
  

    
 

 

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรพัย ์(แบบ 69-1) 
 

   

 
บริษทั เจดบัเบ้ิลยูดี อินโฟโลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน)  

(JWD INFOLOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED) 
เสนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชน 

บริษทั เจดบัเบ้ิลยูดี อินโฟโลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 
เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 120,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท  

ราคาเสนอขายหุน้ละ [●] บาท 

  

ระยะเวลาจองซ้ือ 
ตัง้แต่เวลา [9.00 น. – 16.00] น. ของวนัที ่[●] 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  

ผู้จดัการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย 
บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  

วนัท่ีย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละร่างหนังสือช้ีชวน  

วนัที ่[●] 
วนัท่ีแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละร่างหนังสือช้ีชวนมีผลใช้บงัคบั  

วนัที ่[●] 

ก่อนตดัสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาขอ้มูลรายละเอยีดเกี่ยวกบัผู้ออกหลกัทรพัย์และเงื่อนไขของหลกัทรพัย ์ 
รวมทัง้ความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงทีเ่กีย่วขอ้งเป็นอย่างด ีการมผีลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัยน์ี้  มไิด้
เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรอืส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย์แนะน าใหล้งทุนในหลกัทรพัย์ทีเ่สนอขาย หรอืมไิดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทนของหลกัทรพัย์ทีเ่สนอขาย หรอืรบัรองความครบถ้วน
และถูกต้องของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัย์นี้แต่อย่างใด ทัง้นี้ การรบัรองความถูกต้องครบถ้วนของขอ้มูลในแบบแสดง
รายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยน์ี้เป็นความรบัผดิชอบของผูเ้สนอขายหลกัทรพัย์ 

 

หากแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยม์ขีอ้ความหรอืรายการทีเ่ป็นเทจ็ หรอืขาดขอ้ความทีค่วรต้องแจง้ในสาระส าคญั ผูถ้อื
หลกัทรพัยท์ีไ่ดซ้ือ้หลกัทรพัยไ์ม่เกนิหนึ่งปีนับแต่วนัทีแ่บบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยม์ผีลใชบ้งัคบัและยงัเป็นเจา้ของหลกัทรพัยอ์ยู่ มี
สทิธเิรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากบรษิัทหรอืเจา้ของหลกัทรพัย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535  ทัง้นี้ 
ภายในหนึ่งปีนบัแต่วนัทีไ่ดรู้ห้รอืควรจะไดรู้ว้่าแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยเ์ป็นเทจ็หรอืขาดขอ้ความทีค่วรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั แต่
ไมเ่กนิสองปีนบัจากวนัทีแ่บบแสดงรายการขอ้มลูดงักล่าวมผีลใชบ้งัคบั 

 

บุคคลทัว่ไปสามารถขอตรวจสอบหรอืขอส าเนาแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัย์และร่างหนังสอืชีช้วนได้ทีศู่นย์สารนิเทศ 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์333/3 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรงุเทพฯ 10900 ในทกุวนัท าการของ
ส านกังานระหว่างเวลา 9.00น.– 12.00น. และ 13.00น.– 16.00น. หรอืทาง http://www.sec.or.th 

 

ค าเตือน: การลงทุนมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนก่อนการตดัสินใจลงทุน  



  

    
 

 

สารบญั 
  หน้า 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลสรปุ (Executive Summary) สว่นที ่1 หน้าที ่1 
   
ส่วนท่ี 2 บริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์  
 ส่วนท่ี 2.1 วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน สว่นที ่2.1 หน้าที ่1 
 ส่วนท่ี 2.2 การประกอบธรุกิจ  
 1. นโยบายการประกอบธุรกจิ สว่นที ่2.2 หน้าที ่1 
 2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ สว่นที ่2.2 หน้าที ่20 
 3. ปจัจยัความเสีย่ง สว่นที ่2.2 หน้าที ่72 
 4. การวจิยัและพฒันา สว่นที ่2.2 หน้าที ่84 
 5. ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ สว่นที ่2.2 หน้าที ่88 
 6. โครงการในอนาคต สว่นที ่2.2 หน้าที ่112 
 7. ขอ้พพิาททางกฎหมาย สว่นที ่2.2 หน้าที ่116 
 8. ขอ้มลูส าคญัอื่น สว่นที ่2.2 หน้าที ่117 
 ส่วนท่ี 2.3 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ  
 9. ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้ สว่นที ่2.3 หน้าที ่1 

 10. โครงสรา้งการจดัการ สว่นที ่2.3 หน้าที ่4 

 11. การก ากบัดแูลกจิการ สว่นที ่2.3 หน้าที ่10 

 12. ความรบัผดิชอบต่อสงัคม สว่นที ่2.3 หน้าที ่36 
 13. การควบคุมภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่ง สว่นที ่2.3 หน้าที ่41 
 14. รายการระหว่างกนั สว่นที ่2.3 หน้าที ่49 
 ส่วนท่ี 2.4 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  
 15. ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั สว่นที ่2.4 หน้าที ่1 

 16. การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝา่ยจดัการ สว่นที ่2.4 หน้าที ่10 

      
ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรพัย ์  
 1. รายละเอยีดของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย สว่นที ่3 หน้าที ่1 
 2. ขอ้จ ากดัการโอนหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย สว่นที ่3 หน้าที ่6 
 3. ทีม่าของการก าหนดราคาหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย สว่นที ่3 หน้าที ่7 
 4. ขอ้มลูทางการเงนิเพื่อประกอบการประเมนิราคาหุน้ทีเ่สนอขาย สว่นที ่3 หน้าที ่8 
 5. ราคาหุน้สามญัในตลาดรอง สว่นที ่3 หน้าที ่9 
 6. การจอง การจ าหน่าย และการจดัสรร สว่นที ่3 หน้าที ่10 
   
ส่วนท่ี 4 การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล สว่นที ่4 หน้าที ่1 

   
เอกสารแนบ   
เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม และเลขานุการบรษิทัฯ 
เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบรษิทัย่อย 
เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทัฯ 



  

    
 

 

(Compliance) 
เอกสารแนบ 4 รายละเอยีดเกีย่วกบัการประเมนิมลูค่ายุตธิรรม 
เอกสารแนบ 5 แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของกลุ่มบรษิทั 
เอกสารแนบ 6 งบการเงนิ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ของบรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากดั 
 งบการเงนิ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ของบรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากดั 
 งบการเงนิ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ของบรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากดั 

(มหาชน) 
 ขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืน ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ของบรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 
 งบการเงนิระหว่างกาล ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2558 ของบรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิ

โฟโลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 



  

    
 

 

ค านิยาม 
นอกจากจะไดม้กีารก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นในเอกสารฉบบันี้ ใหค้ าดงัต่อไปนี้มคี านยิามดงัต่อไปนี้ 
ก.ล.ต. หมายถงึ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
กลุ่มบรษิทัฯ หมายถงึ บรษิัท เจดบัเบิ้ลยูด ีอินโฟโลจสิติกส ์จ ากดั (มหาชน) บรษิัท

ย่อย และบรษิทัร่วม  
การแปรสภาพของบรษิทัฯ  หมายถงึ การแปรสภาพจากบรษิทัจ ากดัเป็นบรษิทัมหาชนของบรษิทัฯ 

เมื่อวนัที ่28 สงิหาคม พ.ศ. 2557 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ทอียี ู หมายถงึ หน่วยนับสนิค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ความยาว 20 ฟุต 

โดยตูค้อนเทนเนอรข์นาด 20 ฟุต จะเท่ากบั 1 ทอียี ูและตูค้อน
เทอนเนอรข์นาด 40 ฟุต จะเท่ากบั 2 ทอียีู 

บรษิทัฯ หมายถงึ บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 
บโีอไอ หมายถงึ ส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน 
ATL หมายถงึ บรษิทั ออโตล้อจคิ จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 
AYMS หมายถงึ Automotive Yard Management System หรือ ระบบบริหาร

จดัการพืน้ทีจ่อดพกัรถยนต ์
BJL หมายถงึ บรษิทั เบญจพรแลนด ์จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 
CAGR หมายถงึ อตัราการเตบิโตถวัเฉลีย่ 
CCMS หมายถงึ Cold Chain Management System หรอื ระบบบรหิารจดัการ

คลงัสนิคา้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ 
CMMI หมายถงึ Capability Maturity Model Integration 
DG-NET หมายถงึ ระบบเครอืขา่ยขอ้มูลและการสือ่สารเกีย่วกบัการน าเขา้ส่งออก 

การจดัเกบ็ และการขนสง่สนิคา้อนัตราย 
D-GPS หมายถงึ Differential-GPS 
DITS หมายถงึ บรษิัท ไดนามคิ ไอท ีโซลูชัน่ส ์จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของ

บรษิทัฯ 
DTS หมายถงึ บรษิทั ดาตา้เซฟ จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 
ELMA  หมายถงึ Export Logistics Model Award 
EM หมายถงึ EM Logistics & Warehousing PTE. LTD. ซึ่งเป็นบรษิทัร่วม

ที่ร่วมทุนระหว่างบรษิัทฯ และบริษัท Clipper Holdings Ltd. 
โดยบรษิทัฯ ถอืหุน้ผ่าน JWDAH  

Free zone หมายถงึ เขตปลอดอากร 
Frieght forwarding หมายถงึ ธุรกจิขนสง่สนิคา้ระหว่างประเทศ 
Handling หมายถงึ การใหบ้รกิารจดัการสนิคา้ 
Holding Company หมายถงึ บรษิทัทีถ่อืหุน้ในบรษิทัอื่น 
JAPAC หมายถงึ บรษิทั จาแพค็ โฮลดิง้ จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 
JASIA หมายถงึ Jsia Logistics (Myanmar)Co.,Ltd. ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทั

ฯ ถอืหุน้ผ่าน JCM 
JCM หมายถงึ JCM Logistics and Warehousing PTE. LTD. ซึ่งเป็นบรษิัท

ย่อยที่ร่วมทุนระหว่างบรษิัทฯ บรษิัท Clipper Holdings Ltd. 



