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สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
1 รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย
1.1 ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย
ผูเสนอขาย

: บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
(Gunkul Engineering Public Company Limited)
ประเภทหุนสามัญที่เสนอขาย
: หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
จํานวนหุนสามัญที่เสนอขาย
: 100,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 25.00 ของจํานวนหุนสามัญ
ทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้
มูลคาที่ตราไว
: 1.00 บาทตอหุน
ราคาเสนอขาย
: 5.40 บาทตอหุน
มูลคารวมของหลักทรัพยที่เสนอขาย : 540,000,000 บาท
1.2 สัดสวนการเสนอขายหุนสามัญ
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เปนการเสนอขายตอประชาชนทั่วไปผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ซึ่งสัดสวนการเสนอขายหุนสามัญเปนดังนี้
เสนอขายตอบุคคลทั่วไป

:

49,000,000 หุน

เสนอขายตอนักลงทุนสถาบัน

:

30,000,000 หุน

- พนักงานของบริษทั และบริษัทยอย

:

8,000,000 หุน

- ผูมีอุปการคุณอื่นๆ ของบริษัท

:

13,000,000 หุน

เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัท

ทั้ ง 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
เปลี่ ย นแปลงจํ า นวนหุ น สามั ญ ที่ จั ด สรรให แ ก ผู ล งทุ น แต ล ะประเภท เพื่ อ ให ก ารจองซื้ อ หุ น สามั ญ ครั้ ง นี้ ป ระสบ
ความสําเร็จในการขายสูงสุด
นิยามที่ใชในพิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดังตอไปนี้
บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่มิใชนักลงทุนสถาบันตามคําจํากัดความที่ระบุ
ไวดานลาง ซึ่งเปนลูกคาหรือผูที่คาดวาจะเปนลูกคา คูสัญญา บริษัทคูคา ผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ หรือ ผูที่มีอุป
การคุณไมวาทางตรงหรือทางออมของผูจัดการการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 โดยบุคคลทั่วไปสามารถจองซื้อหุนไดตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.7.1 และจะ
จัดสรรตามดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.6.1 ทั้งนี้ ไมรวมถึงการจัดสรรใหแกตัวเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ
ควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอย และผูที่เกี่ยวของของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไว
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ในขอ 5.2.1 และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ตลอดจนกองทุนรวมซึ่งมีลักษณะ
ตองหาม ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม)
นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันที่จองซื้อหุนสามัญผานผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) ธนาคารพาณิชย
(ข) บริษัทเงินทุน
(ค) บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคล หรือเพื่อการ
จัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร
(จ) บริษัทประกันภัย
(ฉ) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้น
(ช) ธนาคารแหงประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหวางประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ญ) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(ฎ) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
นักลงทุนสถาบันดังกลาวจะตองจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่
ระบุไวในขอ 5.2.1 เทานั้น โดยนักลงทุนสถาบันสามารถซื้อหุนไดตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.7.2 และในการจัดสรร
หุนใหแกนักลงทุนสถาบันจะอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและผูรับประกันการจําหนายดังกลาว ตาม
วิธีการที่ระบุไวในขอ 5.6.2
ผูมีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง
(1) พนักงานของบริษัทและบริษัทยอย
(2) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธอันดีกับบริษัท เชน ผูที่มีความสัมพันธทางการคา
ลูกคา หรือ เจาหนี้การคา เปนตน
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(3) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษัทตองการชักชวนใหเปนลูกคาหรือผูจัดหาวัตถุดิบของบริษัท
ในอนาคต
(4) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษัทพิจารณาแลววาสามารถใหความชวยเหลือบริษัทในการ
ประกอบธุรกิจไดท้งั ในปจจุบันและอนาคต
(5) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่มีความสัมพันธอันดีกับผูบริหารของบริษัท
ผูมีอุปการคุณของบริษัท ดังกลาวจะตองจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 เทานั้น โดยผูมีอุปการคุณของบริษัท สามารถซื้อหุนไดตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.7.3 และ
ในการจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท จะอยูในดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัทดังกลาว ตามวิธีการที่ระบุไว
ในขอ 5.6.3 ทั้งนี้ ไม รวมถึงการจัดสรรใหแ ก ผูบริหาร ผูถือ หุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ และผูที่
เกี่ยวของกันตามที่กําหนดใน ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัดจําหนาย
และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
การเสนอขายหุนในครั้งนี้ มิไดเปนการเสนอขายตอนักลงทุนรายยอยหรือประชาชนเปนการทั่วไป
เนื่องจากหุนที่จัดสรรในการเสนอขายครั้งนี้มีไมพอเพียงสําหรับการเสนอขายเปนการทั่วไป
1.3 สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น
หุนสามัญของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้จะไดรับสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุนสามัญเดิมของบริษัท
ทุกประการ
1.4 ตลาดรองของหุนสามัญ
บริษัทจะนําหุนสามัญเพิ่มทุนไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ซึ่งบริษัทไดยื่นคําขออนุญาตและเอกสารประกอบตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2552 ให
พิจารณารับหุนของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน โดยบริษัทจะดําเนินการใหรับหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอไป
ทั้งนี้บริษัท ฟนเน็กซ แอดไวเซอรี่ จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทแลวพบวา
บริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย วาดวยเรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุน
บุ ริ ม สิ ท ธิ เ ป น หลั ก ทรั พ ย จ ดทะเบี ย น พ.ศ. 2544 ลงวั น ที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้ ง ที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ) และตาม
หนังสือเวียนที่ บจ.(ว) 10/2551 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2551 เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑรับหลักทรัพย เพื่อสนับสนุน
การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยได ยกเวนคุณสมบัติตามขอ 5 (3)
เรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย ซึ่งบริษัทจะตองมีผูถือหุนสามัญรายยอยไมนอยกวา 1,000 ราย ซึ่งถือหุนรวมกัน
ไมนอยกวารอยละ 25 ของทุนชําระแลว และผูถือหุนดังกลาวแตละรายตองถือหุนไมนอยกวา 1 หนวยการซื้อขาย เมื่อ
บริษัทไดจําหนายหุนสามัญตอประชาชน จะทําใหบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการกระจายหุนรายยอยแลว
บริษัทจะดําเนินการใหรับหุนสามัญเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอไป
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1.5 ขอมูลอื่นๆ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การหามผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่
เกี่ยวของขายหุนและหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 กําหนดใหบริษัทตองสั่งหามผูมี
สวนรวมในการบริหารและผูถือหุนรายอื่น ๆ นําหุนของตนซึ่งมีจํานวนรวมกันเปนจํานวนรอยละ 55 ของทุนชําระแลว
หลังการเสนอขายหุนตอประชาชนแลวเสร็จออกขาย ภายในระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่หุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย โดยหลังจากวันที่หุนของบริษัททําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยครบกําหนดระยะเวลา 6
เดือน ผูที่ถูกสั่งหามดังกลาวสามารถทยอยขยายหุนที่ถูกสั่งหามขายไดในจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่
ถูกสั่งหามขายดังกลาว
2 ขอจํากัดการโอนหุนสามัญที่เสนอขาย
หุนของบริษัท จะโอนไดโดยเสรี โดยไมมีขอจํากัดการโอน อยางไรก็ดี การโอนหุนสามัญของบริษัท จะ
กระทํามิได หากวาการโอนหุนดังกลาวจะมีผลทําใหสัดสวนการถือหุนของบุคคลที่ไมใชบุคคลสัญชาติไทยในบริษัทมี
จํานวนเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท
การโอนหุนของบริษัทจะสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุชื่อผูรับโอนลงลายมือชื่อของผูโอนกับ
ผูรับโอนและสงมอบใบหุนใหแกผูรับโอน การโอนหุนจะใชยันกับบริษัทได เมื่อบริษัทไดรับคํารองขอใหลงทะเบียนการ
โอนหุนแลว แตจะใชยืนยันบุคคลภายนอกไดเมื่อบริษัท ไดลงทะเบียนการโอนหุนแลว โดยบริษัท จะลงทะเบียนการ
โอนหุนภายใน 14 วันนับแตวันไดรับการรองขอนั้น หรือหากบริษัท เห็นวาการโอนหุนนั้นไมถูกตองสมบูรณ บริษัท
จะแจงแกผูยื่นคํารองขอภายใน 7 วัน การโอนหุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยใหเปนไปตามกฎขอบังคับของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
3 ที่มาของการกําหนดราคาหุนสามัญที่เสนอขาย
การกําหนดราคาหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะเสนอขายในครั้งนี้ ไดกระทําโดยการสํารวจความตองการ
ซื้อหลักทรัพย (Book Building) ซึ่งเปนวิธีการสอบถามปริมาณความตองการซื้อหุนของนักลงทุนสถาบันในแตละ
ระดับราคา โดยการตั้งชวงราคา (Price Range) ในระดับตาง ๆ กัน แลวเปดโอกาสใหนักลงทุนสถาบันแจงราคาและ
จํานวนหุนที่ประสงคจะจองซื้อมายังผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย โดยชวงราคาที่ใช Book
Building อยูที่ระหวางราคา 5.10 - 5.40 บาทตอหุน ทั้งนี้ บริษัทรวมกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายไดกําหนดราคาหุนที่จะเสนอขายในครั้งนี้ จากราคาและจํานวนหุนที่นักลงทุนสถาบันเสนอความตองการซื้อ
เขามา โดยเปนราคาที่จะทําใหบริษัทไดรับเงินตามจํานวนที่ตองการ และยังมีความตองการซื้อหุนเหลืออยูมากพอใน
ระดับที่คาดวาจะทําใหราคาหุนมีเสถียรภาพในตลาดรองของหุนสามัญ
4 ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
- ไมมี 5 การจอง การจําหนาย และการจัดสรร
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการ
จองซื้อหุนและวิธีการจัดสรรหุนตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปญหา อุปสรรค
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หรือขอจํากัดในการดําเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักลงทุนอยางเปนธรรม และเพื่อใหการเสนอขาย
หุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด
5.1 วิธีการเสนอขายหุนสามัญ
การเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้จะเสนอขายผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2
5.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
5.2.1

