวน 160,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ 0.25 บำท คิดเป็ นร้ อยละ 36.36 ของจำนวนหุ้นสำมัญที่ออกและ
เรี ยกชำระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นในครัง้ นี ้ โดยมีรำยละเอียดกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ ดังนี ้
1.1 ประเภทและหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย
ผู้เสนอขำย
ประเภทหุ้นที่เสนอขำย
จำนวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขำย

มูลค่ำที่ตรำไว้
รำคำเสนอขำย
มูลค่ำรวมของหุ้นใหม่ทเี่ สนอขำย
ระยะเวลำเสนอขำย
สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอื่น

: บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”)
: หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัท
: จำนวน 160,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 36.36 ของจำนวนหุ้นสำมัญ
ทีอ่ อกและเรี ยกชำระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท โดยจะเสนอขำยต่อ
ประชำชนทังจ
้ ำนวน
: หุ้นละ 0.25 บำท
: 0.95 บำทต่อหุ้น
: 152,000,000 บำท
: ตังแต่
้ เวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 19 สิงหำคม 2558 ถึงวันที่
21 สิงหำคม 2558
: หุ้นสำมัญเพิ่มทุนทีเ่ สนอขำยในครัง้ นี ้จะได้ รับสิทธิและผลประโยชน์
เท่ำเทียมกับหุ้นสำมัญเดิมของบริ ษัททุกประกำร

1.2 สัดส่ วนการเสนอขายหุ้น
กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทในครัง้ นี ้ มีสดั ส่วนกำรเสนอขำยดังนี ้
เสนอขำยต่อผู้มีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
เสนอขำยต่อผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษัท
รวมทังสิ
้ ้น

:
:
:

