แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)

บริษทั เจดับเบิ้ลยูดี อิ นโฟโลจิสติ กส์ จากัด (มหาชน)
(JWD INFOLOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED)
เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน
บริ ษทั เจดับเบิ้ลยูดี อิ นโฟโลจิ สติ กส์ จากัด (มหาชน)
เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 120,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.5 บาท
ราคาเสนอขายหุน้ ละ 11.00 บาท

ระยะเวลาจองซื้อ
ตัง้ แต่เวลา 8.30 น. – 16.00 น. ของวันที่ 21 – 23 กันยายน 2558
ที่ปรึกษาทางการเงิ น
บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ผู้จดั การจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน
วันที่ 24 มีนาคม 2558
วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ
วันที่ 18 กันยายน 2558

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพ ย์และเงื่อนไขของหลักทรัพ ย์
รวมทัง้ ความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นอย่างดี การมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์น้ี มิได้
เป็ นการแสดงว่าคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แนะนาให้ลงทุนในหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย หรือรับรองความครบถ้วน
และถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์น้ีแต่อย่างใด ทัง้ นี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแส ดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์น้เี ป็ นความรับผิดชอบของผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มขี อ้ ความหรือรายการทีเ่ ป็ นเท็จ หรือขาดข้อความทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ผูถ้ อื
หลักทรัพย์ทไ่ี ด้ซอ้ื หลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วนั ทีแ่ บบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มผี ลใช้บงั คับและยังเป็ นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มี
สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทัง้ นี้
ภายในหนึ่งปี นบั แต่วนั ทีไ่ ด้รหู้ รือควรจะได้รวู้ ่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็ นเท็จหรือขาดข้อความทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสาคัญ แต่
ไม่เกินสองปี นบั จากวันทีแ่ บบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บงั คับ
บุคคลทัวไปสามารถขอตรวจสอบหรื
่
อขอสาเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนได้ท่ศี ู นย์ส ารนิเทศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 ในทุกวันทาการของ
สานักงานระหว่างเวลา 9.00น.– 12.00น. และ 13.00น.– 16.00น. หรือทาง http://www.sec.or.th

คาเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสิ นใจลงทุน
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เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั ฯ
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษทั ย่อย
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ

(Compliance)
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกีย่ วกับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรม
เอกสารแนบ 5 แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั
เอกสารแนบ 6 งบการเงิน สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ของบริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จากัด
งบการเงิน สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ของบริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จากัด
งบการเงิน สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ของบริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จากัด
(มหาชน)
ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ของบริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
งบการเงินระหว่างกาล สาหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 ของบริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อิน
โฟโลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
งบการเงินระหว่างกาล สาหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ของบริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อิน
โฟโลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)

คานิ ยาม
นอกจากจะได้มกี ารกาหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารฉบับนี้ ให้คาดังต่อไปนี้มคี านิยามดังต่อไปนี้
ก.ล.ต.
หมายถึง
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กลุ่มบริษทั ฯ
หมายถึง
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) บริษัท
ย่อย และบริษทั ร่วม
การแปรสภาพของบริษทั ฯ
หมายถึง
การแปรสภาพจากบริษทั จากัดเป็ นบริษทั มหาชนของบริษทั ฯ
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
หมายถึง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทีอยี ู
หมายถึง
หน่ วยนับ สินค้าที่บ รรจุในตู้ค อนเทนเนอร์ค วามยาว 20 ฟุ ต
โดยตูค้ อนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต จะเท่ากับ 1 ทีอยี ู และตูค้ อน
เทอนเนอร์ขนาด 40 ฟุต จะเท่ากับ 2 ทีอยี ู
บริษทั ฯ
หมายถึง
บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
บีโอไอ
หมายถึง
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ATL
หมายถึง
บริษทั ออโต้ลอจิค จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ
AYMS
หมายถึง
Automotive Yard Management System หรือ ระบบบริห าร
จัดการพืน้ ทีจ่ อดพักรถยนต์
BJL
หมายถึง
บริษทั เบญจพรแลนด์ จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ
CAGR
หมายถึง
อัตราการเติบโตถัวเฉลีย่
CCMS
หมายถึง
Cold Chain Management System หรือ ระบบบริหารจัดการ
คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง
CMMI
หมายถึง
Capability Maturity Model Integration
DG-NET
หมายถึง
ระบบเครือข่ายข้อมูลและการสือ่ สารเกีย่ วกับการนาเข้าส่งออก
การจัดเก็บ และการขนส่งสินค้าอันตราย
D-GPS
หมายถึง
Differential-GPS
DITS
หมายถึง
บริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชนส์
ั ่ จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของ
บริษทั ฯ
DTS
หมายถึง
บริษทั ดาต้าเซฟ จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ
ELMA
หมายถึง
Export Logistics Model Award
EM
หมายถึง
EM Logistics & Warehousing PTE. LTD. ซึง่ เป็ นบริษทั ร่วม
ที่ร่วมทุ นระหว่างบริษัทฯ และบริษัท Clipper Holdings Ltd.
โดยบริษทั ฯ ถือหุน้ ผ่าน JWDAH
Free zone
หมายถึง
เขตปลอดอากร
Frieght forwarding
หมายถึง
ธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
Handling
หมายถึง
การให้บริการจัดการสินค้า
Holding Company
หมายถึง
บริษทั ทีถ่ อื หุน้ ในบริษทั อื่น
JAPAC
หมายถึง
บริษทั จาแพ็ค โฮลดิง้ จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ
JASIA
หมายถึง
Jsia Logistics (Myanmar)Co.,Ltd. ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั
ฯ ถือหุน้ ผ่าน JCM
JCM
หมายถึง
JCM Logistics and Warehousing PTE. LTD. ซึ่งเป็ นบริษัท
ย่อยที่ร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ บริษัท Clipper Holdings Ltd.

