Factsheet
ข้อมูลสรุป

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ JWD
ลักษณะการด�ำเนินธุรกิจ
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ภาคพื้นดินแบบครบวงจร (Fully
Integrated In Land Logistics Service provider) มานานกว่า 36 ปี และตั้งเป้าเป็นผู้น�ำด้านโลจิสติกส์ของอาเซียน โดยจะขยาย
การด�ำเนินธุรกิจคลังสินค้าในประเทศกลุม่ CLMV ซึง่ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ทหี่ ลากหลาย โดยสามารถแบ่ง
ได้เป็น 5 ธุรกิจหลัก ได้แก่

ธุรกิจให้บริการรับฝาก และบริหาร
สินค้าบนพื้นที่ทั่วไป และพื้นที่เขต
ปลอดภาษี (Free Zone)

-

สินค้าทั่วไป
สินค้าอันตราย
รถยนต์
สินค้าควบคุมอุณหภูมิ
แช่เย็นและแช่แข็ง

ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารขนส่ ง สิ น ค้ า ธุรกิจให้บริการขนย้ายทั้งในและ ธุรกิจให้บริการจัดการข้อมูล และเอกสาร ธุรกิจอื่นๆ
ในประเทศ และสิ น ค้ า ข้ า มแดน ต่างประเทศ
อย่างครบวงจร
- ธุ ร กิ จ ให้ เ ช่ า อาคาร
(Cross Border)
- บริการขนย้ายสิง่ ของเครือ่ ง - บริการรับฝากเอกสาร (Document และคลังสินค้า

-

สินค้าทั่วไป
สินค้าอันตราย
ยานยนต์
สินค้าควบคุมอุณหภูมิ
แช่เย็นและแช่แข็ง
ครอบคลุมภูมภิ าคอาเซียน

ใช้ส�ำหรับที่พักอาศัย
Storage Service)
- ธุรกิจให้บริการพัฒนา
- บริ ก ารขนย้ า ยอุ ป กรณ์ - การให้ บ ริ ก ารจั ด การเอกสาร ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
ส�ำนักงาน
(Handling) เช่น
สารสนเทศ
- บริ ก ารขนย้ า ยอุ ป กรณ์  บริการรับฝากสื่ออิเลคทรอนิกส์
เครื่องจักรส�ำหรับโรงงาน
(Electronics media storage
- บริ ก ารขนย้ า ยสิ่ ง ของ
service)
ส� ำ หรั บ งานแสดงสิ น ค้ า  บริการสแกนเอกสาร (Document
และศิลปะ
Scanning Service)
 บริ ก ารบรรจุ เ อกสารและจั ด ท� ำ
ทะเบียน (Packing & Filling
Service)
 บริการท�ำลายเอกสาร (Document
destroy service)
 บริการขนส่งเอกสาร

จุดแข็งของธุรกิจ
บริษัทฯ มีจุดแข็งในการด�ำเนินธุรกิจ ดังต่อไปนี้
1. บริษทั ฯ เป็นผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์ภาคพืน้ ดินแบบครบวงจร ซึง่ สามารถตอบสนองความต้องการให้แก่ลกู ค้าได้อย่างครบถ้วน
2. บริษทั ฯ มุง่ เน้นการให้บริการทีม่ คี วามซับซ้อนสูงกว่าการให้บริการทัว่ ไป เช่น การบริหารจัดการคลังสินค้าอันตราย สินค้า
ควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง สินค้ารถยนต์ ซึง่ เป็นสินค้าทีต่ อ้ งการความถูกต้องและรวดเร็วในการให้บริการ
3. บริษทั ฯ น�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัยมาช่วยในการบริหารจัดการคลังสินค้า เพือ่ สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ซึง่ เทคโนโลยีดงั กล่าวถูกพัฒนาโดยบริษทั ในเครือ

Factsheet
1. ให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร

โลจิสติกส์เฉพาะทาง

โลจิสติกส์ภายในประเทศ

บริการขนย้ายบ้านและ
ส�ำนักงานทั้งในและต่าง
ประเทศ

โลจิสติกส์ต่างประเทศ

บริหารจัดการคลัง
และเขตปลอดอากร
บริการขนส่งและ
กระจายสินค้า
บริการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส�ำหรับโลจิสติกส์

บริการจัดการเอกสาร
และข้อมูล

บริการด�ำเนิน
พิธีการทางศุลกากร
บริการให้เช่าอาคารส�ำนักงาน
และคลังสินค้า
2. มุ่งเน้นการให้บริการในกลุ่มธุรกิจที่มีความซับซ้อนสูงกว่าการให้บริการทั่วไป
กลุ่มเคมีภัณฑ์ และสินค้าอันตราย
(Chemical & Dangerous)

กลุ่มยานยนต์
(Automotive)

กลุ่มอาหารและสินค้าแช่เย็นแช่แข็ง
(Food & Cold Chain)

Factsheet
3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาช่วยในการบริหารจัดการคลังสินค้า
WMS
ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

AYMS
ระบบบริหารจัดการลานรับฝากรถยนต์

CCMS
ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า
ควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง

TMS
ระบบบริหารจัดการการขนส่ง




ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาโดยบริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั่น จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ
ระบบดังกล่าวจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท และทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 300,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุน้ สามัญจ�ำนวน 600,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้ (พาร์) หุน้ ละ 0.50 บาท โดยบริษทั จะเสนอขายห้นุ IPO 120,000,000 หุน้
หรือคิดเป็น 20% ของหุ้นทั้งหมด

โครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อนและหลัง IPO
โครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อน IPO

โครงสร้างผู้ถือหุ้นหลัง IPO

อื่นๆ

14.14%

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

20.00%

อื่นๆ

กลุ่ม นิมิตรปัญญา

22.80%

กลุ่ม บัณฑิตกฤษดา

63.06%

11.32%

กลุ่ม บัณฑิตกฤษดา

50.44%

กลุ่ม นิมิตรปัญญา

18.24%

โครงสร้างผู้บริหาร

1. นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา
2. นายจิตชัย นิมิตรปัญญา
3. ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน
4. นายธเนศ พิริย์โยธินกุล
5. นางสาวอมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา

ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ฝ่ายธุรการ

