บริษทั เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญต่อ ประชำชนในครังนี
้ ้ เป็ นกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญของ บริษทั เจดับเบิ้ ลยูด ี อิ นโฟโลจิสติก ส์
จำกัด (มหำชน) (“บริษทั ฯ” หรือ “JWD”) จำนวนไม่ เกิน [] หุ้น มู ลค่ำที่ตรำไว้ หุ้นละ 0.50 บำท คิดเป็ นร้อ ยละ []
ของจำนวนหุ้นสำมัญทีอ่ อก และเรียกชำระแล้วทังหมดของบริ
้
ษทั ฯ ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นในครังนี
้ ้ กำรเสนอขำยหุน้
สำมัญ เพิ่ม ทุน ของบริษ ัทฯ เป็ นไปตำมมติทปี่ ระชุ มสำมัญ ผู้ถ ือ หุ้นของบริษ ัทฯ ครังที
้ ่ [●/●] เมื่อวันที่ [●] โดยมี
รำยละเอียดดังนี้
1.

รายละเอี ยดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1

ลักษณะสาคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.2

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์

:

บริษทั เจดับเบิ้ลยูด ี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

:

หุ้นสำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ

จานวนที่ออกและเสนอขาย

:

ไม่ เกิน [] หุ้น คิด เป็ นร้ อยละ [] ของจ ำนวนหุ้ น
สำมัญ ทีช่ ำระแล้ว ทังหมดของบริ
้
ษ ัท ฯ ภำยหลัง กำร
เสนอขำยหุ้นในครังนี
้ ้

มูลค่าที่ตราไว้ห้นุ ละ

:

0.50 บำท

ราคาเสนอขาย

:

[●] บำทต่อหุ้น

มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

:

[●] บำท

ระยะเวลาจองซื้อ

:

วันที่ [●]

สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญ

กำรเสนอขำยหุ้ นสำมัญ จำนวนไม่เกิน [] หุ้ น เป็ นกำรเสนอขำยต่อ ประชำชนผ่ ำน ผู้ จดั กำรกำรจัด จำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย ผู้ร่วมจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย และผู้จดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่
ระบุ ไว้ในข้อ 6.2 โดยมีสัดส่ วนกำรเสนอขำยหุ้นในเบื้องต้นดังนี้
เสนอขำยต่อบุ คคลทั ่วไป

