บริษัท เกียรติธนา ขนสง จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
1

รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย
ผูเสนอขายหลักทรัพย คือ เกียรติธนา ขนสง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ชื่อเปนภาษาอังกฤษวา Kiattana Transport
Public Company Limited ที่ตั้งสํานักงานใหญ เลขที่ 100 หมู 3 ตําบลบางตะไนย อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ประสงคที่จะเสนอขายหุนสามัญของบริษัท โดยมีรายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพย ดังนี้
1.1

ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย
ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย
: หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เกียรติธนา ขนสง จํากัด (มหาชน)
จํานวนหุนออกใหมที่เสนอขาย
: 40,000,000 หุน (หุนออกใหมที่เสนอขายคิดเปนรอยละ 20.00 ของจํานวน
หุนที่ชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้)
มูลคาที่ตราไว
: 1.00 บาทตอหุน
ราคาเสนอขาย
: 4.50 บาทตอหุน
มูลคารวมของหุนใหมที่เสนอขาย
: 180.00 ลานบาท
หุนที่เสนอขายคิดเปนรอยละ
: 20.00 ของจํานวนหุนที่ชําระแลวภายหลังการเสนอขายครั้งนี้
สิทธิ ผลประโยชนและเงื่อนไขอื่น
: หุนสามัญของบริษัท บริษัท เกียรติธนา ขนสง จํากัด (มหาชน) ที่เสนอขาย
ในครั้งนี้จะไดรับสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุนสามัญเดิมของบริษัท
ทุกประการ

1.2

สัดสวนการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เกียรติธนา ขนสง จํากัด (มหาชน) จํานวน 40,000,000 หุน มีสัดสวนในการ
เสนอขายหุนสามัญ ดังนี้
1) เสนอขายตอบุคคลทั่วไป
32,000,000 หุน
2) เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัท
8,000,000 หุน
ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุน
สามั ญ ที่ จั ด สรรให แ ก นั ก ลงทุ น แต ล ะประเภทเพื่ อ ให ก ารเสนอขายหุ น สามั ญ ครั้ ง นี้ ป ระสบความสํ า เร็ จ สู ง สุ ด ตาม
รายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.6
การเสนอขายหุนในครั้งนี้มิไดเปนการเสนอขายตอประชาชนรายยอย เนื่องจากความตองการซื้อจากนักลงทุน
ดังกลาวขางตนเพียงพอตอมูลคารวมของหุนที่เสนอขายในครั้งนี้แลว จึงไมมีการเสนอขายตอประชาชนรายยอยในวง
กวาง
“บุคคลทั่วไป” หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไป ซึ่งมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือมีอุปการคุณ ไมวา
ทางตรงหรือทางออมของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจัด
จําหนาย บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ ตลอดจนผูถือหุนใหญ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุม
หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลตางๆ ดังกลาวขางตน ทั้งที่ติดตอในปจจุบัน ที่เคยติดตอ หรือผูที่คาดวาจะไดติดตอ ซึ่งจองซื้อ
หุนสามัญผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 และไดรับการจัดสรรตามดุลยพินิจของผูจัดการการจัด
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จําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดยการจัดสรร
หุนใหแกบุคคลใด ในจํานวนมากนอยเทาใด หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใด จะพิจารณาตามขนาดของ
ผลประโยชนที่ไดรับ เคยไดรับ หรือคาดวาจะไดรับตอบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของ
ตลอดจนตอผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลตางๆ ดังกลาวขางตน
“ผูมีอุปการคุณ” หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธทางธุรกิจอันดีตอบริษัท เชนลูกคาทั้ง
ทางตรงและทางออม พันธมิตรทางธุรกิจ เจาหนี้การคาและเจาหนี้การเงิน ผูที่ทําคุณประโยชน ใหความชวยเหลือ ให
คําแนะนํา หรือมีศักยภาพในการใหความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําไมวาทางตรงหรือทางออมแกบริษัท บริษัทยอย บริษัท
รวม และบริษัทที่เกี่ยวของ ตลอดจนผูถือหุนใหญ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุม หรือผูที่เกี่ยวของตามที่กําหนดใน
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ ทจ.29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจําหนาย
หลักทรัพยและการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ทั้งที่ติดตอในอดีต ติดตอในปจจุบัน หรือผูท คี่ าด
วาจะติดตอ ซึ่งจะจองซื้อหุนสามัญผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
1.3