  

    
 

 

และบรษิทั Marchetti Group Holding PTE. LTD โดยบรษิทัฯ 
ถอืหุน้ผ่าน JWDAH 

JPAC หมายถงึ บรษิัท เจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ 
บรษิทัฯ 

JPK หมายถงึ บรษิทั เจพเีค โคลดส์โตเรจ จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ 
ถอืหุน้ผ่าน JPAC 

JPLAND หมายถงึ บรษิัท เจดบัเบิ้ลยูด ีแปซฟิิค แลนด ์จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย
ของบรษิทัฯ 

JTS หมายถงึ บรษิัท เจดบัเบิ้ลยูดี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่ง
เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 

JVK หมายถงึ บรษิทั เจวเีค อนิเตอรเ์นชัน่แนล มฟูเวอร ์จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทั
ย่อยของบรษิทัฯ 

JVKCAM หมายถงึ บริษัท เจวีเค-นากา มูฟเวอร์ส จ ากดั (ประเทศกมัพูชา) ซึ่ง
เป็นบรษิทัร่วมของบรษิทัฯ 

JVKET หมายถงึ บริษัท  เจวีเค -นากา มูฟ เวอร์ส  จ ากัด  (ประเทศติมอร์
ตะวนัออก) ซึง่เป็นบรษิทัร่วมของบรษิทัฯ 

JVKUS หมายถงึ บริษัท  เจวีเค  อิน เตอร์เนชัน่ แนล มูฟ เวอร์  (ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา) จ ากดั ซึง่เป็นบรษิัทย่อยทบีรษิทัฯ ถอืหุ้นผ่าน 
JVK 

JVKVN หมายถงึ บริษัท  เจวีเค  อิน โดไชน่า มูฟ เวอร์ส จ ากัด  (ประเทศ
เวยีดนาม)  ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทบีรษิทัฯ ถอืหุน้ผ่าน JVK 

JWDA หมายถงึ บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีเอเชยี จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั
ฯ 

JWDAH หมายถงึ JWD Asia Holding Private Limited ซึ่ ง เป็ นบ ริษั ท ย่ อยที่
บรษิทัฯ ถอืหุน้ผ่าน JWDA  

JWDACAM หมายถงึ JWD Asia Logistics (Cambodia) Co., Ltd. ซึ่ ง เป็นบริษัท
ร่วมทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้ผ่าน EM  

Mobile Rack หมายถงึ ระบบชัน้วางเคลื่อนที ่
PCS หมายถงึ บรษิทั แปซฟิิค หอ้งเยน็ จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯถอื

หุน้ผ่าน JAPAC 
PEMSEA หมายถงึ International Certificate of PSHEMS 
PLP หมายถงึ บริษัท แปซิฟิค โลจิสติกส์ โปร จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่

บรษิทัฯถอืหุน้ผ่าน JAPAC 
PM หมายถงึ Prime Minister's Export Award 
Revenue Ton หมายถงึ น ้าหนักเป็นเมตรกิตนั หรอืปรมิาตรเป็นลกูบาศกเ์มตร แลว้แต่

ว่ามลูค่าใดจะสงูกว่า 
Symeo GmbH หมายถงึ บรษิทั ซมีโีอ จเีอมบเีอช 
TICTA Awards หมายถงึ Thailand ICT Awards 
TMS หมายถงึ Transportation Management System หรอื ระบบการจดัการ

การขนสง่ 



  

    
 

 

WMS หมายถงึ Warehouse Management System หรอื ระบบบรหิารจดัการ
คลงัสนิคา้ 
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 ส่วนที ่1 หน้ำที ่1 

ส่วนท่ี 1 

ข้อมูลสรปุ (Executive Summary) 

ข้อมูลสรปุน้ีเป็นส่วนหน่ีงของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนังสือช้ีชวน ซ่ึงเป็น
เพียงข้อมูลสรปุเก่ียวกบัการเสนอขาย ลกัษณะและความเส่ียงของบริษทัท่ีออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์("
บริษทั") ดงันัน้ ผูล้งทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือช้ีชวนฉบบัเตม็ ซ่ึงสามารถขอไดจ้ากผู้
จดัจ าหน่ายหลกัทรพัยแ์ละบริษทัฯ หรอือาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือช้ีชวน

ท่ีบริษทัฯ ยื่นต่อส านักงาน ก.ล.ต. ได้ท่ี website ของส านักงาน ก.ล.ต. 

ข้อมูลสรปุของการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ประชาชน 

บริษทั เจดบัเบ้ิลยูดี อินโฟโลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 

(ระยะเวลาการเสนอขาย: [●]) 

ข้อมูลเก่ียวกบัการเสนอขาย: 
ผูเ้สนอขาย: บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) ("บรษิทัฯ")  
ประเภทธรุกิจ: ใหบ้รกิำรทำงดำ้นโลจสิตกิสภ์ำยในประเทศ (In-land Logistics) อย่ำงครบวงจร  
จ านวนหุ้นท่ีเสนอขาย: 120 ลำ้นหุ้น คดิเป็นรอ้ยละ 20 ของจ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ทัง้หมด
ของบรษิทัฯ ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้สำมญัในครัง้นี้ 
สดัส่วนการเสนอขายหุ้น: [●] 
เง่ือนไขการจดัจ าหน่าย:     
 รบัประกนักำรจ ำหน่ำยอย่ำงแน่นอนทัง้จ ำนวน (Firm Underwriting)   ไม่รบัประกนักำรจ ำหน่ำย (Best Effort) 
ราคาเสนอขายต่อประชาชน: [●] บำทต่อหุน้                             มูลค่าการเสนอขาย: [●] บำท 
การเสนอขายหุ้นหรอืหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพในช่วง 90 วนัก่อนหน้า:   
 ไม่ม ี      ม ีจ ำนวนหุน้หรอืหลกัทรพัยแ์ปลงทีเ่สนอขำย   ......   หุน้   รำคำเสนอขำย..........................
บำท 
มูลค่าท่ีตราไว ้(par): 0.5 บำทต่อหุน้ มูลค่าตามราคาบญัชีต่อหุ้น (book value): [●] บำทต่อหุน้ 
(ทัง้นี้ มลูค่ำทำงบญัชต่ีอหุน้ค ำนวณจำกหุน้สำมญัช ำระแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ก่อนกำรเขำ้จดท ำเบยีนในตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยจ ำนวน 480,000,000 หุน้และมไิดน้บัรวมถงึเงนิทีค่ำดว่ำจะไดร้บัจำกกำรเสนอขำยหุน้
สำมญัเพิม่ทุนทีอ่อกโดยบรษิทัฯ ต่อประชำชนในครัง้นี้) 
ท่ีมาของการก าหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นท่ีเสนอขาย: 
− พิจำรณำจำกกำรส ำรวจควำมต้องกำรซื้อหลกัทรพัย์ (Book Building) ซึ่งเป็นวธิีกำรส ำรวจปรมิำณควำม

ตอ้งกำรซือ้หุน้สำมญัของนกัลงทุนสถำบนัทัง้ในและต่ำงประเทศแต่ละระดบัรำคำ 
− อตัรำส่วนรำคำหุน้ต่อก ำไรสุทธต่ิอหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) ประมำณ [●] เท่ำ โดยค ำนวณจำก

ก ำไรสทุธขิองบรษิทัฯ ในช่วง 4 ไตรมำสล่ำสดุ (ตัง้แต่ไตรมำส [●] ปี [●] ถงึไตรมำส [●] ปี [●]) ซึง่เท่ำกบั 
[●] ล้ำนบำท และหำรด้วยจ ำนวนหุ้นทัง้หมด 600,000,000 หุ้น (Fully diluted) จะได้ก ำไรสุทธเิท่ำกบั [●] 
ต่อหุน้  
(กรุณำดรูำยละเอยีดเพิม่เตมิในสว่นที ่3 ขอ้มลูเกีย่วกบักำรเสนอขำยหลกัทรพัย)์ 
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 ส่วนที ่1 หน้ำที ่2 

อตัราส่วนราคาต่อก าไร ("P/E Ratio"): [●] เท่ำ                   
P/E Ratio ของบริษทัอ่ืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั (ตัง้แต่วนัท่ี [●] ถงึ [●]):  
(1) [●] เท่ำกบั [●] เท่ำ  
(2) [●]เท่ำกบั [●] เท่ำ 
(3) [●]เท่ำกบั [●] เท่ำ 
อตัราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบญัชี ("P/B Ratio"): [●] เท่ำ         
P/B Ratio ของบริษทัอ่ืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั (ตัง้แต่วนัท่ี [●] ถงึ [●]):  
(1) [●] เท่ำกบั [●] เท่ำ  
(2) [●] เท่ำกบั [●] เท่ำ  
(3) [●] เท่ำกบั [●] เท่ำ 
ตลาดรอง:   SET   mai 
หมวดธุรกจิ (sector): ขนสง่และโลจสิตกิส ์
เกณฑเ์ข้าจดทะเบียน:   profit test   market capitalization test 

 
วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน:  นโยบายการจ่ายเงินปันผล: 

บริษัทฯ จะจ่ำยเงินปนัผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัรำไม่น้อย
กว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสุทธจิำกงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
ของบรษิทัฯ ภำยหลงักำรหกัภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลและกำร
จัดสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำย ทั ้งนี้  บริษัทฯ อำจ
พจิำรณำจ่ำยเงนิปนัผลแตกต่ำงไปจำกนโยบำยทีก่ ำหนด
ไว้ได้โดยอยู่ภำยใต้เงื่อนไขที่กำรด ำเนินกำรดังกล่ำว
จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ 
ผลประกอบกำรฐำนะกำรเงนิสภำพคล่องทำงกำรเงนิและ
ควำมจ ำเป็นในกำรใชเ้งนิเพื่อบรหิำรกจิกำรและกำรขยำย
ธุรกจิของบรษิทัฯ รวมถงึภำวะเศรษฐกจิ 
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย: 
บรษิทัย่อยมนีโยบำยจ่ำยเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรำ
ไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสทุธติำมงบกำรเงนิเฉพำะ
กิจกำรของบริษัทย่อย ภำยหลังกำรหักภำษีเงินได้นิติ
บุคคลและกำรจดัสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำย ทัง้นี้ บรษิทั
ย่อยจะพิจำรณำจ่ำยเงนิปนัผลโดยค ำนึงถึงปจัจยัต่ำงๆ 
เพื่อก่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นผลประกอบกำร
ฐำนะกำรเงนิสภำพคล่องทำงกำรเงนิและควำมจ ำเป็นใน
กำรใชเ้งนิเพื่อบรหิำรกจิกำรและกำรขยำยธรุกจิของบรษิทั
รวมถงึภำวะเศรษฐกจิ 

ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อรองรับกำร
ขยำยกจิกำร 

ใชเ้ป็นเงนิลงทุนหมุนเวยีน 

[●] ลำ้นบำท   
 

[●] ลำ้นบำท 
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 ส่วนที ่1 หน้ำที ่3 

รายละเอียดเก่ียวกบัผูเ้สนอขายหลกัทรพัย:์ 

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) ("บริษัทฯ") และบริษัทย่อยด ำเนินธุรกิจให้บริกำร
ทำงดำ้นโลจสิตกิสภ์ำยในประเทศ (In-land Logistics) อย่ำงครบวงจรมำนำนกว่ำ 35 ปี และมคีวำมมุ่งมัน่ทีจ่ะกำ้วเป็น
ผูน้ ำในกำรใหบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสใ์นภูมภิำคเอเชยี โดยมุ่งเน้นกำรใหบ้รกิำรดว้ยระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศทีท่นัสมยั
เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพในกำรบรหิำรจดักำรและตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ไดอ้ย่ำงรวดเรว็ซึง่เป็นหวัใจส ำคญัใน
กำรใหบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิส ์ควบคู่กบักำรใหบ้รกิำรดว้ยบุคลำกรทีม่ปีระสบกำรณ์ซึง่มคีวำมเชีย่วชำญในกำรใหบ้รกิำร
ในธุรกจิของบรษิทัฯ แต่ละประเภท  

ทัง้นี้ กำรใหบ้รกิำรของกลุ่มบรษิัทครอบคลุมกำรให้บรกิำรทำงด้ำนโลจสิติกสท์ี่หลำกหลำยซึง่สำมำรถแบ่งได้
เป็น 5 ธุรกจิหลกั ไดแ้ก่  

1) ธุรกิจให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำบนพื้นที่ทัว่ไปและพื้นที่เขตปลอดอำกร (Free Zone) โดย
สำมำรถจ ำแนกตำมประเภทสนิคำ้ทีใ่หบ้รกิำรได ้4 ประเภท ไดแ้ก่ สนิคำ้ทัว่ไป สนิคำ้อนัตรำย รถยนต ์
และสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ 

2) ธุรกจิใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ในประเทศ และขนส่งสนิคำ้ขำ้มแดน (Cross Border) เช่น ประเทศลำว และ
ประเทศพม่ำ และมแีผนทีจ่ะขยำยเสน้ทำงกำรใหบ้รกิำรไปยงัประเทศอื่นในแถบภูมภิำคเอเชยีในอนำคต 
เช่น ประเทศกมัพูชำ ประเทศเวยีดนำม และประเทศมำเลเซยี โดยสนิค้ำที่กลุ่มบรษิัทให้บรกิำรขนส่ง
สำมำรถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ สนิคำ้ทัว่ไป สนิคำ้อนัตรำย ยำนยนต ์และสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมิ
แช่เยน็และแช่แขง็ 

3) ธุรกจิให้บรกิำรขนย้ำยในประเทศและต่ำงประเทศให้กบับุคคลและองค์กรอย่ำงครบวงจร ซึ่งสำมำรถ
จ ำแนกออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ บริกำรขนย้ำยสิง่ของเครื่องใช้ส ำหรบัที่พักอำศัย บริกำรขนย้ำย
อุปกรณ์ส ำนกังำน บรกิำรขนยำ้ยอุปกรณ์เครื่องจกัรส ำหรบัโรงงำน และบรกิำรขนยำ้ยสิง่ของส ำหรบังำน
แสดงสนิคำ้และศลิปะ 

4) ธุรกจิให้บรกิำรจดักำรเอกสำรและขอ้มูลอย่ำงครบวงจร ซึ่งครอบคลุมถึงกำรให้บริกำรรบัฝำกเอกสำร 
(Document storage service) และกำรให้บริกำรจัดกำรเอกสำร (Handling) เช่น บริกำรรับฝำกสื่อ
อิเล็คทรอนิคส์ (Electronics media storage service) บริกำรสแกนเอกสำร (Document scanning 
service) บริกำรบรรจุเอกสำรและจัดท ำทะเบียน (Packing & filling service) บริกำรท ำลำยเอกสำร 
(Document destroy service) และบรกิำรขนสง่เอกสำร เป็นตน้ 

5) ธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจให้เช่ำอำคำรและคลังสินค้ำ และธุรกิจให้บริกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

(กรุณำดูรำยละเอยีดเพิม่เติมในส่วนที ่2.2 หวัขอ้ที่ 1 นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ และหวัขอ้ที่ 2 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ) 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ผูถ้ือหุ้น 
ก่อนการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุน1 หลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

จ านวนหุ้นท่ีถือ 
สดัส่วน  
(ร้อยละ) 

จ านวนหุ้นท่ีถือ 
สดัส่วน  
(ร้อยละ) 

                                                 
หมำยเหตุ: 1  สดัส่วนกำรถอืหุน้ ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2558 
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 ส่วนที ่1 หน้ำที ่4 

ผูถ้ือหุ้น 
ก่อนการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุน1 หลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

จ านวนหุ้นท่ีถือ 
สดัส่วน  
(ร้อยละ) 

จ านวนหุ้นท่ีถือ 
สดัส่วน  
(ร้อยละ) 

กลุ่ม นำยชวนนิทร ์บณัฑติกฤษดำ     
นำยชวนนิทร ์บณัฑติกฤษดำ 125,338,000 26.11 125,338,000 20.89 
นำงสำวเสำวณยี ์อภวินัทน์โอภำศ 20,869,500 4.35 20,869,500 3.48 
นำงพมิลทพิ บณัฑติกฤษดำ 99,686,200 20.77 99,686,200 16.61 
นำงสำวอมรพรรณ บณัฑติกฤษดำ 34,519,600 7.19 34,519,600 5.75 
นำงปณดำ รมณยีก์ชกร 22,256,000 4.64 22,256,000 3.71 
รวม 302,669,300 63.06 302,669,300 50.44 
กลุ่ม นำยจติชยั นิมติรปญัญำ     
นำยจติชยั นิมติรปญัญำ 54,719,800 11.40 54,719,800 9.12 
นำงอจัฉรำ นิมติรปญัญำ 54,719,800 11.40 54,719,800 9.12 
รวม 109,439,600 22.80 109,439,600 18.24 
อื่นๆ     
นำงสำวอรวรรณ วรนิจ 22,136,500 4.61 22,136,500 3.69 
นำงสำวเพญ็ประภำ รวมไมตร ี 22,136,500 4.61 22,136,500 3.69 
นำงสำวปรนิดำ กุรำงกลู 12,646,000 2.63 12,646,000 2.11 
นำยโรแนลด ์ครสิ ไคเซอร ์ 5,283,100 1.10 5,283,100 0.88 
นำยกติตเิมศร ์สกุลลลีำรศัม ี 932,300 0.19 932,300 0.16 
นำยสุวรี ์กุมำร 932,300 0.19 932,300 0.16 
นำยวชิชุ สงักรธนกจิ 693,200 0.14 693,200 0.12 
นำยณฐัภมู ิเปำวรตัน์ 693,200 0.14 693,200 0.12 
นำยพสิฏิฐ ์กจิวฒันำถำวร 693,200 0.14 693,200 0.12 
นำยธเนศ พริยิโ์ยธนิกุล 693,200 0.14 693,200 0.12 
นำยเสถยีร วงศว์เิชยีร 406,300 0.08 406,300 0.07 
นำยณตฉรรต ธรรมรำทฤมงคล 358,500 0.07 358,500 0.06 
นำยจริโชต ิโนศร ี 286,800 0.06 286,800 0.05 
รวม 67,891,100 14.14 67,891,100 11.32 
ผูถ้อืหุน้รำยยอ่ยซึง่จองซือ้หุน้จำกกำร
เสนอขำยหุน้สำมญัในครัง้นี้ 

- 0.00 120,000,000 20.00 

รวมทัง้หมด  480,000,000 100.00 600,000,000 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                      

    
 

 ส่วนที ่1 หน้ำที ่5 

สดัส่วนรายได้แต่ละกลุม่ธรุกิจ: 

รำยไดร้วมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ส ำหรบัปีบญัช ี2555 ถงึ 2557 สำมำรถจ ำแนกไดด้งัต่อไปนี้  

ทีม่ำ : งบกำรเงนิของบรษิทัฯ 

หมำยเหต:ุ 1ธรุกจิอื่นๆ ไดแ้ก่ ธรุกจิใหบ้รกิำรพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของ DITS และธรุกจิใหเ้ชำ่อำคำรและ
คลงัสนิคำ้ ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของ BJL และ JPLAND และธรุกจิใหบ้รกิำรแปรรปูอำหำรทะเล ด ำเนินกำรโดย PFP 
2PFP เป็นบรษิทัย่อยซึง่ด ำเนินธรุกจิแปรรปูอำหำรทะเล ถอืหุน้โดย PLP ซึง่บรษิทัฯ ไดท้ ำกำรปิดกจิกำรดงักล่ำวในปี 2557 

รำยไดร้วมของบรษิัทฯ และบรษิทัย่อย ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2557 และ 31 มนีำคม 
2558 สำมำรถจ ำแนกไดด้งัต่อไปนี้  

กลุ่มธรุกิจ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี  
31 มี.ค. 57 31 มี.ค. 58 

(งบการเงินรวม) (งบการเงินรวม) 
รายได้ 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ รายได้ 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ 353.5 77.49 499.9 80.89 

บรกิำรขนส่งสนิคำ้ 14.7 3.22 22.7 3.68 
บรกิำรขนยำ้ยในประเทศและต่ำงประเทศ 62.2 13.64 64.3 10.41 

รบัฝำกเอกสำรและขอ้มลู 18.2 3.99 21.1 3.41 

ธุรกจิอื่นๆ1 7.6 1.66 10.0 1.61 

รวม         456.2  100.00          618.0  100.00 

ทีม่ำ : งบกำรเงนิของบรษิทัฯ 

หมำยเหต:ุ 1ธรุกจิอื่นๆ ไดแ้ก่ ธรุกจิใหบ้รกิำรพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของ DITS และธรุกจิใหเ้ชำ่อำคำรและ
คลงัสนิคำ้ ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของ BJL และ JPLAND และธรุกจิใหบ้รกิำรแปรรปูอำหำรทะเล ด ำเนินกำรโดย PFP 
2PFP เป็นบรษิทัย่อยซึง่ด ำเนินธรุกจิแปรรปูอำหำรทะเล ถอืหุน้โดยPLP ซึง่บรษิทัฯ ไดท้ ำกำรปิดกจิกำรดงักลำ่วในปี 2557 