110,000,000 หุ้น
50,000,000 หุ้น
160,000,000 หุ้น

ทังนี
้ ้ ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย (ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1) ขอสงวนสิทธิ ใน
กำรใช้ ดลุ ยพินิจในกำรเปลีย่ นแปลงจำนวนหุ้นสำมัญที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ลู งทุนแต่ละประเภทหรื อเปลีย่ นแปลงวิธีกำร
จัดสรรตำมรำยละเอียดที่กำหนดไว้ เพื่อให้ กำรจองซื ้อหุ้นสำมัญครัง้ นี ้ประสบควำมสำเร็ จในกำรขำยสูงสุด
กำรจัดสรรหุ้นในครัง้ นี ้ไม่รวมถึงกำรจัดสรรต่อนักลงทุนรำยย่อยหรื อประชำชนเป็ นกำรทัว่ ไป เนื่องจำก
หุ้นที่จดั สรรในกำรเสนอขำยครัง้ นี ้มีไม่พอเพียงสำหรับกำรเสนอขำยเป็ นกำรทัว่ ไป และให้ เป็ นไปตำมดุล ยพินิจ
ของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์เท่ำนัน้
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ผู้จดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยแต่ละรำย (ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2) จะดำเนินกำรจำหน่ำยหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนให้ กบั นักลงทุนซึง่ จัดอยูใ่ นประเภทผู้มีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ ผู้จดั กำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย (ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1) เท่ำนัน้ จะเป็ นผู้ดำเนินกำรจำหน่ำยหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนให้ แก่นกั ลงทุนสถำบันตำมที่มีลกั ษณะเฉพำะตำมประกำศเกี่ยวกับกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ ตำม
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับ หลักทรัพ ย์ และตลำดหลักทรัพ ย์ ที่ กจ.17/2551 เรื่ อง กำรกำหนดบทนิ ยำมใน
ประกำศเกี่ยวกับกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ธันวำคม พ.ศ. 2551 (รวมทังที
้ ่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม)
ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ หมำยถึง ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดำ และ/หรื อนิติ
บุคคลทัว่ ไปที่เป็ น หรื อเคยเป็ น หรื อบุคคลที่คำดว่ำจะเป็ นลูกค้ ำ เช่น ลูกค้ ำที่ทำกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ ลูกค้ ำด้ ำน
วำณิ ชธนกิ จ ลูกค้ ำที่ทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน เป็ นต้ น ผู้ที่ได้ เข้ ำร่ วมรับฟั งกำรนำเสนอข้ อมูลกำรเสนอขำย
หลัก ทรั พ ย์ ข อง บริ ษั ท เอที พี 30 จ ำกัด (มหำชน) หรื อ บุค คลที่ มี ค วำมสัม พัน ธ์ ท ำงธุรกิ จ กับ ผู้จัด จ ำหน่ำ ย
หลักทรัพย์ เช่น บริ ษัทคู่ค้ำ ผู้ให้ คำปรึ กษำทำงธุรกิ จ ผู้ที่ให้ กำรสนั บสนุนด้ ำนข้ อมูลทำงธุรกิ จ และผู้แนะนำ
ลูกค้ ำ/ธุรกิจ เป็ นต้ น หรื อผู้ที่มีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 6.2 ทังที
้ ่เคยติดต่อในอดีต ปั จจุบนั
หรื อผู้ที่คำดว่ำจะได้ ติดต่อในอนำคต หรื อบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ และ/หรื อ
ธุรกิจอื่นๆ ในเครื อของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ เป็ นต้ น และในกรณีที่เป็ นนิติบคุ คลจะรวมถึงผู้ถือหุ้น และ/หรื อ
ผู้บริ หำร และ/หรื อพนักงำนของบุคคลข้ ำงต้ นที่จองซือ้ หุ้น ผ่ำนผู้จัดจำหน่ำยหลักทรั พย์ ตำมข้ อ 6.2 ทัง้ นี ้ ไม่
รวมถึงกำรจัดสรรให้ แก่ตนเอง ผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม บริ ษัทใหญ่ และบริ ษัทย่อยของ
ตนเอง รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่
ทธ. 70/2552 เรื่ อ ง หลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิ ธีกำรในกำรจัด จำหน่ำยหลักทรัพ ย์ ลงวัน ที่ 1 กันยำยน 2552
(รวมถึงที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม)
สำหรับผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ผู้มีอปุ กำรคุณของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำย
และรับประกันกำรจำหน่ำยจะรวมถึง นักลงทุนประเภทสถำบันที่เคยเป็ น หรื อเป็ นลูกค้ ำของผู้จัดกำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรื อที่ผ้ จู ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยต้ องกำรชักชวน
ให้ เป็ นลูกค้ ำในอนำคตที่จองซื ้อหุ้นผ่ำนผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมข้ อ 6.2.1 ด้ วย
นั กลงทุ นสถาบัน หมำยถึง ผู้ลงทุนประเภทสถำบันที่จองซื ้อหุ้นสำมัญผ่ำนผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย
และรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 ที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึง่ ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 เรื่ องกำรกำหนดบทนิยำมในประกำศเกี่ยวกับกำรออกและเสนอ
ขำยหลักทรัพย์ ดังนี ้
(ก) ธนำคำรพำณิชย์
(ข) บริ ษัทเงินทุน
(ค) บริ ษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของตนเอง หรื อเพื่อกำรบริ หำรกองทุนส่วนบุคคล หรื อเพื่อกำร
จัดกำรโครงกำรลงทุนที่จดั ตังขึ
้ ้นตำมกฎหมำยว่ำด้ วยกำรประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
(ง) บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
(จ) บริ ษัทประกันภัย
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(ฉ) ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้ วยวิธีกำรงบประมำณ หรื อนิติบคุ คลที่มีกฎหมำย
เฉพำะจัดตังขึ