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษทั หลักทรัพย ทิสโก จํากัด
48/8 อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 4
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2633-6999 โทรสาร 0-2633-6500

5.2.2

ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
400/22 ชั้น 19 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0-2696-0000 โทรสาร 0-2696-0099
บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน)
132 อาคารสินธร ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2205-7000 โทรสาร 0-2252-8286
บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
44 อาคารไทยธนาคาร ชั้น 24 -26 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2657-9275 โทรสาร 0-2657-9276
บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)
444 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร ชั้น14, 18 และ 19 ถนนพญาไท แขวงวังใหม
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2217-8888 โทรสาร 0-2217-8501
บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
999/9 อาคารดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ชั้น 17,18
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2658-9000 โทรสาร 0-2646-9993
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(หากไมไดกลาวถึงผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหรือผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ รวมเรียกผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายวา “ผูจัดจําหนายหลักทรัพย”)
5.3 เงื่อนไขและคาตอบแทนในการจัดจําหนายหุนสามัญ
5.3.1

เงื่อนไขในการจัดจําหนายหุนสามัญ

บริษัทไดตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนาย
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายตอประชาชนทั่วไปจํานวน 100,000,000 หุน ในราคาหุนละ 5.40 บาท
ตามสัดสวนการจัดสรรที่ปรากฏในขอ 1 โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพ ยมีขอตกลงยอมรับประกันการจําหนา ยหุน
ประเภทรับประกันผลการจําหนายอยางแนนอน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ รายละเอียดใหเปนไปตามสัญญาแตงตั้ง
ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement)
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจัดจําหนายหุนในครั้งนี้ เมื่อ เกิด
เหตุการณตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting
Agreement) ซึ่งรวมถึงเหตุการณดังตอไปนี้
(ก) เมื่อบริษัทไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย (Underwriting Agreement)
(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางดานการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในธุรกิจหรือการดําเนินงานของบริษัท
ที่อาจมีผลกระทบตอการจัดจําหนายในครั้งนี้ หรือ
(ค) เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement)
ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุนดังกลาวขางตนจะ
เป น ไปตามรายละเอี ย ดและเงื่ อ นไขที่ จ ะกํ า หนดไว ใ นสั ญ ญาแต ง ตั้ ง ผู จั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน า ย
(Underwriting Agreement)
ในกรณีที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายยกเลิกการเสนอขายหรือการจัดจําหนายหุนใน
ครั้งนี้จากเหตุในขอ (ก) – (ค) ขางตน หรือเหตุอื่นที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
(Underwriting Agreement) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อทั้งจํานวนใหแกผูจองซื้อแตละรายที่จองซื้อหุน ตามรายละเอียดที่ระบุไว
ในขอ 5.9
5.3.2

คาตอบแทนในการจัดจําหนายหุนสามัญ

บริษัทตกลงจายคาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) รวมเปนเงินทั้งสิ้น 11,880,000 บาท โดยจะชําระใหภายใน 7 วันทํา
การ หลังจากวันที่บริษัทไดรับเงินคาจองซื้อจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยครบถวน
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5.3.3

ประมาณการจํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษัทจะไดรับ
หุนสามัญจํานวน 100,000,000 หุน ในราคาหุนละ 5.40บาท

540,000,000 บาท

หัก คาใชจายในการเสนอขายหุนสามัญ

18,022,000 บาท

จํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษัทจะไดรับ

521,978,000 บาท

จํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษัทจะไดรับตอหุน

5.22 บาท

5.4 ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหุนสามัญ (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูล

50,000 บาท
432,000 บาท

คาธรรมเนียมการยื่นคําขอใหรับหุนสามัญเปนหลักทรัพยจดทะเบียน

50,000 บาท

คาธรรมเนียมในการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน (ไมรวมคาธรรมเนียมรายป)

200,000 บาท

คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน

100,000 บาท

คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน และเอกสารอื่น ๆ โดยประมาณ
คาใชจายอื่น ๆ /1

11,880,000 บาท
100,000 บาท
5,210,000 บาท

รวมคาใชจายทั้งหมดในการเสนอขายหุนสามัญ

18,022,000 บาท

หมายเหตุ :
/1

คาใชจายอื่น ๆ รวมถึง คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย คาตอบแทนนายทะเบียนหุน
คาโฆษณาประชาสัมพันธ เปนตน

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญ
สําหรับบุคคลทั่วไป
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนไดที่สํานักงานของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไว
ในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 9:00 น. - 16:00 น. ของวันที่ หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ
สําหรับนักลงทุนสถาบัน
สามารถติ ด ต อ ขอรั บ หนั ง สื อ ชี้ ช วนและใบจองซื้ อ หุ น ได ที่ สํ า นั ก งานของผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและ
รับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9:00 น. - 16:00 น. ของวันที่ หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช
จนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ
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สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัท
สามารถติ ด ต อ ขอรั บ หนั ง สื อ ชี้ ช วนและใบจองซื้ อ หุ น ได ที่ สํ า นั ก งานของผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและ
รับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9:00 น. - 16:00 น. ของวันที่ หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช
จนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ
ทั้งนี้ บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และผูมีอุปการคุณของบริษัท สามารถดาวนโหลด (Download) หนังสือ
ชี้ชวนซึ่งมีขอมูลไมแตกตางจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) จากเว็บไซตของสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ไดกอนทําการจองซื้อหุน
5.6 วิธีการจัดสรรหุนสามัญ
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้ แบงเปนการจัดสรร 3 สวน ไดแก (1) บุคคลทั่วไป (2) นัก
ลงทุนสถาบัน (3) ผูมีอุปการคุณของบริษัท ผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามรายละเอียดในขอ 1.2
นอกจากนี้ การจัดสรรหุนโดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย จะอยูภายใตเกณฑดังนี้
1. ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะไม
จัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูจัดจําหนายหุนที่รวมจัดจําหนาย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม
บริษัทใหญ บริษัทยอยของตนเอง หรือของผูจัดจําหนายหุนที่รวมจัดจําหนาย และผูที่เกี่ยวของ รวมถึงกองทุนรวมที่มี
ลักษณะที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายถูกหามมิ
ใหจัดสรรหลักทรัพยให ตลอดจนบุคคลที่บริษัทถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพยให เวนแตเปนการจัดสรรหุนที่เหลือจาก
การจองซื้อของผูจองซื้อทั้งหมด รวมทั้งจะไมจัดสรรหุนใหกับบริษัทยอยของบริษัท ดวย ทั้งนี้เปนไปตามรายละเอียดที่
กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัด
จําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม)และประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 15
ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
2. ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายสงวนสิทธิที่จะใชดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่
จัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภท เชน อาจพิจารณาจัดสรรใหแกบุคคลทั่วไปเพิ่มเติม หากพิจารณาแลวเห็นวามี
หุนเหลือจากการจัดสรรในสวนของนักลงทุนสถาบัน เปนตน ทั้งนี้ เพื่อใหการเสนอขายหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จ
สูงสุด
3. ภายหลั ง จากการป ด รั บ จองซื้ อ หุน สํา หรั บ ผู จ องซื้อ ในแต ล ะประเภท ผู จั ด การการจั ดจํ า หนา ยและ
รับประกันการจําหนายอาจพิจารณาเปดรับจองซื้อหุนสําหรับผูจองซื้อประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือเปลี่ยนแปลง
จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง เชน หากพบวามีหุนเหลือจากการจัดสรรในสวนผูมีอุปการ
คุณของบริษัท แตมีผูสนใจจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนที่จะจัดสรรสําหรับสวนของบุคคลทั่วไป หรือนักลงทุนสถาบัน
เปนตน ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวจะอยูภายใตดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
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แตเพียงผูเดียว โดยไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. และจะมีการแจงขาวใหนักลงทุนที่เกี่ยวของไดทราบโดยทั่ว
กัน ทางสื่อตาง ๆ ที่เหมาะสมตอไป
4. การจัดสรรหุนในครั้งนี้เปนการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่กําหนดตามขอ 5 (3) เรื่อง การ
กระจายการถือหุนรายยอยภายใตขอบังคับตลาดหลักทรัพย เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
5.6.1

วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลทั่วไป

การจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 โดยจะทํา
การจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใดก็
ได และหากยอดการจองซื้อหุนสามัญของผูจองซื้อบุคคลทั่วไปครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ตามขอ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนสามัญของบุคคลทั่วไปกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.2

วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกนักลงทุนสถาบัน

การจัดสรรหุนสามัญใหแกนักลงทุนสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย โดยจะทําการจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรร
หุนสามัญใหแกบุคคลใดก็ได และหากยอดการจองซื้อหุนสามัญครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนสามัญกอนครบกําหนดระยะเวลาการจอง
ซื้อ
5.6.3

วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท

การจัดสรรหุนสามัญใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัท โดยจะทํา
การจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใดก็
ได
5.7 วันและวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญ
5.7.1

สําหรับบุคคลทั่วไป
ผูจองซื้อที่เปนบุคคลทั่วไปจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนสามัญขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดย
ผูจองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือ
ชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตรา
สําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังตอไปนี้
-

ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่
มีเลขประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขประจําตัวประชาชน พรอมทั้งลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง)
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-

ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว: สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทาง พรอม
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

-

ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออก
โดยกระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 1 ป พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนาม
ของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนาม
ของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

-

ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท
(Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 1
ป พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตรา
สําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแต
กรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผู
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 หรือ 5.2.2 ภายในระยะเวลาการ
จองซื้อคือ ตั้งแตเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2553
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้
-

หากทําการจองซื้อในวันที่ 11 ตุลาคม 2553 เวลา 9:00 น. – 16:00 น. หรือวันที่ 12 ตุลาคม
2553 เวลา 9:00 น. – 12:00 น. ผูจองซื้อสามารถชําระเงินคาจองซื้อโดยชําระเปนเงินสด การ
โอนเงิน การโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค
แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค ดราฟท นั้น ๆ
จะตองลงวันที่วันเดียวกับวันที่จองซื้อ แตไมเกินวันที่ 12 ตุลาคม 2553 และสามารถเรียกเก็บ
เงินไดจากสํานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น

-

หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ 12 ตุลาคม 2553 หรือ เวลา 9:00 น. – 16:00 น.
ของวันที่ 13 ตุลาคม 2553 ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อดวยเงินสด หรือการโอนเงิน เทานั้น

(ง) ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อดวยการโอนเงิน การโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic
Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหโอนเงินคาจองซื้อ หรือขีดครอมและสั่ง
จายเช็ค เขาบัญชีจองซื้อหุนที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 หรือ 5.2.2 กําหนด ซึ่งผูจองซื้อสามารถสอบถาม
ชื่ อ และเลขที่ บั ญ ชี จ องซื้ อ ได จ ากผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน า ย หรื อ ผู จั ด
จําหนายและรับประกันการจําหนายที่ผูจองซื้อประสงคจะจองซื้อ โดยผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะเปนผูทําการโอนเงินของยอด
จองซื้อรวมในสวนของตนใหกับบริษัทตอไป

สวนที่ 3 หนา 10

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)

(จ) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) หรือหลักฐานที่แสดงวามีการชําระ
คาจองซื้อหุน มายื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 หรือ 5.2.2 ตั้งแต
เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2553 โดยในการจองซื้อเจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะ
ลงลายมือชื่อ รับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อ
(ฉ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมได
ทั้ ง นี้ ผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน า ย หรื อ ผู จัด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การ
จําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – (จ) ได
5.7.2

สําหรับนักลงทุนสถาบัน
ผูจองซื้อที่เปนนักลงทุนสถาบันจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนสามัญขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดย
ผูจองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือ
ชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตรา
สําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังตอไปนี้
-

ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออก
โดยกระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 1 ป พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนาม
ของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนาม
ของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

-

ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท
(Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 1
ป พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตรา
สําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแต
กรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่
ระบุไวในขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือ ตั้งแตเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 11 – 13
ตุลาคม 2553
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้
-

หากทําการจองซื้อในวันที่ 11 ตุลาคม 2553 เวลา 9:00 น. – 16:00 น. หรือ วันที่ 12 ตุลาคม
2553 เวลา 9:00 น. – 12:00 น. ผูจองซื้อสามารถชําระเงินคาจองซื้อโดยชําระเปนเงินสด การ
โอนเงิน เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค
ดราฟท นั้น ๆ จะตองลงวันที่วันเดียวกับวันที่จองซื้อ แตไมเกินวันที่ 12 ตุลาคม 2553 และ
สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น

สวนที่ 3 หนา 11

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)

-

หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ 12 ตุลาคม 2553 หรือ เวลา 9:00 น. – 16:00 น.
ของวันที่ 13 ตุลาคม 2553 ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อดวยเงินสด หรือการโอนเงิน เทานั้น

(ง) ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อดวยการโอนเงิน เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหโอนเงินคาจองซื้อ หรือ
ขีดครอมและสั่งจายเช็ค เขาบัญชีจองซื้อหุนที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 กําหนด ซึ่งผูจองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อไดจาก
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายจะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชีของบริษัท
(จ) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) หรือหลักฐานที่แสดงวามีการชําระ
คาจองซื้อหุน มายื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 11 - 13 ตุลาคม 2553
โดยในการจองซื้อเจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุน
สามัญใหแกผูจองซื้อ
(ฉ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลว จะยกเลิกการจองซื้อหุนสามัญ
และขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ
5.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – (จ) ได
5.7.3

สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัท
ผูจองซื้อที่เปนผูมีอุปการคุณของบริษัท จะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนสามัญขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดย
ผูจองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือ
ชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตรา
สําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังตอไปนี้
-

ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่
มีเลขประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขประจําตัวประชาชน พรอมทั้งลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง)

-

ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว: สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทาง พรอม
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

-

ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออก
โดยกระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 1 ป พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนาม
ของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนาม
ของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
สวนที่ 3 หนา 12

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)

-

ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท
(Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 1
ป พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตรา
สําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแต
กรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่
ระบุไวในขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือ ตั้งแตเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 11 – 13
ตุลาคม 2553
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้
-

หากทําการจองซื้อในวันที่ 11 ตุลาคม 2553 เวลา 9:00 น. – 16:00 น. หรือ วันที่ 12 ตุลาคม
2553 เวลา 9:00 น. – 12:00 น. ผูจองซื้อสามารถชําระเงินคาจองซื้อโดยชําระเปนเงินสด การ
โอนเงิน เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค
ดราฟท นั้น ๆ จะตองลงวันที่วันเดียวกับวันที่จองซื้อ แตไมเกินวันที่ 12 ตุลาคม 2553 และ
สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น

-

หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ 12 ตุลาคม 2553 หรือ เวลา 9:00 น. – 16:00 น.
ของวันที่ 13 ตุลาคม 2553 ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อดวยเงินสด หรือการโอนเงิน เทานั้น

(ง) ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อดวยการโอนเงิน เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหโอนเงินคาจองซื้อ หรือ
ขีดครอมและสั่งจายเช็ค เขาบัญชีจองซื้อหุนที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 กําหนด ซึ่งผูจองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อไดจาก
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายจะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชีของบริษัท
(จ) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) หรือหลักฐานที่แสดงวามีการชําระ
คาจองซื้อหุน มายื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 11 - 13 ตุลาคม 2553
โดยในการจองซื้อเจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อ รับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุน
สามัญใหแกผูจองซื้อ
(ฉ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลว จะยกเลิกการจองซื้อหุนสามัญ
และขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ
5.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – (จ) ได
5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขาย
5.8.1

สําหรับบุคคลทั่วไป

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกบุคคลทั่วไปใหอยูในดุลยพินิจของผู
จัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2
สวนที่ 3 หนา 13

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)

5.8.2

สําหรับนักลงทุนสถาบัน

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกนักลงทุนสถาบันใหอยูในดุลยพินิจ
ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
5.8.3

สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัท

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกผูมีอุปการคุณของบริษัท ใหอยูใน
ดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัท
5.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญ
5.9.1

กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ

ผูจัดจําหนายหุนตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รายที่เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุน
รายนั้น ๆ จะดําเนินการใหมีการคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนผานตน โดยไมมีดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหาย
ใด ๆ ใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุนครบตามจํานวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจอง
ซื้อหุนตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับ
จากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน โดยผูจองซื้อจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหัก
บัญชี หรือเช็คธนาคาร ทั้งนี้ ในกรณีท่ีไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน
นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ผูจองซื้อหุนจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.50 ตอป โดยคํานวณจาก
จํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ผูจองซื้อหุน
ไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนแลว อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผู
จองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
5.9.2

กรณีผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนสามัญนอยกวาจํานวนหุนสามัญที่จองซื้อ

ผูจัดจําหนายหุนตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รายที่เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ไดรับการจัดสรรหุนราย
นั้นๆ จะดํ าเนินการคืนเงินคาจองซื้อ หุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อ หุนทุกรายที่ผานตน โดยไมมี
ดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อหุนที่จองซื้อผานตนที่ไมไดรับการจัดสรรหุนครบตามจํานวนที่จองซื้อ
โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อหุนตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียน
ตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืน
เงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลา
การจองซื้อหุน ผูจองซื้อหุนจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.50 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่
ไมไดรับการจัดสรร นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ผูจองซื้อหุนไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนแลว
อยางไรก็ดีไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจอง
ซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย
และ/หรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
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5.9.3

กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนเนื่องมาจากการที่ไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตาม
เช็คที่จายคาจองซื้อหุน หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ

ผูจัดจําหนายหุนตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รายที่เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุน
รายนั้น ๆ จะดําเนินการใหมีการคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุน อันเนื่องมาจากการถูก
ตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อหุนได หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิด
เงื่อนไขการจองซื้อ โดยผูจองซื้อตองติดตอขอรับเช็คฉบับดังกลาวคืนจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยซึ่งเปนผูรับจองซื้อ
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน
5.10

วิธีการสงมอบหุนสามัญ

ปจจุบัน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) ไดตกลงรับหนาที่
เปนนายทะเบียนหุนใหกับบริษัทและใหบริการรับฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้กลาวคือ ผูจองซื้อสามารถ
ใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย และเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้เพื่อใหผู
จองซื้อสามารถขายหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัทเริ่มทําการ
ซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน ซึ่งผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุน
สามัญไดในตลาดหลักทรัพยจนกวาจะไดรับใบหุน
ดัง นั้ น ในการเสนอขายหุ น สามัญ เพิ่ม ทุน แก ป ระชาชนทั่ว ไปในครั้ง นี้ ผู จ องซื้ อ สามารถเลือ กใหบ ริษั ท
ดําเนินการในกรณีหนึ่งในสามกรณี ดังตอไปนี้คือ
(1) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผู
จองซื้อประสงคที่จะฝากหุนสามัญไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย
อยู กรณีนี้ บริษัทจะดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่
บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนสามัญอยูและออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันนับจากวัน
ปดการจองซื้อ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่ผูจองซื้อ
ฝากไว ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยได
ทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัททําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย
(2) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผู
จองซื้อประสงคที่จะฝากหุนในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะ
ดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะ
บันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญตามจํานวนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออก
หลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันนับจากวันปดการ
จองซื้อ ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยได
และหากผูจองซื้อตองการถอนหุนสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ผู
จองซื้อสามารถติดตอไดที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการถอนหุนสามัญตามอัตราที่
ศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด
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(3) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในชื่อของผูจองซื้อ บริษัทโดยศูนยรับฝาก
หลั ก ทรั พ ย จ ะส ง มอบใบหุ น ตามจํ า นวนที่ ไ ด รั บ การจั ด สรรให แ ก ผู จ องซื้ อ หุ น สามั ญ ทางไปรษณี ย
ลงทะเบียนตามชื่อที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 15 วัน นับจากวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผูจอง
ซื้อที่ไดรับการจัดสรรจะไมสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดจนกวาจะ
ไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่หุนสามัญของบริษัทไดเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ 5.10 (1) ชื่อของผูจองซื้อในใบจองซื้อจะตองตรงกับชื่อ
เจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนสามัญไวในบัญชีหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.10 (3) แทน
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