แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัท นามยง เทอร์มนิ ัล จากัด (มหาชน)
Namyong Terminal Public Company Limited
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน จานวนไม่เกิน 205,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาหุ้นละ [] บาท
โดยจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจาหน่ายหลักทรัพย์
ระยะเวลาจองซื้อ: วันที่ [] - [] ตั้งแต่เวลา [] - []
ที่ปรึกษาทางการเงิน:
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย:
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน: 9 เมษายน 2556
วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ: []
คาเตือน
ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้ งความ
เหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนนี้
มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แนะนาให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรั บรองความครบถ้วนและ
ถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์
หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ ชวนมีผลใช้บังคับและยังเป็น
เจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ทั้ งนี้ ภายในหนึ่ง ปีนับ แต่วันที่ได้รู้ หรือควรจะได้รู้ ว่าแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์แ ละร่า งหนัง สือชี้ ชวนเป็นเท็ จหรื อ
ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันทีแ่ บบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผล
ใช้บังคับ
บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสาเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในทุกวัน
ทาการของสานักงานระหว่างเวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th

คาเตือน: การลงทุนมีความเสีย่ ง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
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คานิยาม
นอกจากจะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารฉบับนี้ ให้คาต่อไปนี้มีความหมายดังนี้
กทท.

หมายถึง การท่าเรือแห่งประเทศไทย

กทม.

หมายถึง กรุงเทพมหานคร

กนอ.

หมายถึง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทีอียู (TEU หรือ
Twenty Equivalent Unit)

หมายถึง ตู้สินค้าขนาดมาตรฐาน ความยาว 20 ฟุต

บริษัท

หมายถึง บริษัท นามยง เทอร์มินัล จากัด (มหาชน)

เรือลากจูง (Tug Boat)

หมายถึง เรือที่มีเครื่องยนต์ใช้เชือกโยงลากจูงเรืออื่นๆ

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

สายเดินเรือหลัก

หมายถึง สายเดินเรือหลัก 5 สายเดินเรือ ซึ่งเป็นสายเดินเรือรายใหญ่ของ
โลก ได้แก่
(1) Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (“NYK”)
(2) Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (“K-Line”)
(3) Mitsui OSK Lines, Ltd. (“MOL”)
(4) Wallenius Wihelmsen Logistics AS (“WWL”)
(5) Toyofuji Shipping Co., Ltd. (“TFS”)

สานักงาน ก.ล.ต.

หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โอเชียเนีย (Oceania)

หมายถึง กลุ่ ม ประเทศและหมู่ เ กาะในมหาสมุ ท รแปซิ ฟิ ก รวมทวี ป
ออสเตรเลี ย ซึ่ ง เป็น ทวี ป ที่ มีข นาดเล็ กที่ สุด เนื้อ ที่ ร าว 7.7 ล้ า น
ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยผืนแผ่นดินที่เป็นที่ตั้งของประเทศ
ออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ และหมู่เกาะโพลิเนีย หมู่เกาะ
ไมโครนีเซีย หมู่เกาะเมลานีเซีย

Berth Hire

หมายถึง ค่าภาระการใช้ท่าเทียบเรือเพื่อนาเรือมาเทียบท่า เรียกเก็บจาก
สายเดินเรือ

Complete Knock Down (CKD)

หมายถึง ชิ้นส่วนต่างๆ ของรถยนต์ที่ยังไม่ได้ประกอบแล้วนามาประกอบใน
ประเทศ

Dead Weight Tonnage (DWT)

หมายถึง น้าหนักสิ่งของและอื่นๆ ที่เรือสามารถบรรทุกได้ ซึ่งหมายรวมถึง
น้าหนักสินค้าที่สามารถบรรทุกได้สูงสุด น้ามันเชื้อเพลิง น้าจืด
เสบียง ผู้โดยสาร และอื่นๆ มีหน่วยเป็นเมตริกตัน (Matric Ton)

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จากัด (มหาชน)

Gross Registered Tonnage (GRT)

หมายถึง จานวนตันรวมของเรือ หรือเรือลาเลียงที่จดทะเบียนไว้ ณ เมืองท่า
ขึ้นทะเบียนของเรือนั้นๆ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ตันจดทะเบียน
รวม”

Revenue Ton (RT)

หมายถึง น้าหนักเป็นเมตริกตัน หรือปริมาตรเป็นลูกบาศก์เมตร อย่างใด
อย่างหนึ่งที่มีจานวนมากกว่า ใช้เป็นหน่วยในการคานวณค่าภาระ

Roll-on/Roll-off (Ro/Ro)

หมายถึง สินค้าประเภทยานพาหนะที่ขับเคลื่อนได้ เช่น รถยนต์ รถบรรทุก

Stevedore

หมายถึง พนักงานเคลื่อนย้ายสินค้าภายในท่าเทียบเรือ และ/หรือ ขึ้นลง
จากเรือขนส่งสินค้า

Wharfage

หมายถึง ค่าภาระผ่านท่า เรียกเก็บจากสายเดินเรือในการขนย้ายสินค้า
ระหว่างบริเวณหน้าท่าเทียบเรือขึ้นหรือลงจากเรือ

Wharf Handling

หมายถึง ค่ า บริ ก ารขนย้ า ยสิ น ค้ า ภายในท่ า เที ย บเรื อ เรี ย กเก็ บ จาก
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์