: ประมำณ [●] หุ้น

เสนอขำยต่อนักลงทุนสถำบัน

: ประมำณ [●] หุ้น

เสนอขำยต่อผู้มอี ุ ปกำรคุณของบริษทั ฯ

: ประมำณ [●] หุ้น

ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 1

บริษทั เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ทังนี
้ ้ ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยขอสงวนสิทธิในกำรใช้ดุลยพินจิ ในกำรเปลีย่ นแปลงจำนวนหุ้ น
สำมัญทีจ่ ดั สรรให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละประเภทข้ำงต้น หรือเปลีย่ นแปลงวิธกี ำรจัดสรรหุ้นสำมัญตำมรำยละเอียดทีก่ ำหนดไว้
ในข้อ 6.6 โดยพิจำรณำจำกปจั จัยต่ำงๆ เช่น ปริมำณควำมต้องกำรซื้อหุ้นสำมัญ ของนักลงทุนในแต่ละประเภท เป็ นต้ น
เพือ่ ให้กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญครังนี
้ ้ประสบควำมสำเร็จ
นิยามที่ใช้ในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดงั ต่อไปนี้
บุคคลทั ่วไป หมำยถึง บุ คคลธรรมดำ และ/หรือ นิตบิ ุ ค คลทีม่ ใิ ช่นกั ลงทุนสถำบันตำมคำจำกัดควำมที่ระบุ ไว้ ด้ำนล่ำ ง
รวมถึงลู กค้ำหรือผู้ทคี่ ำดว่ำจะเป็ นลูก ค้ำ คู่สั ญญำ บริษทั คู่ ค้ำ ผู้ท ี่มคี วำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจ หรือ ผู้มอี ุ ปกำรคุ ณไม่ว่ ำ
ทำงตรงหรือทำงอ้ อ มของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ ำย หรือผู้ จดั จ ำหน่ำ ยและรับประกันกำร
จำหน่ ำย ตำมที่ระบุ ไว้ในข้อ 6.2 ซึง่ ได้แก่ ลูกค้ ำทีท่ ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ ลูกค้ ำด้ำ นวำณิชธนกิจ บริษ ัทคู่ค้ ำผู้ใ ห้
คำปรึก ษำทำงธุรกิจ ผู้ให้กำรสนับ สนุนด้ ำนข้อมู ลทำงธุ รกิจ และผู้แนะนำธุร กิจด้ำนกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ และวำณิช
ธนกิจ หรือผู้ทคี่ ำดว่ำจะเป็ นลูกค้ ำไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้ อมของผู้ จดั กำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำ ย
หรือผู้จดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมทีร่ ะบุ ไ ว้ในข้อ 6.2 บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั ที่
เกีย่ วข้อง ตลอดจนผู้ถอื หุ้นใหญ่ ผู้บริหำร และผู้มอี ำนำจควบคุม หรือผู้ทเี่ กีย่ วข้องกับบุ คคลต่ำงๆ ดังกล่ำวข้ำงต้น ทังที
้ ่
ติดต่อในปจั จุบัน ทีเ่ คยติดต่อ หรือผู้ทคี่ ำดว่ำจะได้ตดิ ต่อของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรือผู้
จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมทีร่ ะบุ ไว้ในข้อ 6.2
บุ คคลทั ่วไปสำมำรถจองซื้อหุ้ นสำมัญ ผ่ำนผู้ จดั กำรกำรจัด จำหน่ำ ยและรับ ประกันกำรจ ำหน่ำย หรือผู้จ ัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย ตำมทีร่ ะบุ ไว้ในข้อ 6.2 ตำมวิธที รี่ ะบุ ไว้ในข้อ 6.7 โดยกำรจัดสรรหุ้นสำมัญให้แก่บุคคลทั ่วไปจะ
จัดสรรตำมดุล ยพินจิ ของผู้จ ัดกำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับ ประกันกำรจำหน่ำ ย หรือ ผู้จ ัดจ ำหน่ ำยและรับ ประกันกำร
จำหน่ ำย ตำมหลักเกณฑ์ ทรี่ ะบุ ไว้ ในข้ อ 6.6 และวิธกี ำรที่ระบุ ไ ว้ในข้อ 6.6.1 ทังนี
้ ้ ไม่ร วมถึงกำรจัดสรรให้ แก่ต นเอง
กรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ถอื หุ้นรำยใหญ่ ผู้มอี ำนำจควบคุม บริษทั ใหญ่ บริษ ัทย่อย และผู้ท ี่เกีย่ วข้องของผู้จดั กำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับ ประกันกำรจำหน่ำย หรือผู้จดั จำหน่ำยและรับ ประกันกำรจำหน่ำย ตลอดจนกองทุนรวมซึง่ มีลกั ษณะ
ต้องห้ำม ตำมทีก่ ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรือ่ งหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ำร
ในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหำคม 2552 (รวมทังที
้ ไ่ ด้มกี ำรแก้ไขเพิม่ เติม)
นักลงทุนสถาบัน หมำยถึง ผู้ลงทุนประเภทสถำบันทีจ่ องซื้อหุ้นสำมัญผ่ำนผู้จ ัดกำรกำรจัดจำหน่ำ ยและรับประกันกำร
จำหน่ำย ตำมทีร่ ะบุ ไว้ในข้อ 6.2.1 ทีม่ ลี กั ษณะใดลักษณะหนึง่ ดังนี้
(1)

ธนำคำรพำณิชย์

(2)

บริษทั เงินทุน

(3)

บริษ ัทหลักทรัพย์เพื่อเป็ นทรัพย์ สินของตนเอง หรือ เพือ่ กำรบริหำรกองทุนส่ วนบุ ค คล หรือ เพือ่ กำร
จัดกำรโครงกำรลงทุ นทีจ่ ดั ตัง้ ขึ้นตำมกฎหมำยว่ ำด้วยกำรประกอบธุ รกิจเงินทุน ธุ รกิจหลักทรัพย์ และ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 2
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(4)

บริษทั เครดิตฟองซิเอร์

(5)

บริษทั ประกันภัย

(6)

ส่ วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธกี ำรงบประมำณ หรือนิตบิ ุ คคลอื่นทีม่ กี ฎหมำยเฉพำะ
จัดตังขึ
้ ้น

(7)

ธนำคำรแห่งประเทศไทย

(8)

สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศ

(9)