ตลาดรองของหลักทรัพย
บริษัทไดยื่นคําขออนุญาตและเอกสารประกอบตอตลาดหลักทรัพย เอ็มเอไอ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2552 ใหพิจารณา
รับหุนของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน โดย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยได พิ จ ารณาแบบแสดงรายการข อ มู ล การเสนอขายหลั ก ทรั พ ย ข องบริ ษั ท แล ว เห็ น ว า หุ น ของบริ ษั ท มี
คุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
พ.ศ. 2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544 ยกเวนคุณสมบัติตาม ขอ 5 (3) เรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย และ
เมื่อบริษัทไดจําหนายหุนตอประชาชนซึ่งทําใหบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการกระจายหุนรายยอยแลว บริษัท
จะดําเนินการขอใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรับหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนเพื่อซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตอไป

1.4

ขอมูลอื่นๆ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการหามผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของขายหุน
และหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ.2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
กําหนดใหผูมีสวนรวมในการบริหารที่เปนผูถือหุนกอนวันที่บริษัทเสนอขายในครั้งนี้เปนจํานวนรวมกันเปนรอยละ 55
ของทุ นชํ าระแล ว ห ามนํ าหุ นออกขายภายในระยะเวลา 1 ป นั บ แต วัน ที่ หุน ของบริ ษัท เริ่ ม ทํา การซื้อ ขายในตลาด
หลักทรัพยฯ โดยภายหลังจากวันที่หุนของบริษัททําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน
บุคคลที่ถูกสั่งหามขายสามารถทยอยขายหุนที่ถูกหามขายไดในจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่ถูกหามขาย
ดังกลาว
อยางไรก็ตาม ผูถือหุนกอนวันที่บริษัทเสนอขายหุนในครั้งนี้ทุกราย ไดสมัครใจยินยอมนําหุน สวนที่ไมถูกสั่งหามขายรวม
เปนจํานวนรอยละ 25 ของทุนชําระแลว เขาฝากเพิ่มเติมและมีคําสั่งหามขายเปนระยะเวลา 6 เดือน โดยเมื่อพนกําหนด
ดังกลาวจึงจะสามารถขายหุนในสวนนี้ได
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2

ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้ สามารถโอนไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแตการโอนหุนนั้นเปนเหตุใหมีคน
ตางดาวถือหุนอยูในบริษัทเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท
การโอนหุนของบริษัทจะเสร็จสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุชื่อผูรับโอนลงลายมือชื่อของผูโอนกับผูรับโอน
และสงมอบใบหุนใหแกผูรับโอน การโอนหุนจะใชยืนยันกับบริษัทไดเมื่อบริษัทไดรับคํารองขอใหลงทะเบียนการโอนหุนแลว แต
จะใชยืนยันบุคคลภายนอกไดเมื่อบริษัทไดลงทะเบียนการโอนหุนแลว โดยบริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุนภายใน 14 วันนับแต
วันไดรับการรองขอนั้น หรือหากบริษัทเห็นวาการโอนหุนนั้นไมถูกตองสมบูรณ บริษัทจะแจงแกผูยื่นคํารองขอภายใน 7 วัน
การโอนหุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยใหเปนไปตามกฎขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535

