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วัตถุประสงค์การใช้เงิน
ชื่อบริษัทภาษาไทย
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ
เลขทะเบียนบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

สานักงานใหญ่

จานวนโรงงานในปัจจุบัน

:
:
:
:

บริษัท เจตาแบค จากัด (มหาชน)
Getabec Public Company Limited
0107558000407
ผู้ผลิต ประกอบ ซ่อมสร้าง และจัดจาหน่ายเครื่องกาเนิดไอน้า (Steam Boiler) ระบบ
เผาไหม้ (Combustion
System) ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง ได้ รั บ การรั บ รองคุ ณ ภาพ
มาตรฐานสากล โดยสามารถเลือกใช้เชื้อเพลิงตั้งต้นได้ ทุกประเภท อาทิ เชื้อเพลิงก๊าซ
(Gas Burner) เชื้อเพลิงเหลว (Oil Burner) เชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) เชื้อเพลิงถ่าน
หิน (Coal) ความร้อนทิ้งหรือ ความร้ อนสู ญเสีย (Waste Heat) พลังงานสะอาด
หมุนเวี ยน (Renewable Energy) และระบบเชื้อ เพลิง ผสม (Multi Fuel) เป็นต้ น
ตลอดจนเป็นผู้ ให้บ ริการงานต่า งๆ เกี่ย วกับเครื่อ งกาเนิด ไอน้ า ระบบเผาไหม้ และ
วิศวกรรมพลังงานความร้อน (Thermal Energy Engineering) อย่างครบวงจร เช่น การ
ออกแบบทางวิศวกรรมและผลิตอุปกรณ์เกี่ยวข้อง (Balance of Plant : BOP) การเสนอ
โครงการในรูปแบบ Engineering Procurement and Construction (EPC) โดยทีม
วิศวกรและช่างผู้ชานาญงานโดยเฉพาะด้าน การซ่อมสร้างระบบเครื่องกาเนิดไอน้าและ
ระบบเผาไหม้ การตรวจสอบบารุงรักษาเครื่องกาเนิดไอน้าและระบบเผาไหม้ และงาน
บริการหลังการขาย เป็นต้น บริษัทมีกลุ่ม ลูกค้าทั้งในประเทศและส่งออกไปจาหน่าย
หรือให้บริการยังต่างประเทศทั่วโลก เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคุณภาพผ่านการ
รับรองตามมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ
: ที่ตั้ง : เลขที่ 335/7 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพ 10250
โทรศัพท์ : (66) 02 - 366 0400
โทรสาร : (66) 02 - 366 0399
: 3 โรงงาน ประกอบด้วย
โรงงาน
ที่ตั้ง
โรงงานที่ 1 เลขที่ 609 หมู่ที่ 17 ถนนเทพารักษ์ ตาบลบางเสาธง อาเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โรงงานที่ 2 เลขที่ 379 หมู่ที่ 6 ซอย 8 ถนนนิคมสาย 13 ตาบลพนานิคม อาเภอนิคมพัฒนา
จังหวัดระยอง 21180
โรงงานที่ 3 เลขที่ 379/1 หมู่ที่ 6 ซอย 8 ถนนนิคมสาย 13 ตาบลพนานิคม อาเภอนิคมพัฒนา
จังหวัดระยอง 21180

หน้าที่ 0 - 1

บริษัท เจตาแบค จากัด (มหาชน)

จานวนสาขาบริการในปัจจุบัน

: 6 สาขา ประกอบด้วย
สาขา
ที่ตั้ง
สาขาที่ 1 เลขที่ 609 หมู่ที่ 17 ถนนเทพารักษ์ ตาบลบางเสาธง อาเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
สาขาที่ 2 1/27 หมู่ที่ 5 ตาบลนาดี อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
สาขาที่ 3 เลขที่ 19 ถนนโชติวิทยะกุล 4 ตาบลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
สาขาที่ 4 เลขที่ 47 หมู่ 3 ตาบลดาวเรือง อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
สาขาที่ 5 เลขที่ 459/6 หมู่ที่ 7 ตาบลสมอแข อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
สาขาที่ 6 เลขที่ 155/68 หมู่ที่ 2 ตาบลทับมา อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

เว็บไซต์ (URL)
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
(ภายหลังการเสนอขายหุ้นครัง้ นี้)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
วัตถุประสงค์ในการระดมเงินทุน

: http://www.getabecboiler.com/
: 240,000,000 บาท (สองร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน)
: 240,000,000 บาท (สองร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน)
: 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)
: บริษัทมีวตั ถุประสงค์ในการนาเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชน
เป็นครั้งแรกจานวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในราคาเสนอ
ขายหุ้นละ 1.15 บาท คิดเป็นเงินระดมทุนสุทธิหลังหักค่าใช้จา่ ยในการเสนอขาย
หลักทรัพย์ในครั้งนี้แล้ว ประมาณ 265.37 ล้านบาท เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ลงทุนขยายพื้นที่การผลิตและเพิ่มกาลังการผลิตโรงงานระยอง
ลงทุนขยายกาลังการผลิตโรงงานบางพลี
ลงทุนจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม
ลงทุนการวิจัยและพัฒนาระบบเผาไหม้
ลงทุนเปิดสานักงานขายและบริการในประเทศและต่างประเทศ
ลงทุนพัฒนาโปรแกรมคานวณและออกแบบทางวิศวกรรม
และจัดตั้งหน่วยงานวิศวกรรมออกแบบ
7. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
รวมทั้งสิ้น

หน้าที่ 0 - 2

จานวนเงินที่คาดว่าจะใช้
(ล้านบาท)
76.50
9.75
10.00
7.00
25.00

ระยะเวลาการใช้เงิน
โดยประมาณ
ภายในปี 2560
ภายในปี 2559
ภายในปี 2560
ภายในปี 2560
ภายในปี 2560

30.00

ภายในปี 2560

107.12
265.37

ภายในปี 2559