กองทุนเพือ่ กำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน

(10) กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร
(11) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
(12) กองทุนรวม
(13) ผู้ลงทุนต่ำงประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับผู้ลงทุนตำม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม
นักลงทุนสถำบันดังกล่ำวจะต้องจองซื้อหุ้นผ่ำนผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่ระบุ ไ ว้
ในข้อ 6.2.1 เท่ำนัน้ โดยนักลงทุนสถำบันสำมำรถซื้อหุ้นได้ตำมวิธ ีกำรทีร่ ะบุ ไว้ในข้อ 6.7.2 และในกำรจัดสรรหุ้นให้แก่
นักลงทุนสถำบั นจะอยู่ในดุลยพินจิ ของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและผู้รบั ประกันกำรจำหน่ำยดังกล่ำว ตำมวิธกี ำรทีร่ ะบุ
ไว้ในข้อ 6.6.2
ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หมำยถึง
(1)

บุ ค คลธรรมดำ และ/หรือ นิต ิบุ คคล ที่ม ีควำมสั ม พันธ์ อันดีก ับบริษ ัทฯ และบริษ ัทย่ อ ย เช่ น ผู้ ท ี่ม ี
ควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ ำ ลูกค้ำ เจ้ ำหนี้กำรค้ำ พนักงำนและทีป่ รึกษำของบริษทั ฯ และบริษ ัทย่อย เป็ น
ต้น

(2)

บุ คคลธรรมดำ และ/หรือ นิตบิ ุ คคลทีบ่ ริษทั ฯ และบริษทั ย่อ ย ต้องกำรชัก ชวนให้เป็ นลูก ค้ำหรือผู้จดั หำ
วัตถุดบิ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ในอนำคต

(3)

บุ คคลธรรมดำ และ/หรือ นิตบิ ุ คคลทีบ่ ริษทั ฯ และบริษทั ย่อย พิจำรณำแล้วว่ำสำมำรถให้ควำมช่วยเหลือ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ในกำรประกอบธุรกิจได้ทงในป
ั ้ จั จุบันและอนำคต

(4)

บุ คคลธรรมดำ และ/หรือ นิตบิ ุ คคลทีม่ คี วำมสัมพันธ์อันดีกบั ผู้บริหำรของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย

ผู้มอี ุ ปกำรคุณของบริษทั ฯ ดังกล่ำวจะต้องจองซื้อหุ้นผ่ำนผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำ ยและรับประกันกำรจำหน่ำ ย
ตำมทีร่ ะบุ ไว้ในข้อ 6.2.1 เท่ำนัน้ โดยผู้มอี ุ ปกำรคุณของบริษทั ฯ สำมำรถซื้อหุ้นได้ตำมวิธกี ำรทีร่ ะบุ ไว้ในข้อ 6.7.3 และ
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ในกำรจัดสรรหุ้นให้ แก่ผู้ มอี ุ ปกำรคุณ ของบริษ ัทฯ จะอยู่ ในดุล ยพินจิ ของผู้บ ริห ำรของบริษทั ฯ และ/หรือ บุ ค คลที่
คณะกรรมกำรบริษ ัท ฯ ได้ม อบหมำย ตำมวิธ ีกำรที่ระบุ ไ ว้ในข้ อ 6.6.3 ทังนี
้ ้ ไม่ร วมถึง กำรจัดสรรให้แก่ กรรมกำร
ผู้บริหำร ผู้ถอื หุ้นรำยใหญ่ ผู้มอี ำนำจควบคุม บริษทั ใหญ่ และผู้ทเี่ กีย่ วข้องกันตำมทีก่ ำหนดในประกำศคณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 40/2557 เรือ่ งกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์ทอี่ อกใหม่ประเภทหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้น
ของบริษทั ทีอ่ อกตรำสำรทุน ลงวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2557 (รวมถึงทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม)
กำรเสนอขำยหุ้นในครังนี
้ ้ มิได้เป็ นกำรเสนอขำยต่อนัก ลงทุนรำยย่อ ยหรือ ประชำชนเป็ นกำรทั ่วไป เนื่องจำก
ควำมต้องกำรซื้อจำกกลุ่ม บุ คคลข้ำงต้นเพียงพอต่อมู ลค่ำรวมของหุ้นทีเ่ สนอขำยในครังนี
้ ้แล้ว และสำมำรถกระจำยหุ้ น
ในวงกว้ำงได้อย่ำงเพียงพอ
1.3

สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่ น

หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษทั ฯ จำนวนไม่ เกิน [●] หุ้ น ที่เสนอขำยในครังนี
้ ้ จะได้ รบั สิ ทธิและผลประโยชน์ทำง
กฎหมำยเท่ำเทียมกับหุ้นสำมัญเดิมของบริษทั ฯ ทุกประกำร
1.4