  

กลุ่มธรุกิจ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 

(งบการเงินรวมเสมือน)  (งบการเงินรวมเสมือน)  (งบการเงินรวมเสมือน) 
รายได้ 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ รายได้ 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ รายได้ 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

บรกิำรจดัเกบ็และบรหิำรสนิคำ้ 1,207.4 73.43 1,631.5 78.04          1,731.9            76.40 
บรกิำรขนส่งสนิคำ้ 70.0 4.26 77.4 3.70 94.4              4.17 
บรกิำรขนยำ้ยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 

264.1 16.06 278.3 13.31            349.8            15.43 

จดัเกบ็เอกสำรและขอ้มลู 66.2 4.02 71.4 3.42              77.6              3.42 
ธรุกจิอื่นๆ1 36.6 2.23 32.0 1.53              13.1              0.58 
รวม   1,644.3 100.00 2,090.6 100.00            2,266.8              100.00 
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 ส่วนที ่1 หน้ำที ่6 

คณะกรรมการบริษทัฯ: 

คณ ะก รรม กำรบ ริษั ท ฯ  ณ  วัน ที่  24 กุ ม ภ ำพั น ธ์  2558 
ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 9 ท่ำน ดงันี้ 

 สรปุปัจจยัความเส่ียงท่ีส าคญัของบริษทัฯ: 

1. ควำมเสีย่งในกำรประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ โดยรวม 
1.1 ควำมเสีย่งจำกกำรแขง่ขนัในอุตสำหกรรม 
1.2 ควำมเสีย่งในกำรจดัหำลกูคำ้ 
1.3 ควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของสภำวะเศรษฐกิจ

และตลำดกำรเงินอำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนิน
ธุรกจิของบรษิทัฯ  

1.4 ควำมเสีย่งจำกกำรทีล่กูคำ้ของบรษิทัฯ ไม่ต่อสญัญำ
ใชบ้รกิำรกบับรษิทัฯ 

1.5 ควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้ 
1.6 ควำมเสีย่งจำกนโยบำยของรฐับำลหรอืหน่วยงำนที่

เกีย่วขอ้ง 
1.7 ควำมเสีย่งจำกควำมไม่มัน่คงทำงกำรเมอืง 
1.8 ควำมเสี่ยงจำกเสถียรภำพของระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 
1.9 ต้นทุนค่ำแรงของกลุ่มบริษัทอำจเพิ่มขึ้นอย่ำง

ต่อเนื่อง 
1.10 บริษัทฯ อำจได้รบัผลกระทบจำกกำรสูญเสียสิทธิ

ประโยชน์ทำงภำษีที่ได้รับอนุมัติจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน (“บโีอไอ”) 

1.11 บรษิัทฯ อำจได้รบัผลกระทบจำกกำรที่ต้องปฏิบัติ
ตำมขอ้บงัคบัของกฎระเบยีบต่ำงๆ ทีอ่ำจท ำให ้
บรษิทัฯ ตอ้งมคี่ำใชจ้่ำยสงู 

1.12 กำรประท้วงหรอืกำรนัดหยุดงำนของพนักงำนกลุ่ม
บรษิทั อำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิและผล
ประกอบกำรของบรษิทัฯ 

1.13 ควำมเสีย่งจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ 
1.14 ควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น 
1.15 ควำมเสีย่งจำกกำรที่บรษิทัฯ ไม่ได้ต่อสญัญำลงทุน

บริหำร และประกอบกำรคลังสินค้ำอันตรำย ณ 
ท่ำเรอืแหลมฉบงั 

1.16 ควำมเสี่ยงจำกกำรผิดเงื่อนไขสัญญำเงิน กู้กับ
สถำบนักำรเงนิ 

2. ควำมเสีย่งจำกธุรกจิใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ 
2.1 ควำมเสี่ยงจำกกำรไม่สำมำรถต่อสญัญำหรือถูก

ยกเลกิสญัญำเช่ำทีด่นิ หรอืสญัญำสมัปทำนต่ำงๆ 
2.2 ควำมเสีย่งในกำรจดัหำทีด่นิเพื่อกำรขยำยกจิกำร 

ช่ือ ต าแหน่ง  

1. นำยมงักร ธนสำรศลิป์ 1 ประธำนกรรมกำรบรษิทั 
กรรมกำรอริะ และกรรมกำร
ตรวจสอบ 

 

2. นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ กรรมกำรบรษิทั  

3. นำงสำวอมรพรรณ บณัฑติ
กฤษดำ 

กรรมกำรบรษิทั  

4. นำยจติชยั นิมติรปญัญำ กรรมกำรบรษิทั และ
ประธำนกรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง 

 

5. นำงอจัฉรำ นิมติรปญัญำ กรรมกำรบรษิทั และ
กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

 

6. นำงสำวอรวรรณ วรนิจ กรรมกำรบรษิทั  

7. นำยธเนศ พริยิโ์ยธนิกุล 2 กรรมกำรบรษิทั และ
กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

 

8. นำยวเิชฐ ตนัตวิำนชิ กรรมกำรอสิระและประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ 

 

9. นำยวชิญำ จำตกิวณชิ กรรมกำรอสิระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ 

 

หมำยเหตุ:    1 นำยเสถียร วงศ์วิเชียร ได้ขอลำออกจำกกำรด ำรงต ำแหน่งประธำน
กรรมกำรบริษัทฯ และได้แต่งตัง้นำยมังกร ธนสำรศิลป์ ด ำรงต ำแหน่ง
ประธำนกรรมกำรบริษัทฯ แทนประธำนกรรมกำรที่ลำออก ตำมมติกำร
ประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่1/2558 เมื่อวนัที ่24 กุมภำพนัธ ์2558 
2 นำยเสถยีร วงศ์วเิชยีร ได้ขอลำออกจำกกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของ
บริษัทฯ และได้แต่งตัง้นำยธเนศ พิริย์โยธินกุล ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
แทนกรรมกำรที่ลำออก ตำมมติกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที ่
1/2558 เมื่อวนัที ่24 กุมภำพนัธ ์2558 

 
นำยณฐัภูม ิเปำวรตัน์ ท ำหน้ำทีเ่ป็นเลขำนุกำรบรษิทัฯ 
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 ส่วนที ่1 หน้ำที ่7 

2.3 ควำมเสี่ยงจำกประกันภัยของบริษัทฯ อำจไม่
ครอบคลุมควำมสูญเสีย และ/หรือ ภำระผูกพัน
ทัง้หมด 

2.4 ควำมเสีย่งจำกกำรถูกฟ้องรอ้งจำกกำรด ำเนินงำน 
3. ควำมเสีย่งจำกธุรกจิใหบ้รกิำรขนสง่ 

3.1 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำน ้ ำมัน
เชือ้เพลงิ 

3.2 ควำมเสีย่งจำกอุบตัเิหตุ 
3.3 ควำมเสีย่งจำกกำรส่งมอบสนิคำ้ใหล้กูคำ้ไม่ทนัตำม

ก ำหนดเวลำ 
3.4 ควำมเสีย่งจำกกำรจดัหำรถขนสง่ 

4. ควำมเสีย่งเกีย่วกบักำรบรหิำรจดักำร 
4.1 ควำมเสีย่งในดำ้นกำรถูกควบคุมเสยีงของที่ประชุม

ผูถ้อืหุน้จำกผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 
4.2 ควำมเสีย่งจำกกำรพึง่พำบุคลำกร  

5. ควำมเสีย่งเกีย่วกบักำรเสนอขำยหลกัทรพัย ์
5.1 ควำมเสีย่งจำกกำรน ำหุ้นสำมญัของบรษิทัฯ เขำ้จด

ทะเบียน เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

5.2 ควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของรำคำหุน้สำมญัของ
บรษิทัฯ หลงัเขำ้ท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

5.3 ควำมเสีย่งจำกกำรใชเ้งนิทีไ่ดจ้ำกกำรระดมทุน 
5.4 ควำมเสีย่งจำกนโยบำยกำรจ่ำยเงนิปนัผล 
5.5 ควำมเสีย่งจำกขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมเสมอืนอำจไม่

สำมำรถแสดงผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะกำรเงนิ
ของกลุ่มบรษิทั 

(กรุณำดูรำยละเอยีดเพิม่เติมในส่วนที่ 2.2 หวัขอ้ที่ 3 ปจัจยั
ควำมเสีย่ง) 
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 ส่วนที ่1 หน้ำที ่8 

สรปุฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 – 2557  
และงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 31 มีนาคม 2558 
 

 

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธ.ค. 55 

(งบการเงินรวมเสมือน) 
31 ธ.ค. 56 

(งบการเงินรวมเสมือน) 
31 ธ.ค. 57 

(งบการเงินรวมเสมือน) 
31 มี.ค. 58 

(งบการเงินรวม) 
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 

สนิทรพัย ์ 3,273.3 4,147.7 4,550.2 4,550.6 

หนี้สนิ 2,121.6 2,654.6 3,255.2 3,172.9 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 1,151.7 1,493.1 1,295.0 1,377.7 

 

 

 

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธ.ค. 55 

(งบการเงินรวมเสมือน) 
31 ธ.ค. 56 

(งบการเงินรวมเสมือน) 
31 ธ.ค. 57 

(งบการเงินรวมเสมือน) 
31 มี.ค. 57 

(งบการเงินรวม) 
31 มี.ค. 58 

(งบการเงินรวม) 
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 

รำยไดร้วม 1,675.0 2,114.8 2,283.9 461.8 623.1 
รำยไดค้่ำเช่ำและจำกกำร
บรกิำร 

1,644.3 2,090.6 2,266.8 456.2 618.0 

ตน้ทุนค่ำเช่ำและบรกิำร 1,041.6 1,248.7 1,462.7 298.0 393.9 

ก ำไรขัน้ตน้ 602.7 841.9 804.1 158.2 224.1 

ก ำไรสุทธ ิ 192.8 375.2 124.3 34.1 79.1 

ก ำไรสุทธต่ิอหุน้ (EPS) 0.80 1.56 0.52 0.11 0.17 
 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 
 

 

