บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
WICE Logistics Public Company Limited

ส่ วนที่ 3
ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรั พย์
1.

รายละเอียดของหลักทรั พย์ ท่เี สนอขาย
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ คือ บริ ษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ชื่อเป็ นภาษาอังกฤษว่า WICE
LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่ เลขที่ 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร ประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทให้ กบั ประชาชาชน จํานวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
0.50 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 25 ของจํานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรี ยกชําระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทภายหลังการเสนอขายหุ้น
ในครัง้ นี ้ โดยมีรายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพย์ ดังนี ้
1.1

ลักษณะสําคัญของหลักทรั พย์ ท่ เี สนอขาย
ผู้เสนอขาย

: บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ประเภทหุ้นที่เสนอขาย

: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

จํานวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย

: จํ านวน 150,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 25 ของจํ านวนหุ้นสามัญที่
ออกและเรี ยกชํ าระแล้ วทัง้ หมดของบริ ษั ทภายหลังการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้โดยแบ่งเป็ น
(1) 142,500,000 หุ้น เสนอขายต่อประชาชน คิดเป็ นร้ อยละ 23.75
ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดภายหลั
้
งการเสนอขายในครัง้ นี ้
(2) 7,500,000 หุ้น เสนอขายต่อผู้บริ หาร(ที่มิใช่กรรมการ)ของบริ ษั ท
และพนักงานของบริ ษัท คิดเป็ นร้ อยละ 1.25 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่าย
ได้ แล้ ว ทังหมดภายหลั
้
งการเสนอขายในครัง้ นี ้ ทังนี
้ ้ หากมีห้ นุ เหลือจาก
การเสนอขายต่อผู้บริ หาร(ที่มิใช่กรรมการ) ของบริ ษัท และพนักงานของ
บริ ษัท ให้ ส่วนที่เหลือทังหมดไปรวมเสนอขายต่
้
อประชาชนทัว่ ไป (ราคา
เสนอขายเป็ นราคาเดียวกันกับเสนอขายต่อประชาชน)

มูลค่าที่ตราไว้

: หุ้นละ 0.50 บาท

ราคาเสนอขาย

: [  ] บาทต่อหุ้น

มูลค่ารวมของหุ้นใหม่ที่เสนอขาย

: [  ]บาท

หุ้นที่เสนอขายคิดเป็ นร้ อยละ

: 25.00 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดภายหลั
้
งการเสนอขาย
ในครัง้ นี ้

ระยะเวลาเสนอขาย

: วันที่ [  ]

สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น

: หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครัง้ นี ้จะได้ รับสิทธิและผลประโยชน์เท่า
เทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัททุกประการ
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1.2

สัดส่ วนการเสนอขายหลักทรั พย์
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทในครัง้ นีเ้ ป็ นการเสนอขายผ่านผู้จัดจํ าหน่ายและรับประกันการ
จําหน่ายหลักทรัพย์ โดยจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหลักทรัพย์ โดยมีสดั ส่วน
การเสนอขายดังนี ้
1) เสนอขายต่อผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์

[]

หุ้น

2) เสนอขายต่อผู้มีอปุ การคุณของบริษัท

[]

หุ้น

3) เสนอขายต่อผู้บริ หาร(ที่มิใช่กรรมการ) ของบริษัท และพนักงานของบริษัท
รวมทังสิ
้ ้น

