บริษัท เจตาแบค จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
1. รายละเอียดของหุน้ สามัญทีเ่ สนอขาย
การเสนอขายหุ้ นสามัญ ต่อประชาชนในครั้ งนี้ เป็ นการเสนอขายหุ้น สามั ญเพิ่มทุ นของบริษัท เจตาแบค จ ากั ด
(มหาชน) (“บริษัทฯ”) จานวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 25 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ลักษณะสาคัญของหุน้ สามัญที่เสนอขาย
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์
: บริษัท เจตาแบค จากัด (มหาชน)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เจตาแบค จากัด (มหาชน)
จานวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย
: จานวน 240,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 ของจานวนหุ้นที่จาหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
: 0.25 บาท
ราคาเสนอขาย
: 1.15 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหุ้นใหม่ที่เสนอขาย : 276,000,000 บาท
ระยะเวลาเสนอขาย
: 16-18 มีนาคม 2559
1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น
การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้เป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์โดยจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์และไม่มีการเสนอขายให้กับผู้จองซื้อรายย่อย เนื่องจากจานวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้มี
จานวนจากัด ไม่เพียงพอต่อการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปในวงกว้าง ทั้งนี้ สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญเป็น
ดังนี้
1.2.1 เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
:
180,000,000 หุ้น
1.2.2 เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ
:
60,000,000 หุ้น
ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลง
จานวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนแต่ละประเภทเพื่อให้การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ประสบความสาเร็จในการ
ขายสูงสุด
ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ หมายถึง ผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลทั่วไป
ทีเ่ ป็นหรือเคยเป็นลูกค้า หรือบุคคลที่คาดว่าจะเป็นลูกค้า เช่น ลูกค้าที่ทาการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวาณิช
ธนกิจ ลูกค้าที่ทาการซื้อขายหน่วยลงทุน เป็นต้น หรือผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น บริษัทคู่ค้า ผู้ให้คาปรึกษา
ทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนาลูกค้า/ธุรกิจ เป็นต้น หรือผู้ที่มีอุปการคุณของผู้
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ทั้งที่เคยติดต่อ ที่ติดต่ออยู่ในปัจจุบัน หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคต
รวมถึงผู้ที่ได้เข้าร่วมฟังการนาเสนอข้อมูลของบริษัทฯ และในกรณีที่เป็นนิติบุคคลจะรวมถึงผู้ถือหุ้น และ/หรือ
ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบุคคลข้างต้นที่จองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ทั้งนี้ ไม่
รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยของ
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ตนเอง รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทธ.70/2552 เรื่ อ งหลั ก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และวิ ธี ก ารในการจั ดจ าหน่ า ยหลั ก ทรัพ ย์ บั ง คับ ใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1
กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
สาหรับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่ายจะรวมถึง นักลงทุนสถาบันที่เคยเป็น หรือเป็นลูกค้าของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่าย หรือที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ ายต้องการชักชวนให้เป็นลูกค้า
ในอนาคตที่จองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 ด้วย
นักลงทุนสถาบัน หมายถึง นักลงทุนสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) ธนาคารพาณิชย์
(ข) บริษัทเงินทุน
(ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคลหรือเพื่อการจัดการ
โครงการลงทุน ที่จัด ตั้งขึ้น ตามกฎหมายว่ าด้วยการประกอบธุ รกิจ เงินทุ น ธุ รกิจหลักทรัพย์ และธุรกิ จ
เครดิตฟองซิเอร์
(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
(จ) บริษัทประกันภัย
(ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิ จตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น
(ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ญ) กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(ฎ) กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
ทั้งนี้ นักลงทุนสถาบันจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ 6.2.1
ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หมายถึง ผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์อันดี
ต่อบริษัทฯ และต่อผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ ลูกค้า บริษัทคู่ค้า ผู้จัดหาสินค้า/บริการ (Supplier) ผู้จัดหาแหล่ง
เงินทุน สถาบันการเงินที่ติดต่อ พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้มีความสัมพันธ์ทางการค้า บุคคลที่ให้คาแนะนาหรือเป็นที่
ปรึกษาของบริษัทฯ ผู้แนะนาลูกค้าและธุรกิจ ทั้งที่ติดต่ออยู่ในปัจจุบัน เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อใน
อนาคต ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลจะรวมถึงผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบุคคลข้างต้น ซึ่งจะ
จองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 นอกจากนี้ผู้มีอุปการคุณของ
บริษัทฯ ยังรวมถึง พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
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รายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ.40/2557 เรื่องการจาหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
1.3 สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายจานวน 240,000,000 หุ้น ในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับ
หุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ทุกประการ
1.4 ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เสนอขาย
บริษัทฯ จะนาหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งบริษัทฯ ได้
ยื่นคาขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวันที่ 21
ตุลาคม 2558 ให้พิจารณารับหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์
จากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ แล้ว มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ การ
รายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ.
2558 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 4(3) เรื่องการกระจายการถือหุ้นราย
ย่อย โดยภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้จาหน่ายหุ้นสามัญต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ผู้มีอุปการ
คุณของบริษัทฯ และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ แล้ว จะทาให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเกณฑ์ ก ารกระจายหุ้ นรายย่ อยดั ง กล่ า ว และบริษั ท ฯ จะด าเนิ น การให้ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ รั บหุ้ น เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไป
1.5 ข้อมูลอื่นๆ
ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558
หมวด 5 การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กาหนดบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กาหนดห้ามผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นก่อนวันที่บริษัทฯ
เสนอขายหุ้นต่อประชาชนนาหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่อาจเป็นหุ้นจานวนรวมกันเท่ากับร้อยละ 55 ของทุนที่ชาระ
แล้วภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ออกขายภายในกาหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯเริ่มทาการ
ซื้อขายในตลาดหลัก ทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ ทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบ 6
เดือน ให้บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายสามารถขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจานวนร้อยละ 25 และเมื่อ
ครบกาหนด 1 ปี ให้บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายสามารถขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกสั่ งห้ามขายจานวนที่เหลืออีก
ร้อยละ 75 ได้
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