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธ.ค. 55 

(งบการเงินรวมเสมือน) 
31 ธ.ค. 56 

(งบการเงินรวมเสมือน) 
31 ธ.ค. 57 

(งบการเงินรวมเสมือน) 
31 มี.ค. 58 

(งบการเงินรวม) 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

อตัรำก ำไรขัน้ตน้ 36.66 40.27 35.48 36.26 

อตัรำก ำไรสุทธ ิ 11.51 17.74 5.44 12.69 
อตัรำสว่นสภำพคล่อง 0.75 0.62 0.32 0.32 

อตัรำสว่นสภำพคล่องหมนุเรว็ 0.30 0.34 0.27 0.26 

อตัรำสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 1.84 1.78 2.51 2.30 
อตัรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้
ของผูถ้อืหุน้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 

0.94 1.16 1.49 1.39 
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 ส่วนที ่1 หน้ำที ่9 

สรปุผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา: 

ดว้ยสภำพภูมศิำสตรข์องประเทศไทยที่มพีื้นที่ติดต่อกบัประเทศเพื่อนบ้ำนหลำยประเทศ ได้แก่ ประเทศ
พม่ำ ประเทศลำว ประเทศกมัพชูำ และประเทศมำเลเซยี รวมทัง้ประเทศไทยมพีืน้ทีท่่ำเรอืน ้ำลกึท ำใหเ้หมำะแก่กำร
เป็นศูนยก์ลำงกำรลงทุนและกำรขนส่งของภูมภิำค ประกอบกบันโยบำยส่งเสรมิกจิกรรมกำรลงทุนของภำครฐั ท ำ
ให้ผู้ประกอบกำรทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศตดัสนิใจตัง้ฐำนกำรผลติในประเทศไทย ท ำให้เกดิควำมต้องกำร
บรกิำรทำงดำ้นโลจสิตกิส ์ซึง่นบัไดว้่ำเป็นบรกิำรหลกัของบรษิทัฯ  

ในช่วงระหว่ำงปี 2555 ถงึงวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2558 บรษิทัฯ มกีำรขยำยกำรลงทุนอย่ำง
ต่อเนื่อง ซึ่งกำรลงทุนดังกล่ำว เป็นทัง้กำรลงทุนเพื่อขยำยธุรกิจเดิมของบริษัทฯ  เช่น กำรลงทุนเพื่อขยำย
คลงัสนิคำ้ทัว่ไปทัง้ในพืน้ทีท่ ัว่ไป และพืน้ที่ในเขตปลอดอำกร (Free Zone) กำรลงทุนขยำยพื้นทีใ่หบ้รกิำรจดัเกบ็
และบรหิำรสนิค้ำประเภทรถยนต์ (Automotive Yard) และกำรลงทุนในคลงัสนิค้ำควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่
แขง็ เป็นตน้  

ภำพรวมของกำรขยำยกำรลงทุนแสดงในตำรำงต่อไปนี้ 

1) กำรขยำยกำรลงทุนในคลงัสนิคำ้ 

(หน่วย: ตำรำงเมตร) 2555 2556 2557 ณ 31 มีนาคม 2558 

พืน้ทีค่ลงัสนิคำ้ทัว่ไป  96,360 109,800 111,720 111,720 

พืน้ทีค่ลงัสนิคำ้อนัตรำย 10,032 10,032 10,032 10,032 

คลงัสนิคำ้ควบคุมอุณหภมูแิช่เยน็และแช่แขง็ 19,276 28,740 42,441 48,265 

คลงัสนิคำ้ส ำหรบัรบัฝำกเอกสำร  17,880 16,440 14,520 14,520 

คลงัสนิคำ้อื่น 8,415 8,415 15,183 21,951 

รวมทัง้หมด 151,963 173,427 193,896 206,488 

 
2) กำรขยำยกำรลงทุนในลำนรบัฝำกสนิคำ้ 

(หน่วย: ตำรำงเมตร) 2555 2556 2557 ณ 31 มีนาคม 2558 

ลำนวำงตูค้อนเทนเนอรส์ ำหรบัสนิคำ้อนัตรำย 125,968 125,968 173,968 173,968 

พืน้ทีร่บัฝำกรถยนต์ 310,580 481,780 383,643 395,287 

รวมทัง้หมด 436,548 607,748 557,611 569,255 

หมำยเหตุ; พื้นที่รบัฝำกรถยนต์ปี 2557 ลดลงจำกปี 2556 เนื่องจำกในปี 2556 บรษิทัฯ รบังำนจำกลูกค้ำเป็นจ ำนวนมำกจำกนโยบำยรถคนัแรก และลดลงในปี 
2557 ซึง่บรษิทัฯยกเลกิสญัญำเชำ่พืน้ทีต่ำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ทีล่ดลง  
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 ส่วนที ่1 หน้ำที ่10 

ภาพรวมผลการด าเนินงานส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 
2557 

รำยได้ค่ำเช่ำและให้บรกิำรของบรษิัทฯ เติบโตในช่วงระหว่ำงปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2555 31 
ธนัวำคม 2556 และ 31 ธนัวำคม 2557 บรษิัทฯ มรีำยได้ค่ำเช่ำและให้บรกิำรเท่ำกบั 1,644.3 ล้ำนบำท 2,090.6 
ลำ้นบำท และ 2,266.8 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยคดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตถวัเฉลีย่ต่อปี (CAGR) รอ้ยละ 17.41 

รำยละเอยีดรำยไดเ้มื่อแบ่งตำมกลุ่มธุรกจิสำมำรถแสดงไดต้ำมตำรำงดงัต่อไปนี้ 

กลุ่มธรุกิจ ด าเนินการโดย 

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 
31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 

(งบการเงินรวมเสมือน)  (งบการเงินรวมเสมือน)  (งบการเงินรวมเสมือน) 
รายได้ 

(ล้านบาท) 
ร้อยละของ
รายได้รวม 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ
รายได้รวม 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ
รายได้รวม 

ธรุกิจให้บริการรบัฝากและบริหารสินค้า 
สนิคำ้ทัว่ไป บรษิทัฯ 340.4 20.70 472.7 22.61 443.4 19.56 

สนิคำ้อนัตรำย บรษิทัฯ 445.0 27.06 448.9 21.47 497.9 21.96 
รถยนต ์ ATL 251.6 15.30 412.0 19.71 368.4 16.20 

สนิคำ้ควบคุมอุณหภมูิ
แช่เยน็และแช่แขง็ 

PCS, JPK, JPAC 170.4 10.37 297.9 14.25 422.2 18.68 

รวม  1,207.4 73.43 1,631.5 78.04 1,731.9 76.40 

ธุรกจิใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ บรษิทัฯ, JTS, PLP 70.0 4.26 77.4 3.70 94.4 4.17 

ธุรกจิใหบ้รกิำรขนยำ้ยใน
ประเทศและต่ำงประเทศ 

กลุ่ม JVK1 264.1 16.06 278.3 13.31 349.8 15.43 

ธุรกจิใหบ้รกิำรรบัฝำก
เอกสำรและขอ้มลู 

DTS 66.2 4.02 71.4 3.42 77.6 3.42 

ธุรกจิอื่นๆ2 DITS, BJL 36.6 2.23 32.0 1.53 13.1 0.58 

รายไดร้วมทัง้หมด    1,644.3 100.00 2,090.6 100.00     2,266.8  100.00 
ทีม่ำ: งบกำรเงนิของบรษิทัฯ 
หมำยเหตุ: 1 กลุ่ม JVK รวมถึง JVK บริษัท เจวเีค อินเตอร์เนชัน่แนล มูฟเวอร์ส (ประเทศสหรฐัอเมริกำ) จ ำกดั  บริษัท เจวเีค อินโดไชน่ำ มูฟเวอร์ส จ ำกัด 

(ประเทศเวยีดนำม) บรษิทั เจวเีค-นำกำ มฟูเวอรส์ จ ำกดั (ประเทศกมัพชูำ) และบรษิทั เจวเีค-นำกำ มฟูเวอรส์ จ ำกดั (ประเทศตมิอรต์ะวนัออก) 
 2 ธุรกจิอื่นๆ ไดแ้ก่ ธุรกจิให้บรกิำรพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของ DITS ธุรกจิให้เชำ่อำคำรและคลงัสนิค้ำ ภำยใต้กำร
ด ำเนินงำนของ BJL และ JPLAND และธุรกจิใหบ้รกิำรแปรรปูอำหำรทะเล ด ำเนินกำรโดย PFP 

  3PFP เป็นบริษัทย่อยซ่ึงด าเนินธรุกิจแปรรปูอาหารทะเล ถือหุ้นโดย PLP ซ่ึงบริษทัฯ ได้ท าการปิดกิจการดงักล่าวในปี 2557 

ทัง้นี้ จำกตำรำงดงักล่ำวจะเหน็ว่ำบรษิทัฯ มรีำยไดห้ลกัจำกธุรกจิใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ ซึง่ธุรกจิ
ดงักล่ำวเป็นธุรกจิทีเ่ตบิโตมำกทีส่ดุในช่วง 3 ปี ทีผ่่ำนมำ เน่ืองมำจำกปจัจยัดงัต่อไปน้ี 

รำยไดค้่ำเช่ำและบรกิำรส ำหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2556 สงูกว่ำปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 
2555 จ ำนวน 446.3 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 27.14 เน่ืองจำกปจัจยัดงัต่อไปน้ี 

 1. กำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกธุรกจิให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำทัว่ไป ในช่วงระหว่ำงปีบญัชสีิน้สุด
วนัที่  31 ธนัวำคม 2555 และ 31 ธนัวำคม 2556 บรษิัทฯ มีรำยได้จำกธุรกจิให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำ
ทัว่ไปเท่ำกบั 340.4 ลำ้นบำท และ 472.7 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 132.3 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 38.87 
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 ส่วนที ่1 หน้ำที ่11 

เน่ืองจำกบรษิัทฯ มกีำรลงทุนเพื่อขยำยคลงัสนิค้ำทัว่ไปในเขตพืน้ทีท่่ำเรอืแหลมฉบงัในปี จ ำนวน 13,440 ตำรำง
เมตร เป็นผลใหบ้รษิทัฯ มพีืน้ทีค่ลงัสนิคำ้ทัว่ไปส ำหรบัใหบ้รกิำรเพิม่ขึน้ 