3

ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
ราคาของหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้ กําหนดโดยการประเมินราคาหุนสามัญของบริษัทตามมูลคาเชิง
เปรียบเทียบกับมูลคาของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ที่จะสามารถอางอิงได (Market Comparable) โดยจะ
พิจารณาจากอัตราสวนที่ใชเปรียบเทียบ คือ อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิ (Price to Earning Ratio)
ทั้งนี้ ราคาหุนสามัญที่เสนอขายหุนละ 4.50 บาท คิดเปนอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิ (P/E Ratio) ประมาณ 7.38 เทา
โดยคํานวณกําไรสุทธิตอหุนจากผลกําไรสุทธิงวด 6 เดือนแรกของป 2552 ซึ่งเทากับ 60.87 ลานบาท แลวปรับเปนกําไรสุทธิงวด
12 เดือน จะไดกําไรสุทธิของป 2552 เทากับ 121 ลานบาท หารดวยจํานวนหุนสามัญทั้งหมดที่เรียกชําระแลวภายหลังการเสนอ
ขายตอประชาชนในครั้งนี้ (Fully Diluted) จํานวน 200 ลานหุน จะไดกําไรสุทธิประมาณหุนละ 0.61 บาท โดยอัตราสวนราคา
ตอกําไรสุทธิข องหุนสามัญที่เ สนอขายคิดเปนอั ตราสวนลดประมาณร อยละ 49.17 จากอัตราสวนราคาต อกําไรสุทธิข อง
หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เฉลี่ยในชวงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต 3 กรกฎาคม 2552 จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2552
ซึ่งเทากับ 14.52 เทา

4

ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
-ไมมี-

5

การจอง การจําหนาย และการจัดสรร
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรร วิธีการ
จองซื้อหุนและวิธีการจัดสรรหุนใหแกประชาชนตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปญหา หรือ
อุปสรรค หรือขอจํากัดในการดําเนินการ ทั้งนี้เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักลงทุนอยางเปนธรรม และเพื่อทําใหการจองซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
5.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เปนการเสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
หลักทรัพย

5.2

ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
5.2.1 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 849 ชั้น 15 อาคารวรวัฒน
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2635-1700 โทรสาร 0-2635-1662
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5.2.2

ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน)
132 ชั้น 2 อาคารสินธร 1
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2205-7000
โทรสาร 0-2252-8286

บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด
87/2 อาคารซีอารซี ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 8, 12
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2672-5868
โทรสาร 0-2672-5888

5.3

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
ชั้น 12 อาคารอัลมาลิงค 25 ซอยชิดลม
ถนนเพลิ น จิ ต แขวงลุ ม พิ นี เขตปทุ ม วั น กรุ ง เทพฯ
10330
โทรศัพท 0-2695-5157
โทรสาร 0-2631-1702
บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด
ชั้น 16 อาคารลิเบอรตี้ สแควร
287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2695-5157
โทรสาร 0-2631-1702

เงื่อนไขและคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
5.3.1 เงื่อนไขการจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัท เกียรติธนา ขนสง จํากัด (มหาชน) ตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2
เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายตอบุคคลทั่วไปและผูมีอุปการคุณของ
บริษัทรวมทั้งสิ้น 40,000,000 หุน ในราคาหุนละ 4.50 บาท โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยมีขอตกลงยอม
รับประกันการจําหนายหุนประเภทรับประกันผลการจําหนายอยางแนนอน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ ให
เปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
5.3.2

คาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
บริ ษั ท เกียรติ ธนา ขนส ง จํา กั ด (มหาชน) ตกลงจ า ยคา ตอบแทนการการจัด จํ า หน ายและรั บ ประกั น การ
จําหนาย ใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,400,000.00 บาท (ไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยจะชําระใหภายใน 7 วันทําการนับจากวันปดการเสนอขาย

5.3.3

จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับทั้งสิ้น
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับจากการขายใหแกบุคคลทั่วไป
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับจากการขายใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท
รวมจํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับทั้งสิ้น
หัก ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย *
จํานวนเงินคาหุนสุทธิที่บริษัทจะไดรับโดยประมาณ
จํานวนเงินคาหุนสุทธิที่บริษัทจะไดรับตอหุนโดยประมาณ