JPAC

หมายถึง

JPK

หมายถึง

JPLAND

หมายถึง

JTS

หมายถึง

JVK

หมายถึง

JVKCAM

หมายถึง

JVKET

หมายถึง

JVKUS

หมายถึง

JVKVN

หมายถึง

JWDA

หมายถึง

JWDAH

หมายถึง

JWDACAM

หมายถึง

Mobile Rack
PCS

หมายถึง
หมายถึง

PEMSEA
PLP

หมายถึง
หมายถึง

PM
Revenue Ton

หมายถึง
หมายถึง

Symeo GmbH
TICTA Awards
TMS

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

และบริษทั Marchetti Group Holding PTE. LTD โดยบริษทั ฯ
ถือหุน้ ผ่าน JWDAH
บริษัท เจดับ เบิ้ลยูดี แปซิฟิ ค จ ากัด ซึ่งเป็ น บริษัท ย่อ ยของ
บริษทั ฯ
บริษทั เจพีเค โคลด์สโตเรจ จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ
ถือหุน้ ผ่าน JPAC
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค แลนด์ จากัด ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อย
ของบริษทั ฯ
บริษัท เจดับ เบิ้ลยูดี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จากัด ซึ่ง
เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ
บริษทั เจวีเค อินเตอร์เนชันแนล
่
มูฟเวอร์ จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั
ย่อยของบริษทั ฯ
บริษัท เจวีเค-นากา มูฟ เวอร์ส จากัด (ประเทศกัมพูชา) ซึ่ง
เป็ นบริษทั ร่วมของบริษทั ฯ
บริ ษั ท เจวี เ ค -นากา มู ฟ เวอร์ ส จ ากั ด (ประเทศติ ม อร์
ตะวันออก) ซึง่ เป็ นบริษทั ร่วมของบริษทั ฯ
บริ ษั ท เจวี เ ค อิ น เตอร์ เ นชั น่ แนล มู ฟ เวอร์ (ประเท ศ
สหรัฐอเมริกา) จากัด ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยทีบริษทั ฯ ถือหุ้นผ่าน
JVK
บริ ษั ท เจวี เ ค อิ น โดไชน่ า มู ฟ เวอร์ ส จ ากั ด (ประเทศ
เวียดนาม) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยทีบริษทั ฯ ถือหุน้ ผ่าน JVK
บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี เอเชีย จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั
ฯ
JWD Asia Holding Private Limited ซึ่ ง เป็ นบ ริ ษั ท ย่ อย ที่
บริษทั ฯ ถือหุน้ ผ่าน JWDA
JWD Asia Logistics (Cambodia) Co., Ltd. ซึ่ ง เป็ นบริ ษั ท
ร่วมทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ ผ่าน EM
ระบบชัน้ วางเคลื่อนที่
บริษทั แปซิฟิค ห้องเย็น จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯถือ
หุน้ ผ่าน JAPAC
International Certificate of PSHEMS
บริษัท แปซิฟิ ค โลจิสติก ส์ โปร จ ากัด ซึ่งเป็ น บริษัท ย่ อ ยที่
บริษทั ฯถือหุน้ ผ่าน JAPAC
Prime Minister's Export Award
น้าหนักเป็ นเมตริกตัน หรือปริมาตรเป็ นลูกบาศก์เมตร แล้วแต่
ว่ามูลค่าใดจะสูงกว่า
บริษทั ซีมโี อ จีเอมบีเอช
Thailand ICT Awards
Transportation Management System หรือ ระบบการจัดการ
การขนส่ง

WMS

หมายถึง

Warehouse Management System หรือ ระบบบริหารจัดการ
คลังสินค้า