2. กำรเพิ่มขึน้ของรำยได้จำกธุรกจิให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ 
โดยในช่วงระหว่ำงปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ มีรำยได้จำกธุรกิจ
ใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ เท่ำกบั 170.4 ลำ้นบำท และ 297.9 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 127.5 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 74.82 ซึง่เป็นผลมำจำกในปี 2556 PCS และ JPACซึง่เป็น
บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ เปิดคลงัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็เพิม่เตมิ พืน้ทีร่วมประมำณ 9,464 ตำรำง
เมตร  ท ำใหบ้รษิทัฯ มพีืน้ทีใ่นกำรใหบ้รกิำรเพิม่ขึน้ สง่ผลให้รำยไดใ้นสว่นดงักล่ำวของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้  

3. กำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกธุรกจิใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ประเภทรถยนต ์ในช่วงระหว่ำงปีบญัชี
สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2555 และสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 กลุ่มบรษิัทมรีำยได้จำกธุรกจิให้บรกิำรรบัฝำก
และบรหิำรสนิคำ้ประเภทรถยนต ์เท่ำกบั 251.6 ลำ้นบำท และ 412.0 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 160.4 ลำ้นบำท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 63.75 เนื่องจำกบริษัทฯ ได้รบังำนจำกลูกค้ำเป็นจ ำนวนมำกในปี 2556 ซึ่งเป็นผลมำจำก
นโยบำยรถคนัแรกในขณะนัน้ ท ำใหม้ปีรมิำณรถยนตเ์ป็นจ ำนวนมำก และท ำใหม้ลีูกคำ้น ำสนิคำ้ประเภทรถยนตม์ำ
ฝำกกบับรษิทัฯ เพิม่ขึน้ 

รำยไดค้่ำเช่ำและบรกิำรส ำหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2557 สูงกว่ำปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 
2556 จ ำนวน 176.2 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 8.43 เน่ืองจำกปจัจยัดงัต่อไปน้ี  

1. กำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกธุรกจิใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้อนัตรำย ในช่วงระหว่ำงปีบญัชสีิน้สุด
วนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 และ 31 ธนัวำคม 2557 บรษิัทฯ มีรำยได้จำกธุรกิจให้บริกำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำ
อนัตรำยเท่ำกบั  448.9 ลำ้นบำท และ 497.9 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 49.0 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 10.92  
ซึ่งเพิ่มขึ้นตำมปริมำณสนิค้ำอนัตรำยที่ผ่ำนท่ำเรือแหลมฉบงั ทัง้นี้บรษิัทฯ เป็นผู้ได้รบัสมัปทำนในกำรบรหิำร
จดักำรคลงัสนิคำ้อนัตรำยเพยีงผูเ้ดยีวในเขตท่ำเรอืแหลมฉบงั รวมทัง้ในปี 2557 กำรท่ำเรอืแหลมฉบงัมมีำตรกำร
เข้มงวดที่ก ำหนดให้กำรน ำเข้ำและส่งออกตู้สนิค้ำอนัตรำยในเขตท่ำเรอืแหลมฉบงัจะต้องผ่ำนลำนวำงตู้สนิค้ำ
อนัตรำย ส่งผลให้สนิคำ้อนัตรำยทัง้หมดที่จะท ำกำรน ำเขำ้และส่งออกผ่ำนท่ำเรอืแหลมฉบงัจะต้องผ่ำนคลงัสนิค้ำ
อนัตรำยของบรษิทัฯ 

2. กำรเพิม่ขึน้ของรำยได้จำกธุรกจิให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำควบคุมอุณหภูมแิช่เย็นและแช่แขง็ 
โดยในช่วงระหว่ำงปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทฯ มีรำยได้จำกธุรกิจ
ใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ เท่ำกบั 297.9 ลำ้นบำท และ 422.2 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 124.3 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 41.72 ซึง่ JPAC และ JPK บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ไดเ้ปิด
ให้บรกิำรอำคำรคลงัสนิค้ำ ท ำให้กลุ่มบรษิัทมพีื้นที่กำรใหบ้รกิำรเพิม่ขึน้ 13,700 ตำรำงเมตร ส่งผลให้บรษิัทฯ มี
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้เพิม่ขึน้ 

ปจัจยัดงักล่ำว เป็นผลท ำใหก้ลุ่มบรษิทัมรีำยไดเ้พิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ือง 

ต้นทุนค่ำเช่ำและบรกิำรในช่วงระหว่ำงปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2555 31 ธนัวำคม 2556 และ 31 
ธนัวำคม 2557 เท่ำกบั 1,041.6 ล้ำนบำท 1,248.7 ล้ำนบำท และ 1,462.7 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งเพิ่มขึ้นตำม
รำยไดข้องบรษิทัฯ ทัง้นี้ ส่วนประกอบหลกัของตน้ทุนค่ำเช่ำและบรกิำร ไดแ้ก่ ค่ำเช่ำทีด่นิ ค่ำเช่ำอุปกรณ์ เช่น โฟล์
คลฟิท ์และค่ำเสือ่มรำคำอำคำรและอุปกรณ์  
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ก ำไรขัน้ต้นของบรษิัทฯ ในช่วงระหว่ำงปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2555 31 ธนัวำคม 2556 และ 31 
ธนัวำคม 2557 เท่ำกบั 602.7 ลำ้นบำท 841.9 ลำ้นบำท และ 804.1 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นอตัรำก ำไร
ขัน้ต้น ร้อยละ 36.66 ร้อยละ 40.27 และร้อยละ 35.48 ทัง้นี้อัตรำก ำไรขัน้ต้นเพิ่มขึ้นในปีบัญชีสิ้นสุดวนัที่ 31 
ธนัวำคม 2556 เนื่องจำกบรษิัทฯ มสีดัส่วนรำยไดจ้ำกธุรกจิใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำควบคุมอุณหภูมแิช่
เยน็และแช่แขง็ทีม่อีตัรำก ำไรขัน้ตน้ทีส่งูขึน้ ส ำหรบัปี 2557 บรษิทัฯ มกีำรขยำยพื้นทีก่ำรใหบ้รกิำรเพิม่เตมิในสว่น
ของคลงัสนิคำ้ทัว่ไปและคลงัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ ซึ่งท ำให้มคี่ำใชจ้่ำยเพิม่ขึน้ ในขณะทีพ่ื้นที่
ดงักล่ำวยงัใหบ้รกิำรแก่ลกูคำ้ไม่เตม็พืน้ที่ ท ำใหอ้ตัรำกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ 
(Occupancy Rate) ลดลง ส่งผลใหอ้ตัรำก ำไรขัน้ต้นในส่วนของกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็
และแช่แขง็ลดลงในปี 2557  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบรหิำรของบรษิัทฯ ในช่วงระหว่ำงปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2555 31 
ธนัวำคม 2556 และ 31 ธนัวำคม 2557 เท่ำกบั 341.1 ล้ำนบำท 331.3 ลำ้นบำท และ 413.3 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
คดิเป็นร้อยละ 20.74 ร้อยละ 15.85 และร้อยละ 18.23 ของรำยได้ค่ำเช่ำและจำกกำรให้บรกิำร ตำมล ำดบั โดย
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและกำรบรหิำรหลกัของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ ค่ำใชจ้่ำยเกีย่วกบับุคลำกร ค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำใชจ้่ำยใน
กำรเดนิทำง และผลกระทบจำกกำรปรบัปรุงมูลค่ำยุตธิรรมจำกกำรรวมธุรกจิ ทัง้นี้กำรเพิม่ขึน้ของค่ำใชจ้่ำยในกำร
ขำยและกำรบรหิำรของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่มำจำกกำรเพิม่บุคลำกรเพื่อรองรบักำรขยำยงำนของบรษิทัฯ โดยเฉพำะ
พนักงำนในสว่นของกำรพฒันำธุรกจิในต่ำงประเทศ ซึง่ปจัจุบนัยงัไม่ไดม้กีำรด ำเนินกำรท ำใหร้ำยจ่ำยสว่นดงักล่ำว
บนัทกึเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 

ในช่วงระหว่ำงปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2557 บรษิทัทฯ บนัทกึขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ จ ำนวน 85.0 
ลำ้นบำท ซึ่งเกดิจำกกำรประเมนิมูลค่ำยุติธรรมของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนของกลุ่มบรษิัทโดยผู้ประเมิน
อสิระ ทัง้นี้จำกกำรประเมนิพบว่ำมูลค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนบำงส่วนมมีูลค่ำน้อยกว่ำมูลค่ำ
ทำงบญัช ีบรษิทัฯ จงึบนัทกึขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำดงักล่ำว 

นอกจำกนี้ บรษิทัฯ บนัทกึขำดทุนจำกกำรประมำณกำรหนี้สนิ จ ำนวน 57.0 ลำ้นบำท เกดิจำกศำลชัน้ตน้ได้
มคี ำพพิำกษำให้บรษิัทฯ และบรษิัทประกนัภัยของบรษิัทฯ ร่วมกนัช ำระค่ำเสยีหำยให้แก่โจทก์ในกำรเรยีกร้อง
ค่ำเสยีหำยทีเ่กดิจำกกำรน ำสนิคำ้มำฝำกในคลงัสนิคำ้ของบรษิทัฯ และต่อมำไดเ้กดิเพลงิไหมใ้นตวัอำคำรคลงิสนิคำ้
ท ำใหส้นิคำ้เกดิควำมเสยีหำย ซึง่จ ำนวนกำรประมำณกำรหน้ีสนิดงักล่ำวใกลเ้คยีงกบัทุนทรพัยท์ีฟ้่องหรอืจ ำนวนที่
ศำลชัน้ตน้พพิำกษำใหช้ ำระ ทัง้นี้ คดดีงักล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรอุทธรณ์ 

บรษิทัฯ มตี้นทุนทำงกำรเงนิในช่วงระหว่ำงปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2555 31 ธนัวำคม 2556 และ 
31 ธนัวำคม 2557 เท่ำกบั 41.2 ลำ้นบำท 79.8 ลำ้นบำท และ 118.2 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซึง่ในช่วงปี 2555-2557 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิเพิม่ขึน้เนื่องจำกบรษิทัฯ มกีำรกูเ้งนิจำกสถำบนักำรเงนิเพื่อขยำยพืน้ทีใ่หบ้รกิำร  

บรษิทัฯ มกี ำไรก่อนภำษีเงนิไดใ้นช่วงระหว่ำงปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2555 31 ธนัวำคม 2556 และ 
31 ธนัวำคม 2557 เท่ำกบั 250.8 ลำ้นบำท 451.4 ลำ้นบำท และ 148.6 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ตำมปจัจยัทีก่ล่ำวมำ
ขำ้งตน้ 

