ที่ JWD 066/2560
3 ตุลาคม 2560
เรื่ อง
เรี ยน

แจ้ งการลงทุนของบริ ษัท เจวีเค อินเตอร์ เนชัน่ แนล มูฟเวอรส์ จํากัด ในบริ ษัท โอเชี่ยน แอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท เจดับเบิ ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) (“JWD”) ขอแจ้ งการเข้ าลงทุนของบริ ษัท เจวีเค อินเตอร์
เนชั่นแนล มูฟเวอรส์ จํ ากัด (“JVK”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยที่ JWD ถื อหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 โดยเข้ าทําการซื ้อหุ้นของ
บริ ษัท โอเชี่ยน แอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (“OAI”) ในอัตราส่วนร้ อยละ 100 ของจํานวนหุ้นทังหมดนั
้
น้ โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
วันที่เข้ าทํารายการ
ชื่อบริ ษัท
ลักษณะการดําเนินธุรกิจ:
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ ว
ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ

:
:
:
:
:
:

ภายในเดือนตุลาคม 2560
บริ ษัท โอเชี่ยน แอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
ตัวแทนขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศ ทางทะเล ทางอากาศ (Freight Forwarding)
5,000,000 บาท
5,000,000 บาท
JVK เข้ าซื ้อหุ้นของ OAI จากนายธี ระพล กล้ าอยู่, นายกระบวน แสงแป้น, นางหนูริน
กล้ าอยู่ และนางสาวมยุรฉัตร คล้ ายแก้ ว (ไม่เข้ าข่ายเป็ นบุคคลเกี่ยวโยงกัน) จํานวนรวม
ทังสิ
้ ้น 50,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 100 ของทุนชํ าระแล้ วของ OAI ในราคาหุ้นละ
460 บาท รวมเป็ นเงิ น ทัง้ สิ น้ 23,000,000 บาท โดยจ่ า ยชํ า ระเป็ นเงิ น สดจํ า นวน
18,600,000 บาท และชํ าระเป็ นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ JVK จํ านวน 44,000 หุ้น หรื อ
้
JVK โดยจัดสรรให้ นายธีระพล กล้ าอยู่
คิดเป็ นร้ อยละ 9.91 ของจํานวนหุ้นทังหมดของ
ทังหมด
้
เป็ นจํานวนเงินค่าหุ้นตามราคาพาร์ คิดเป็ นเงินจํานวน 4,400,000 บาท
แหล่งเงินทุน
: เงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท
รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น : นายธีระพล กล้ าอยู่
ร้ อยละ 61.25
ก่อนการเข้ าลงทุน
นายกระบวน แสนแป้น
ร้ อยละ 13
นางหนูริน กล้ าอยู่
ร้ อยละ 13
นางสาวมยุรฉัตร คล้ ายแก้ ว ร้ อยละ 12.75

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น : บริ ษัท เจวีเค อินเตอร์ เนชัน่ แนล มูฟเวอรส์ จํากัด ร้ อยละ 99.99
หลังการเข้ าลงทุน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ
: การซื ้อกิจการในครัง้ นี ้ ช่วยเสริ มศักยภาพในการแข่งขันให้ กบั JVK ทังยั
้ งช่วยเติมเต็ม
บริ การของกลุม่ JWD ในการก้ าวเป็ นผู้นําผู้ให้ บริ การโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอย่าง
ครบวงจร
รายการดังกล่าวข้ างต้ นทังหมดถื
้
อเป็ นรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ขิ องบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ.2547
โดยขนาดของรายการดังกล่าวไม่เข้ าข่ายที่จะต้ องปฏิบตั ิตามเกณฑ์ในเรื่ องการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และไม่ใช่
รายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่งประเทศไทย แต่บ ริ ษั ท ฯ มี ห น้ า ที่ ต้ อ งเปิ ดเผย
สารสนเทศเนื่องจากรายการดังกล่าวเป็ นรายการได้ มาซึ่งเงิ นลงทุนในบริ ษัทอื่น ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัทอื่นนัน้ มีสภาพเป็ น
บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐภูมิ เปาวรัตน์)
เลขานุการบริ ษัท