้ ้น
(ช) ธนำคำรแห่งประเทศไทย
(ซ) สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อกำรฟื น้ ฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน
(ญ) กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ ำรำชกำร
(ฎ) กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผู้ลงทุนต่ำงประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับผู้ลงทุนตำมข้ อ (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
ผู้มีอุ ปการคุ ณ ของบริ ษัท หมำยถึง พนักงำนของบริ ษัท บุคคลธรรมดำ และ/หรื อนิติบุคคล ซึ่งท ำ
คุณประโยชน์ ให้ คำแนะนำ หรื อให้ ควำมช่วยเหลือในทำงใด ๆ ไม่ว่ำโดยตรงหรื อโดยอ้ อมต่อ บริ ษัท เอทีพี 30
จำกัด (มหำชน) เช่น ลูกค้ ำ คู่สญ
ั ญำ บริ ษัทคู่ค้ำ ผู้จดั หำสินค้ ำ / บริ กำร (Suppliers) พันธมิตรทำงธุรกิจ ผู้ที่มี
ควำมสัม พัน ธ์ ท ำงกำรค้ ำ ผู้จัด หำแหล่งเงิ น ทุน สถำบัน กำรเงิ น ที่ ติ ด ต่อ ผู้ให้ ค ำปรึ กษำทำงธุรกิ จ ผู้ให้ ก ำร
สนับสนุนข้ อมูลทำงธุรกิจ ผู้ที่ให้ คำแนะนำและเป็ นที่ปรึ กษำของบริ ษัท ผู้แนะนำลูกค้ ำและธุรกิจ ทังที
้ ่ ติดต่อใน
ปั จ จุบัน ที่ เคยติ ด ต่ อ หรื อ ผู้ที่ ค ำดว่ำ จะได้ ติ ด ต่ อ ในอนำคต และบุ ค คลธรรมดำ และ /หรื อ นิ ติ บุ ค คล ที่ มี
ควำมสัมพันธ์ อนั ดีกบั ผู้บริ หำรของบริ ษัท หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องของบุคคลดังกล่ำวข้ ำงต้ น จะรวมถึง ผู้ถือหุ้น และ/
หรื อผู้บริ หำร ตลอดจนพนักงำนที่ทำงำนกับบุคคลต่ำง ๆ ดังกล่ำวข้ ำงต้ น ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงกำรจัดสรรให้ แก่ตนเอง
กรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทตำมที่กำหนดในประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 40/2557 เรื่ องกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นของบริ ษัทที่ออกตรำสำรทุน บังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 16 ธันวำคม 2557 เป็ นต้ นไป (รวมถึงที่มี
กำรแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยผู้มีอปุ กำรคุณดังกล่ำวจะต้ องจองซื ้อหุ้นผ่ำนผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 เท่ำนัน้
1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทที่เสนอขำยจำนวน 160,000,000 หุ้น ในครัง้ นี ้ มีสิทธิ และผลประโยชน์เท่ำ
เทียมกับหุ้นสำมัญเดิมของบริ ษัททุกประกำร
1.4 ตลาดรองของหุ้นที่เสนอขาย
บริ ษัทจะนำหุ้นสำมัญเข้ ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึง่ บริ ษัท
ยื่นคำขออนุญำตและเอกสำรประกอบต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวันที่ 7
เมษำยน 2558 ให้ พิจำรณำรับหุ้นของบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริ ษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จำกัด
(“APM”) ในฐำนะที่ปรึ กษำทำงกำรเงินได้ พิจำรณำคุณสมบัติของบริ ษัทแล้ ว พบว่ำ บริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
ตำมข้ อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องกำรรับหลักทรัพย์จดทะเบียน กำรเปิ ดเผยสำรสนเทศ
กำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ และกำรเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลำดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” พ.ศ.
2558 ลงวันที่ 11 พฤษภำคม 2558 ยกเว้ นคุณสมบัติตำมข้ อ 4 (3) เรื่ องกำรกระจำยกำรถือหุ้นให้ แก่นกั ลงทุน
รำยย่อย โดยภำยหลังจำกที่บริ ษัทได้ จำหน่ำยหุ้นสำมัญต่อผู้มีอุปกำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ และผู้มี
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อุปกำรคุณของบริ ษัทแล้ ว จะทำให้ บริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมเกณฑ์กำรกระจำยหุ้นให้ แก่นกั ลงทุนรำยย่อย
ดังกล่ำว และบริ ษัทจะดำเนินกำรให้ ตลำดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม
เอ ไอ ต่อไป
1.5 ข้ อมูลอื่น ๆ
ตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรื่ อง กำรห้ ำมผู้บริ หำรหรื อผู้ถือหุ้นที่ เกี่ยวข้ อง
ขำยหุ้นและหลักทรัพย์ภำยในระยะเวลำที่กำหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกรำคม 2544 (รวมทังที
้ ่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม)
กำหนดห้ ำมผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นก่อนวันที่บริ ษัทฯ เสนอขำยหุ้นต่อประชำชนนำหุ้นหรื อหลักทรัพย์ที่อำจแปลงสภำพเป็ นหุ้น
จ ำนวนรวมกัน เท่ ำกับ ร้ อยละ 55 ของทุน ที่ ช ำระแล้ ว ภำยหลัง กำรเสนอขำยในครั ง้ นี ้ หรื อ คิ ด เป็ น จ ำนวนหุ้น รวม
242,000,000 หุ้น รวมถึงหลักทรัพย์อื่นที่อำจแปลงสภำพแห่งสิทธิเป็ นหุ้นตำมอัตรำส่วนของหุ้นที่ถกู สัง่ ห้ ำมขำยออก
ขำยภำยในกำหนดระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วนั ที่ห้ นุ ของบริ ษัทฯ เริ่ มทำกำรซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ ภำยหลังจำกวันที่
หุ้น ของบริ ษั ท ฯ ท ำกำรซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพ ย์ ฯ ครบ 6 เดือน ให้ บุคคลที่ ถูก สัง่ ห้ ำมขำยสำมำรถขำยหุ้นหรื อ
หลักทรัพย์ที่ถกู สัง่ ห้ ำมขำยได้ ในจำนวนร้ อยละ 25 และเมื่อครบกำหนด 1 ปี ให้ บคุ คลที่ถกู สัง่ ห้ ำมขำยสำมำรถขำยหุ้น
หรื อหลักทรัพย์ที่ถกู ห้ ำมขำยจำนวนที่เหลืออีกร้ อยละ 75 ได้
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