บรษิทัฯ มคี่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิไดใ้นช่วงระหว่ำงปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2555 31 ธนัวำคม 2556 และ 
31 ธนัวำคม 2557 เท่ำกบั 58.0 ลำ้นบำท 76.2 ลำ้นบำท และ 24.3 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นอตัรำรอ้ยละ 
23.13 รอ้ยละ 16.88 และร้อยละ 16.35 ของก ำไรก่อนภำษีเงนิได้ ตำมล ำดบั ทัง้นี้ อตัรำภำษีเงนิได้ของบรษิัทฯ 
ลดลงเน่ืองจำกในปี 2556 ประเทศไทยมกีำรปรบัลดอตัรำภำษีเงนิไดน้ิตบิุคคลจำกอตัรำรอ้ยละ 23.00 เหลอืรอ้ยละ 



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                      

    
 

 ส่วนที ่1 หน้ำที ่13 

20.00 ของก ำไรสทุธ ิอย่ำงไรกต็ำมจะเหน็ไดว้่ำอตัรำภำษเีงนิไดข้องบรษิทัฯ ในปี 2556 และปี 2557 ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 
20.00 ของก ำไรสุทธ ิเน่ืองจำกคลงัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ของบรษิัทฯ ไดร้บัสทิธปิระโยชน์จำก
คณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน (BOI) ท ำใหก้ ำไรบำงสว่นไม่ถูกน ำมำคดิภำษเีงนิได ้ 

บริษัทฯ มกี ำไรสุทธสิ ำหรบัปีบญัชีสิ้นสุด 31 ธนัวำคม 2555 31 ธนัวำคม 2556 และ 31 ธนัวำคม 2557 
เท่ำกบั 192.8 ล้ำนบำท 375.2  ล้ำนบำท และ 124.3 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั หรอืคิดเป็นอตัรำก ำไรสุทธิ ร้อยละ  
11.51รอ้ยละ  17.74 และรอ้ยละ 5.44 ตำมล ำดบั ทัง้นี้ อตัรำก ำไรสทุธเิพิม่ขึน้ในปี 2556 เน่ืองจำกรำยได ้และก ำไร
ขัน้ตน้ทีส่งูขึน้เมื่อเทยีบกบัค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและกำรบรหิำรทีเ่พิม่ขึน้ในสดัสว่นทีน้่อยกว่ำ  

ภาพรวมผลการด าเนินงานส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 31 มีนาคม 2558 

ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2557 และ 2558 บรษิทัฯ มรีำยไดค้่ำเช่ำและใหบ้รกิำรเท่ำกบั 
456.2 ลำ้นบำท และ618.0 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซึง่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 35.47 

รำยละเอยีดรำยไดเ้มื่อแบ่งตำมกลุ่มธุรกจิสำมำรถแสดงไดต้ำมตำรำงดงัต่อไปนี้ 

กลุ่มธรุกิจ ด าเนินการโดย 

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มี.ค. 57 31 มี.ค. 58 

(งบการเงินรวม)  (งบการเงินรวม)  
รายได้ 

(ล้านบาท) 
ร้อยละของ
รายได้รวม 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ
รายได้รวม 

ธรุกิจให้บริการรบัฝากและบริหารสินค้า 
สนิคำ้ทัว่ไป บรษิทัฯ 119.7 26.23 120.3 19.47 
สนิคำ้อนัตรำย บรษิทัฯ 110.4 24.20 141.2 22.85 
รถยนต ์ ATL 109.0 23.90 92.8 15.01 
สนิคำ้ควบคุมอุณหภมูแิช่เยน็และแช่แขง็ PCS, JPK, JPAC 14.4 3.16 145.6 23.56 
รวม  353.5 77.49 499.9 80.89 

ธุรกจิใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ บรษิทัฯ, JTS, PLP 14.7 3.22 22.7 3.68 
ธุรกจิใหบ้รกิำรขนยำ้ยในประเทศและต่ำงประเทศ กลุ่ม JVK1 62.2 13.64 64.3 10.41 
ธุรกจิใหบ้รกิำรรบัฝำกเอกสำรและขอ้มลู DTS 18.2 3.99 21.1 3.41 
ธุรกจิอื่นๆ2 DITS, BJL 7.6 1.66 10.0 1.61 
รายไดร้วมทัง้หมด         456.2  100.00       618.0  100.00 
ทีม่ำ: งบกำรเงนิของบรษิทัฯ 
หมำยเหตุ: 1 กลุ่ม JVK รวมถึง JVK บรษิัท เจวเีค อนิเตอร์เนชัน่แนล มูฟเวอร์ส (ประเทศสหรฐัอเมรกิำ) จ ำกดั  บรษิัท เจวเีค อินโดไชน่ำ มูฟเวอร์ส จ ำกดั 

(ประเทศเวยีดนำม) บรษิทั เจวเีค-นำกำ มฟูเวอรส์ จ ำกดั (ประเทศกมัพชูำ) และบรษิทั เจวเีค-นำกำ มฟูเวอรส์ จ ำกดั (ประเทศตมิอรต์ะวนัออก) 
2 ธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจให้บริกำรพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของ DITS และธุรกิจให้เช่ำอำคำรและคลงัสินค้ำ 
ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของ BJL และ JPLAND 

รำยไดค้่ำเช่ำและบรกิำรส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2558 สงูกว่ำงวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่
31 มนีำคม 2557 จ ำนวน 161.8 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 35.47 เน่ืองจำกปจัจยัดงัต่อไปน้ี 

1. กำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกธุรกจิใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ โดย
ในช่วงระหว่ำงงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558 บริษัทฯ มีรำยได้จำกธุรกิจ
ใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ เท่ำกับ 14.4 ลำ้นบำท และ 145.6 ลำ้นบำท 
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ตำมล ำดบั กำรเพิ่มขึน้อย่ำงมำกของรำยได้ดงักล่ำว มสีำเหตุมำจำกเมื่อวนัที่ 14 มีนำคม 2557 บรษิัทฯ ได้ซื้อ
กจิกำรของกลุ่มแปซฟิิค ซึง่ด ำเนินธุรกจิใหบ้รกิำรคลงัสนิคำ้แช่เยน็และแช่แขง็ ท ำใหม้รีำยไดด้งักล่ำวเพิม่ขึน้ ทัง้นี้
ในงวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2557 งบกำรเงนิรวมของกลุ่มบรษิทันับรวมรำยไดด้งักล่ำวในช่วงหลงัจำก
กำรควบรวมกจิกำรเท่ำนัน้ นอกจำกนัน้ คลงัสนิคำ้ของ JPAC ทีไ่ดเ้ริม่เปิดใหบ้รกิำรในระหว่ำงปี 2557 มกีำรขยำย
พืน้ทีไ่ปในเขตพืน้ทีป่ลอดอำกร รวมทัง้ JPK เปิดอำคำรคลงัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็เพิม่เตมิทัง้ใน
ส่วนพื้นทีท่ ัว่ไป และพื้นทีเ่ขตปลอดอำกร ท ำใหพ้ื้นทีก่ำรให้บรกิำรรวม ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2558 เพิม่ขึน้จำก ณ 
วนัที ่31 มนีำคม 2557 19,525 ตำรำงเมตร และมลีูกคำ้รำยใหม่เขำ้มำใช้บรกิำรเพิม่มำกขึน้ ส่งผลให้รำยได้จำก
กำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็เพิม่ขึน้ 

2. กำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกธุรกจิใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้อนัตรำย ในช่วงระหว่ำงงวดสำมเดอืน
สิน้สดุวนัที่ 31 มนีำคม 2557 และ 31 มนีำคม 2558 บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกธุรกจิใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำ
อนัตรำยเท่ำกบั  110.4 ลำ้นบำท และ 141.2 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 30.8 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 27.90 
ซึ่งเพิ่มขึน้ตำมปรมิำณสนิค้ำอนัตรำยที่ผ่ำนเขำ้ออกท่ำเรอืแหลมฉบงั ทัง้นี้บรษิัทฯ เป็นผู้ได้รบัสมัปทำนในกำร
บรหิำรจดักำรคลงัสนิคำ้อนัตรำยเพยีงผูเ้ดยีวในเขตทำ่เรอืแหลมฉบงั ดงันัน้สนิคำ้อนัตรำยทัง้หมดทีจ่ะท ำกำรน ำเขำ้
และสง่ออกผ่ำนท่ำเรอืแหลมฉบงัจะตอ้งผ่ำนลำนวำงตูส้นิคำ้อนัตรำยของบรษิทัฯ 

ปจัจยัดงักล่ำว เป็นผลท ำใหก้ลุ่มบรษิทัมรีำยไดเ้พิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่อง 

ต้นทุนค่ำเช่ำและบรกิำรส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2557 และ 31 มนีำคม 2558 เท่ำกบั 
298.0 ลำ้นบำท และ 393.9 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซึ่งต้นทุนค่ำเช่ำและบรกิำรส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 
มนีำคม 2558  สงูกว่ำงวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2557 จ ำนวน 95.9 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 32.18 
ซึ่งเพิ่มขึ้นตำมรำยได้และกำรขยำยกำรให้บริกำรของบริษัทฯ รวมทัง้กำรซื้อกิจกำรของกลุ่มแปซิฟิค ทัง้นี้ 
สว่นประกอบหลกัของตน้ทุนค่ำเช่ำและบรกิำร ไดแ้ก่ ค่ำเช่ำทีด่นิ ค่ำเช่ำอุปกรณ์ เช่น โฟลค์ลฟิท์ และค่ำเสื่อมรำคำ
อำคำรและอุปกรณ์ 