7,500,000

หุ้น

150,000,000

หุ้น

ทังนี
้ ้ ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ ดลุ ยพินิจในการจัดสรรและ
เปลี่ยนแปลงจํานวนหุ้นสามัญที่จดั สรรให้ แก่นกั ลงทุนแต่ละประเภทข้ างต้ น หรื อเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้น
สามัญตามรายละเอียดที่กําหนดไว้ เพื่อให้ การจองซื ้อหุ้นสามัญครัง้ นี ้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
“ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจําหน่ ายหลักทรั พย์ ” หมายถึง ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรื อ นิติบุคคล
ทัว่ ไปที่เป็ น หรื อเคยเป็ น หรื อบุคคลที่คาดว่าจะเป็ นลูกค้ า เช่น ลูกค้ าที่ทําการซื ้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้ าด้ านวาณิช
ธนกิจ ลูกค้ าที่ทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน เป็ นต้ น หรื อบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
เช่น บริษัทคูค่ ้ า ผู้ให้ คําปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ที่ให้ การสนับสนุนด้ านข้ อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนําลูกค้ า/ธุรกิจ เป็ นต้ น
้ ่เคยติดต่อในอดีต ปั จจุบนั หรื อผู้ที่คาดว่าจะได้
หรื อผู้ที่มีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2 ทังที
ติดต่อในอนาคต หรื อบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์และ/หรื อ ธุรกิจอื่น ๆ ในเครื อของ
ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ เป็ นต้ น และในกรณีที่เป็ นนิติบคุ คลจะรวมถึงผู้ถือหุ้นและ/หรื อผู้บริ หาร และ/หรื อพนักงาน
ของบุคคลข้ างต้ นที่จองซื อ้ หุ้นผ่านผู้จัดจํ าหน่ายหลักทรั พย์ ตามข้ อ 6.2 ทัง้ นี ้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้ แก่ตนเอง
ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม บริ ษัทใหญ่ และบริ ษัทย่อยของตนเอง รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องของผู้จดั
จํ าหน่ ายหลักทรั พย์ ตามที่ กํ าหนดในประกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่ องหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ บังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม)
สําหรั บผู้จัดการการจัดจํ าหน่ายและรั บประกันการจํ าหน่ าย ผู้มี อุปการคุณของผู้จัดการการจัดจํ าหน่ ายและ
รับประกันการจําหน่ายจะรวมถึง นักลงทุนประเภทสถาบันที่เคยเป็ น หรื อเป็ นลูกค้ าของผู้จัดการการจัดจําหน่าย
และรับประกันการจําหน่าย หรื อบุคคลที่ผ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายต้ องการชักชวนให้ เป็ น
ลูกค้ าในอนาคตที่จองซื ้อหุ้นผ่านผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามข้ อ 6.2.1

ส่วนที่ 3 หน้ า 2

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
WICE Logistics Public Company Limited

“นักลงทุนประเภทสถาบัน” หมายถึง นักลงทุนสถาบันที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก) ธนาคารพาณิชย์
(ข) บริษัทเงินทุน
(ค) บริ ษัทหลักทรั พย์ เพื่อเป็ นทรั พย์สินของตนเอง หรื อเพื่อการบริ หารกองทุนส่วนบุคคล หรื อเพื่อการ
จัดการโครงการลงทุนที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายว่าด้ วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
(จ) บริษัทประกันภัย
(ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีการงบประมาณ หรื อนิติบคุ คลที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตังขึ
้ ้น
(ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ญ) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ
(ฎ) กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม
“ผู้มีอุปการคุณของบริ ษัท” หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรื อนิติบคุ คล ซึง่ ทําคุณประโยชน์ ให้ คําแนะนํา หรื อให้
ความช่วยเหลือในทางใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อมต่อ บริ ษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) เช่น ลูกค้ า คุ่
สัญญา บริ ษัทคูค่ ้ า ผู้จดั หาสินค้ า/บริการ (Supplier) พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้ า ผู้จดั หาแหล่ง
เงินทุน สถาบันการเงินที่ติดต่อ ผู้ให้ คําปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้ การสนับสนุนข้ อมูลทางธุรกิจ ผู้ที่ให้ คําแนะนําและเป็ น
ที่ปรึ กษาของบริ ษัท ผู้แนะนํ าลูกค้ าและธุรกิจ ทัง้ ที่ติดต่อในปั จจุบัน ที่เคยติดต่อ หรื อผู้ที่คาดว่าจะได้ ติดต่อใน
อนาคต และบุคคลธรรมดา และ/หรื อ นิติบคุ คล ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอันดีต่อบริ ษัทและต่อผู้บริ หารของบริ ษัท
หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้ างต้ น จะรวมถึง ผู้ถือหุ้น และ/หรื อผู้บริ หาร ตลอดจนพนักงานที่ทํางานกับ
บุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้ างต้ น ซึ่งจะจองซื ้อหุ้นสามัญผ่านผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามที่
ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 ทังนี
้ ้ไม่รวมถึงการจัดสรรให้ แก่ตนเอง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม และ
ผู้ที่เกี่ยวข้ องกันตามที่กําหนดในประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ ทจ. 40/2557 เรื่ องการจําหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
ประเภทหุ้นและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นของบริ ษัทที่ออกตราสารทุน บังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 16 ธันวาคม 2557
เป็ นต้ นไป (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
”ผู้บริ หาร(ที่มิใช่ กรรมการ)ของบริษัท และพนักงานของบริ ษัท” หมายถึง ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัท
ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) ซึ่งจะจองซื ้อหุ้นผ่านผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามที่
ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1
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1.3

สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น
หุ้นสามัญของบริ ษัทที่เสนอขายจํานวน 150,000,000 หุ้น มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญ
เดิมของบริษัททุกประการ

1.4

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เสนอขาย
บริษัทจะนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
ซึง่ บริษัทได้ ยื่นคําขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมื่อ
้ ้ บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย)
วันที่ [  ] ให้ พิจารณารับหุ้นของบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทังนี
จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึ กษาทางการเงินได้ พิจารณาคุณสมบัติของบริ ษัทแล้ วพบว่า บริ ษัทมีคุณสมบัติ
ครบถ้ ว นตามข้ อ บัง คับ ของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย เรื่ อ ง การรั บ หุ้น สามัญ หรื อ หุ้น บุริ ม สิ ท ธิ เ ป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และตามหนังสือเวียน
ที่ บจ.(ว) 10/2551 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่ อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เพื่อสนับสนุนการ
จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์ ที่จะสามารถเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ได้ ตามเกณฑ์ กําไรจากการ
ดําเนินงาน เว้ นแต่คณ
ุ สมบัติเรื่ องการกระจายการถือหุ้นให้ แก่นกั ลงทุนรายย่อย ซึ่งบริ ษัทจะต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นสามัญ
รายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว และผู้ถือ
หุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้ องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื ้อขาย โดยภายหลังจากที่บริ ษัทได้ จําหน่ายหุ้นสามัญ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเกณฑ์
ต่อบุคคลทัว่ ไป ผู้มีอปุ การคุณ และกลุ่มพนักงานของบริ ษัทแล้ ว จะทําให้ บริ ษัทมีคณ
การกระจายหุ้น ให้ แ ก่ นัก ลงทุน รายย่อ ยดัง กล่า ว และบริ ษั ท จะดํ า เนิ น การให้ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ รั บ หุ้น เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

1.5

ข้ อมูลอื่นๆ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่ องการห้ ามผู้บริ หารหรื อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้ องขายหุ้น
และหลักทรั พย์ ภ ายในระยะเวลาที่ กําหนด พ.ศ.2544 ฉบับลงวัน ที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทัง้ ที่ มีการแก้ ไ ข
เพิ่มเติม) กําหนดห้ ามผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นก่อนวันที่บริ ษัทเสนอขายหุ้นต่อประชาชน นําหุ้นหรื อหลักทรัพย์ที่อาจแปลง
สภาพเป็ นหุ้นจํ านวนรวมกันเท่ากับร้ อยละ 55 ของทุนที่ชําระแล้ วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั ง้ นี อ้ อกขาย
ภายในกําหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่ห้ นุ ของบริ ษัทเริ่ มทําการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจาก
วันที่ห้ นุ ของบริ ษัททําการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้ บุคคลที่ถกู สัง่ ห้ ามขาย
สามารถขายหุ้นหรื อหลักทรัพย์ที่ถกู ห้ ามขายได้ ในจํานวนร้ อยละ 25 และเมื่อครบกําหนด 1 ปี ให้ บคุ คลที่ถกู สัง่
ห้ ามขายสามารถขายหุ้นหรื อหลักทรัพย์ที่ถกู ห้ ามขายจํานวนที่เหลืออีกร้ อยละ 75 ของได้
อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นเดิมที่ถือหุ้นก่อนวันที่บริ ษัทเสนอขายในครัง้ นี ้ทุกราย ได้ สมัครใจยินยอมนําหุ้นส่วนที่
ไม่ถกู สัง่ ห้ ามขายจํานวนร้ อยละ 20.00 ของทุนชําระแล้ ว เข้ าฝากเพิ่มเติม โดยหุ้นจํานวนดังกล่าวจะสามารถทํา
การซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่ห้ นุ ของบริ ษัทเข้ าซื ้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ
ดังนัน้ โดยสรุ ปแล้ วหุ้นสามัญทัง้ หมดในส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมที่ถือหุ้นก่อนการเสนอขายหุ้นในครัง้ นี ้ เป็ น
จํานวนรวม 450,000,000 หุ้น จะไม่สามารถเข้ าทําการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ภายในช่วงระยะเวลา 6
เดือนแรกนับจากวันที่ห้ นุ ของบริษัทเข้ าซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ส่วนที่ 3 หน้ า 4