สวนที่ 3 หนา 4

144,000,000
36,000,000
180,000,000
7,892,000
172,108,000
4.30
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บาท
บาท
บาท
บาท
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5.4

5.5

ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย*
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม
50,000
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม
144,000
คาธรรมเนียมการยื่นคําขอใหรับหุนสามัญเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
25,000
คาธรรมเนียมแรกเขาสําหรับการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน **
50,000
คาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
5,400,000
คาธรรมเนียมที่ปรึกษา (ที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษากฎหมาย)
1,650,000
573,000
คาใชจายในการจัดทําหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน คาจัดทํา VDO และประชาสัมพันธ
รวมคาใชจายทั้งสิ้นในการเสนอขายหลักทรัพย
7,892,000
หมายเหตุ : * ประมาณการคาใชจายขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
** ไมรวมคาธรรมเนียมรายปในการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
ผูประสงคจะจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เกียรติธนา ขนสง จํากัด (มหาชน) สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวน
และใบจองซื้อหุนของบริษัทไดที่สํานักงานของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ไดเมื่อแบบแสดงรายการ
ขอมูลเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพยมีผลบังคับใช จนถึงวันสิ้นสุดการขาย
ทั้งนี้ ผูประสงคจะจองซื้อหุนสามัญของบริษัท สามารถทําการดาวนโหลด (Download) หนังสือชี้ชวนที่ยื่นตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ www.sec.or.th ซึ่งมีขอมูลไมแตกตางจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นตอ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ได

5.6

วิธีการจัดสรรหลักทรัพย
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายใหแกประชาชนในครั้งนี้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ
5.2 จะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมบริษัทใหญ บริษัทยอยของ
ตนเอง และผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว และจะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกบุคคลของบริษัทที่ถูกหามมิใหจัดสรร
หลักทรัพย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กธ. 14/2546 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข
และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และจะไมจัดสรรหุน
สามัญที่เสนอขายใหแกบุคคลที่บริษัทถูกหามมิใหจัดสรรหุน ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ที่ ทจ.29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจําหนายหลักทรัพยและการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ลงวันที่ 15
ธันวาคม 2551 เวนแตเปนการจัดสรรหุนสามัญที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อหุนทั้งหมด
บริษัท เกียรติธนา ขนสง จํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในครั้งนี้ โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ (1) เสนอ
ขายตอบุคคลทั่วไป จํานวน 32,000,000 หุน และ (2) เสนอขายตอผูมีอุปการคุณ จํานวน 8,000,000 หุน ทั้งนี้ ผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรร
ใหแกนักลงทุนในแตละประเภท เพื่อทําใหการเสนอขายหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด
อนึ่ง การจัดสรรหุนสามัญในครั้งนี้เปนการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่กําหนดตาม ขอ 5 (3) เรื่องการ
กระจายการถื อ หุ น รายย อ ย ของข อ บั ง คั บ ของตลาดหลั ก ทรั พ ย ใ หม เรื่ อ ง การรั บ หุ น สามั ญ หรื อ หุ น บุ ริ ม สิ ท ธิ เ ป น
หลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
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5.6.1

วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลทั่วไป
การจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดยจะ
ทําการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได
และหากยอดการจองซื้อหุนของบุคคลทั่วไปครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2
ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนสามัญของบุคคลทั่วไปกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.2

วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท
การจั ด สรรหุ น ให แ ก ผู มี อุ ป การคุ ณ ของบริ ษั ท ให อ ยู ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ผู ที่ ไ ด รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะทําการจัดสรรใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือ
ปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได และหากยอดการจองซื้อหุนของผูมีอุปการคุณของบริษัทครบตาม
จํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนสามัญของผูมี
อุปการคุณของบริษัทกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ

ทั้งนี้ หุนสวนที่เหลือจากความตองการของบุคคลตามขอ 5.6.1 และ 5.6.2 ใหจัดสรรตามดุลยพินิจของผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2
5.7

วันและวิธีการจองและชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
บริษัทไดเปดบัญชีธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขา ปากเกร็ด สําหรับผูจองซื้อหุน โดยใชชื่อบัญชีวา
“บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บริษัท เกียรติธนา ขนสง จํากัด (มหาชน)” บัญชีเลขที่ 142-2-33288-8 สําหรับ
การรับเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้
ผูจองซื้อหุนที่ประสงคจะจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สามารถจองซื้อไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2552 ถึง 15
ตุลาคม 2552 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. และจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําเปนจํานวน 1,000 หุน และทวีคูณของ 100
หุน โดยผูจองซื้อหุนจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูจองซื้อ 1 ราย สามารถจองซื้อได 1 ใบจองเทานั้น โดยผูจองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อใน
ใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถามี) และแนบ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือ
เดินทาง (สําหรับชาวตางชาติ) หรือหนังสือรับรองบริษัท (สําหรับนิติบุคคล) โดยลงนามรับรองสําเนา
โดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลและประทับตราบริษัท (ถามี) และถายสําเนาบัตรประชาชน สําเนา
ใบตางดาว หรือหนังสือเดินทางของผูมีอํานาจลงนาม พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง กรณีผูจองซื้อ
เปนผูเยาว จะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูปกครอง ซึ่งลงนามรับรองสําเนาถูกตองและสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูปกครอง
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(2)

ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
• หากทําการจองซื้อในวันที่ 14 ตุลาคม 2552 ระหวางเวลา 9.00 น.-12.00 น. ผูจองซื้อจะตอง
ชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือ
ที่ เ รี ย กว า “เช็ ค ธนาคาร”) หรื อ ดร า ฟท ที่ ส ามารถเรี ย กเก็ บ เงิ น ได จ ากสํ า นั ก หั ก บั ญ ชี ใ นเขต
กรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการ โดยใหลงวันที่วันเดียวกับวันที่จอง หรือชําระเปนเงินสด
หรือเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา Automatic Transfer System หรือ ATS)
• หากทําการจองซื้อภายหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 14 ตุลาคม 2552 ถึงเวลา 16.00 น. ของ
วันที่ 15 ตุลาคม 2552 ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระ
เปนเงินสดหรือเงินโอนเทานั้น

ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย
กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดย
อัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลบังคับใชแลวในวันจองซื้อ สําหรับการชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค
หรือแคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟต ใหขีดครอมสั่งจายผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือ ผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยูและเบอรโทรศัพทที่ติดตอ
ไดไวดานหลัง โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดซื้อรวมในสวนที่ตนจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายเขา “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บริษัท เกียรติธนา ขนสง จํากัด (มหาชน)”

5.8

(3)

ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อตามขอ 5.7 (1) พรอมเงินคาจองซื้อหุนตามขอ 5.7 (2) สงไปยังสํานักงาน
ของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่
14 ตุลาคม 2552 ถึง วันที่ 15 ตุลาคม 2552 โดยในการจองซื้อ เจาหนาที่รับจองจะลงลายมือชื่อรับจอง
เพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ

(4)

ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อหุนและดําเนินการตามขอ (3) แลวจะขอยกเลิกการจองซื้อหุน
และขอรับเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อหุน
ของผูจองซื้อรายที่กรอกขอความ และดําเนินการไมครบถวนตามขอ (1) – (3)

การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขาย
5.8.1 สําหรับผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกบุคคลทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจของผู
จัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ซึ่งดุลยพินิจของผูจัดจําหนายจะพิจารณาจากปจจัย ไดแก
ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย หรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวของทางดานวาณิชธนกิจ
หรือดานอื่น ๆ กับผูจัดจําหนายหลักทรัพย เปนตน
5.8.2

สําหรับผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัท
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกผูมีอุปการคุณของบริษัท ใหอยูในดุลย
พินิจของกรรมการผูจัดการของบริษัท
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5.9

วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญ
5.9.1 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะคืนเงินคาจองซื้อหุนโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ
ใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ โดยสั่งจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุ
ไวในใบจองซื้อ และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 14 วัน
นับจากวันปดการจองซื้อ ทั้งนี้ กรณีไมสามารถคืนเงินใหแกผูจองซื้อไดในกําหนดเวลาดังกลาว ผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยรายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาว จะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุน ในอัตรา
รอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันพนกําหนด
ระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดสงได อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คเงินคาจองซื้อ
หุนคืนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคา
จองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
5.9.2

ในกรณีที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะคืนเงินคาจองชื้อหุนสําหรับการจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับ
การจัดสรรโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนที่
จองซื้อ โดยสั่งจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และจัดสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 14 วันนับจากวันปดการจองซื้อ ทั้งนี้ กรณีไม
สามารถคืนเงินใหแกผูจองซื้อไดในกําหนดเวลาดังกลาว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่รับผิดชอบใน
การสงคืนเงินดังกลาวจะตองทําการชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุน ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจาก
จํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันพนกําหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่
สามารถจัดสงได อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คเงินคาจองซื้อหุนคืนทางไปรษณียลงทะเบียน
ตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผู
จองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป

5.9.3

ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และ/หรือ ธนาคารไมสามารถ
เรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อหุน
ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะดําเนินการคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อดังกลาว โดยผู
จองซื้อดังกลาวจะตองติดตอขอรับเช็คฉบับดังกลาวคืนจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2
ภายใน 14 วันนับจากวันปดการจองซื้อ

5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
ปจจุบัน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) ไดตกลงรับหนาที่เปนนาย
ทะเบียนหุนใหกับบริษัทและใหบริการรับฝากหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กลาวคือ ผูจองซื้อสามารถใชบริการของ
ศูนยรับฝากหลักทรัพย และเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้เพื่อใหผูจองซื้อสามารถ
ขายหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายไดใน
ตลาดหลักทรัพย ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน ซึ่งผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนสามัญไดใน
ตลาดหลักทรัพยจนกวาจะไดรับใบหุน
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ในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการในกรณีหนึ่งในสามกรณี ดังนี้
5.10.1 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูจองซื้อ
ประสงคที่จะฝากหุนสามัญไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้
บริษัทจะดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
เพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุน
สามัญอยู ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่ผูจองซื้อฝากไวภายใน
7 วันทําการนับแตวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรร
ในตลาดหลั ก ทรั พ ย ไ ด ทั น ที ที่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย อ นุ ญ าตให หุ น สามั ญ ของบริ ษั ท ทํ า การซื้ อ ขายได ใ นตลาด
หลักทรัพย
5.10.2 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูจองซื้อ
ประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกหมายเลข 600 เพื่อขาพเจา กรณีนี้ บริษัท
จะดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะ
บันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญตามจํานวนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย
สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขาพเจา และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันทําการ นับจากวันปดการ
จองซื้อ ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่
ตลาดหลั ก ทรั พย อนุ ญาตให หุน สามัญ ของบริ ษัท ทํา การซื้อ ขายได ในตลาดหลั ก ทรั พย และหากผูจ องซื้ อ
ตองการถอนหุนสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อสามารถติดตอได
ที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการถอนหุนสามัญตามที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด
5.10.3 ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในชื่อของผูจองซื้อ บริษัทโดยศูนยรับฝากหลักทรัพย
จะสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูที่ไดรับการจัดสรรทางไปรษณียลงทะเบียนตามชื่อที่อยูที่
ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 15 วันทําการ นับจากวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรจะ
ไมสามารถขายหุ นสามั ญที่ได รับการจัดสรรในตลาดหลัก ทรัพยไ ดจนกวาจะไดรับ ใบหุน ซึ่งอาจจะไดรั บ
ภายหลังจากที่หุนสามัญของบริษัทไดเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ 5.10.1 ชื่อของผูจองซื้อในใบจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจาของบัญชี
ซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว บริษัทขอสงวน
สิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.10.3 แทน
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