ตลาดรองของหลักทรัพย์

บริษทั ฯ มีควำมประสงค์ทจี่ ะเสนอขำยหุ้นสำมัญต่อประชำชนในครังนี
้ ้ก่อ นทีจ่ ะได้รบั ทรำบผลกำรพิจำรณำของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลัก ทรัพย์ฯ”) ในกำรรับหุ้นสำมัญของบริษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบีย น
บริษทั ฯ จึงยังมีควำมเสี่ยงทีอ่ ำจจะไม่ได้รบั อนุญำตจำกตลำดหลักทรัพย์ ฯ ทังนี
้ ้ บริษทั ฯ ได้ยนื่ คำขอให้รบั หุ้นสำมัญของ
บริษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ แล้วตำมเกณฑ์กำรรับหลักทรัพย์ด้วยเกณฑ์กำไร (profit test)
เมือ่ วันที่ 24 มีนำคม 2558 และบริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน) ในฐำนะทีป่ รึกษำทำงกำรเงินได้พจิ ำรณำ
คุณสมบั ตขิ องบริษทั ฯ ในเบื้องต้ นแล้วเห็นว่ำ บริษทั ฯ มีคุ ณสมบั ตคิ รบถ้ว นตำมข้ อบังคับของตลำดหลักทรัพย์ ฯ ว่ ำ
ด้วยเรือ่ ง กำรรับหุ้นสำมัญหรือหุ้นบุ รมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกรำคม 2544 (รวมทัง้
ทีแ่ ก้ไ ขเพิม่ เติม) และตำมหนังสือเวียนที่ บจ.(ว) 10/2551 ลงวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2551 เรือ่ งกำรปรับหลักเกณฑ์ร ับ
หลักทรัพย์ เพือ่ สนับสนุนกำรจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ฯ ยกเว้นคุณสมบัตติ ำมข้อ 5 (3) เรือ่ งกำรกระจำยกำรถือ
หุ้นรำยย่อย ซึง่ บริษทั ฯ จะต้อ งมีผู้ถอื หุ้นสำมัญรำยย่อ ยไม่น้อยกว่ ำ 1,000 รำย ซึง่ ถือหุ้นรวมกันไม่น้อ ยกว่ำ ร้อยละ
25.00 ของทุ นช ำระแล้ว และผู้ ถอื หุ้นดังกล่ ำวแต่ละรำยต้ องถือหุ้ นไม่ น้อยกว่ำ 1 หน่ วยกำรซื้อขำย เมื่อบริษทั ฯ ได้
จำหน่ำยหุ้นสำมัญต่อประชำชน จะทำให้บริษทั ฯ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตำมเกณฑ์กำรกระจำยหุ้นรำยย่อยแล้ว บริษทั ฯ
จะดำเนินกำรให้ตลำดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นสำมัญของบริษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป
1.5

ข้อมูลอื่ นๆ

ตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรห้ ำมผู้บ ริห ำรหรือ ผู้ ถอื หุ้นและผู้ ท ี่
เกีย่ วข้ องขำยหุ้นและหลักทรัพย์ ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด พ.ศ. 2544 (รวมทังที
้ ่แก้ไขเพิม่ เติม) ก ำหนดให้บ ริษทั ฯ
ต้องสั ่งห้ ำมผู้มสี ่ วนร่วมในกำรบริหำรและผู้ถอื หุ้ นรำยอื่ นๆ นำหุ้นสำมัญของตนซึง่ มีจ ำนวนรวมกันเป็ นจำนวนร้อยละ
ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 4

บริษทั เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

55.00 ของทุ นชำระแล้ว หลัง กำรเสนอขำยหุ้ นต่อ ประชำชนแล้ว เสร็จ ออกขำย ภำยในระยะเวลำ 1 ปี นับ แต่วนั ทีห่ ุ้ น
สำมัญของบริษทั ฯ เริม่ ทำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ โดยหลังจำกวันทีห่ ุ้นสำมัญของบริษทั ฯ ทำกำรซื้อขำยใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลำ 6 เดือน ผู้ทถี่ ูกสั ่งห้ำมดังกล่ำวสำมำรถทยอยขำยหุ้นสำมัญสั ่งห้ำมขำยได้ใ น
ตลำดหลักทรัพย์ฯ จำนวน ร้อ ยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นสำมัญ ทังหมดที
้
ถ่ ูก สั ่งห้ำ มขำยดังกล่ ำว และสำมำรถขำย
ส่ วนทีเ่ หลือได้เมือ่ ครบกำหนดระยะเวลำ 1 ปี

ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 5