ก ำไรขัน้ต้นส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2557 และ 31 มนีำคม 2558 เท่ำกบั 158.2 ลำ้น
บำท และ 224.1 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นรอ้ยละ 34.68 และรอ้ยละ 36.26 ตำมล ำดบั จะ
พบว่ำอตัรำก ำไรขัน้ต้นสงูขึน้ในงวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2558 เนื่องจำกบรษิทัฯ เริม่มกีำรขยำยพืน้ที่
ใหบ้รกิำรและรบัฝำกสนิคำ้ตัง้แต่ปี 2557 และลกูคำ้เริม่เขำ้มำใชบ้รกิำรเตม็พืน้ทีใ่นช่วงปลำยปี 2557 สง่ผลใหอ้ตัรำ
กำรให้บรกิำรและอตัรำกำรใช้พื้นที่ของธุรกิจให้บรกิำรและรบัฝำกสนิค้ำในไตรมำสที่ 1 ปี 2558 สูงขึ้น รวมทัง้
สดัสว่นรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรคลงัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ และคลงัสนิคำ้อนัตรำยซึง่มอีตัรำก ำไร
ขัน้ตน้สงูในสดัสว่นทีส่งูขึน้ สำเหตุดงักล่ำวจงึเป็นปจัจยัหลกัทีท่ ำใหอ้ตัรำก ำไรขัน้ตน้ในไตรมำสที ่1 ปี 2558 สงูกว่ำ
ไตรมำสที ่1 ปี 2557 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบรหิำรส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 มนีำคม 2557 และ 31 มนีำคม 2558 
เท่ำกบั 92.6 ลำ้นบำท และ 98.9 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุด
วนัที ่31 มนีำคม 2558 สงูกว่ำงวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2557 จ ำนวน 6.3 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
6.80 โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบรหิำรหลกัของบรษิัทฯ ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกบับุคลำกร ค่ำเสื่อมรำคำ 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรเดนิทำง และค่ำสำธำรณูปโภค ทัง้นี้กำรเพิม่ขึน้ของค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและกำรบรหิำรของบรษิทัฯ 
ส่วนใหญ่มำจำกกำรเพิม่บุคลำกรเพื่อรองรบักำรขยำยงำนของบรษิทัฯ โดยเฉพำะพนักงำนในส่วนของกำรพฒันำ
ธุรกจิในต่ำงประเทศ ซึ่งปจัจุบนัยงัไม่ได้มีกำรด ำเนินกำรท ำให้รำยจ่ำยส่วนดงักล่ำวบนัทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
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บรหิำร 

ต้นทุนทำงกำรเงนิส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 มนีำคม 2557 และ 31 มนีำคม 2558 เท่ำกบั 18.1 
ลำ้นบำท และ 35.5 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ต้นทุนทำงกำรเงนิส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2558 สงู
กว่ำงวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2557 จ ำนวน 17.4 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 96.13 เน่ืองจำกบรษิทัฯ 
มกีำรกูเ้งนิเพิม่จำกสถำบนักำรเงนิเพื่อขยำยพืน้ทีใ่หบ้รกิำร 

บรษิทัฯ มกี ำไรก่อนภำษีเงนิได้ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 มนีำคม 2557 และ 31 มนีำคม 2558 
เท่ำกบั 47.6 ลำ้นบำท และ 94.6 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 98.74 ตำมปจัจยัทีก่ล่ำวมำขำ้งตน้ 

บรษิัทฯ มคี่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 มนีำคม 2557 และ 31 มนีำคม 2558 
เท่ำกบั 13.5 ลำ้นบำท และ 15.5 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นอตัรำรอ้ยละ 28.33 และรอ้ยละ 16.42 ตำมล ำดบั อตัรำภำษี
เงนิได้ระหว่ำงงวดสำมเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2557 สูงกว่ำร้อยละ 20.00 เนื่องจำกบรษิัทย่อยในกลุ่มบำง
บรษิัทมผีลขำดทุนก่อนค่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิได้ เพรำะเพิง่เริม่ด ำเนินงำน ในขณะทีบ่รษิัทฯ และบรษิัทย่อยที่มกี ำไร
ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้มีอตัรำภำษีเงนิได้ประมำณร้อยละ 20.00 เมื่อน ำมำผลขำดทุนของบรษิัทย่อยมำรวม
ค ำนวณก ำไรก่อนค่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิได้ในงบกำรเงนิรวม จะท ำใหก้ ำไรก่อนค่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิไดดู้น้อยเมื่อเทยีบกบั
ภำษีเงนิได้ที่จ่ำยไป และท ำให้อตัรำค่ำใช้จ่ำยภำษีในงบกำรเงนิรวมสูงกว่ำ ร้อยละ 20.00 อตัรำภำษีเงนิได้ของ
บรษิัทฯ ในงวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 มนีำคม 2558 ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 20.00 ของก ำไรสุทธ ิเนื่องจำกคลงัสนิค้ำ
ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ของบรษิทัฯ ไดร้บัสทิธปิระโยชน์จำกคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน (BOI) ท ำ
ใหก้ ำไรบำงสว่นไม่ถูกน ำมำคดิภำษเีงนิได ้

บรษิทัฯ มกี ำไรสทุธสิ ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2557 และ 31 มนีำคม 2558 เท่ำกบั 34.1 
ลำ้นบำท และ79.1 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นอตัรำก ำไรสทุธริอ้ยละ 7.39 และรอ้ยละ 12.69 ตำมล ำดบั ทัง้นี้ 
อตัรำก ำไรสุทธเิพิม่ขึน้ในงวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2558 เนื่องจำกรำยได ้และก ำไรขัน้ต้นทีส่งูขึน้เมื่อ
เทยีบกบัค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและกำรบรหิำรทีเ่พิม่ขึน้ในสดัสว่นทีน้่อยกว่ำ 

 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งท่ีปรกึษาทางการเงินกบักลุ่มบริษทัฯ 

ทัง้นี้ ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) ในฐำนะผูใ้ห้วงเงนิสนิเชื่อแก่บรษิัทฯ นัน้ เป็นผูถ้ือหุ้นในสดัส่วน
รอ้ยละ 99.99 ของบรษิทั หลกัทรพัยก์สกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) ซึง่เป็นที่ปรกึษำทำงกำรเงนิ และผูจ้ดักำรกำรจดั
จ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยหุน้สำมญัของบรษิทัฯ ในครัง้นี้ และ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2558 บรษิทัฯ มวีงเงนิ
กู้ยืมระยะสัน้และระยะยำวรวมจ ำนวน 1,555.00 ล้ำนบำท โดยมียอดเงินกู้ยืมระยะสัน้และระยะยำวคงค้ำงกับ
ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) รวมจ ำนวน 995.5 ลำ้นบำท  

 
 

นักลงทุนสมัพนัธ:์ 
ชื่อ  : นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ หรอืนำยณฐัภูม ิเปำวรตัน์  

โทรศพัท ์ : 02-710-4000  

โทรสำร : 02-710-4004  
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ส่วนท่ี  2  บริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์ 
 

ส่วนท่ี 2.1 
วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน 

 

ชื่อบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์ : บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทธุรกจิ : ธุรกจิใหบ้รกิำรทำงดำ้นโลจสิตกิสภ์ำยในประเทศ (In-land Logistics) อย่ำง
ครบวงจร 
 

ทีต่ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที ่222 ถนนกรุงเทพกรฑีำ แขวงหวัหมำก เขตบำงกะปิ กรงุเทพมหำนคร 
 

เลขทะเบยีนบรษิทั : 0105536098755 
 

โทรศพัท ์ : 0-2710-4000  
 

โทรสำร : 0-2710-4004 
 

Website : www.jwd-group.com 

 บรษิัทฯ มีวตัถุประสงค์ในกำรน ำเงนิที่ได้จำกกำรเสนอขำยหลกัทรพัย์ ในครัง้นี้ประมำณ [] ล้ำนบำท
หลงัจำกหกัค่ำใชจ้่ำยในกำรเสนอขำยหลกัทรพัย ์ไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคต่์ำงๆ ดงันี้  

วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน 
จ านวนเงินท่ีใช้
โดยประมาณ 

(ล้านบาท) 

ระยะเวลาท่ีใช้เงินโดยประมาณ 
 

1. [•] [] [] – [] 
2. [•] [] [] –[] 

รวม []  
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 ส่วนท่ี 2.2 
การประกอบธรุกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จ ำกัด  (มหำชน) ("บริษัทฯ") และบริษัทย่อยด ำเนินธุรกิจให้บริกำร
ทำงดำ้นโลจสิตกิสภ์ำยในประเทศ (In-land Logistics) อย่ำงครบวงจรมำนำนกว่ำ 35 ปี และมุ่งมัน่ทีจ่ะกำ้วเป็นผูน้ ำใน
กำรใหบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสใ์นภูมภิำคเอเชยี โดยมุ่งเน้นกำรให้บรกิำรด้วยระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศทีท่นัสมยัเพื่อ
เพิม่ประสทิธภิำพในกำรบรหิำรจดักำรและตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ไดอ้ย่ำงรวดเรว็ซึง่เป็นหวัใจส ำคญัในกำร
ใหบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิส ์ควบคู่กบักำรใหบ้รกิำรดว้ยบุคลำกรทีม่ปีระสบกำรณ์ซึง่มคีวำมเชีย่วชำญในกำรใหบ้รกิำร  

ทัง้นี้ กำรใหบ้รกิำรของกลุ่มบรษิทัครอบคลุมกำรใหบ้รกิำรทำงดำ้นโลจสิตกิสท์ีห่ลำกหลำย ตัง้แต่กำรใหบ้รกิำร
รบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ กำรใหบ้รกิำรขนสง่สนิคำ้ กำรบรกิำรขนยำ้ยในประเทศและต่ำงประเทศ และกำรใหบ้รกิำรรบั
ฝำกเอกสำรและขอ้มลูธุรกจิ ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมทัง้หมด 23 บรษิทั ไดแ้ก่ 

ธุรกจิใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ 

(1) บรษิทัฯ 

(2) บรษิทั ออโตล้อจคิ จ ำกดั ("ATL"): บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้โดยตรงรอ้ยละ 99.9 

(3) บรษิทั จำแพค็ โฮลดิง้ จ ำกดั ("JAPAC"): บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้โดยตรงรอ้ยละ 99.9 

(4) บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีเอเชยี จ ำกดั ("JWDA"): บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้โดยตรงรอ้ยละ 99.9 

(5) JWD Asia Holding Private Limited ("JWDAH"): บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้ผ่ำน JWDA รอ้ยละ 100.0 

(6) EM Logistics & Warehousing PTE. LTD. ("EM"): บรษิทัร่วมทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้ผ่ำน JWDAH รอ้ยละ 50.0 

(7) JWD Asia Logistics (Cambodia) Co., Ltd. (“JWDACAM”): บรษิทัร่วมทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้ผ่ำน EM รอ้ยละ 50.0 

(8) JCM Logistics and Warehousing Private Limited (“JCM”): บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้ผ่ำน JWDAH รอ้ยละ 52.5 

(9) Jasia Logistics (Myanmar) Co.,Ltd. (“JASIA”): บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้ผ่ำน JCM รอ้ยละ 52.5 

(10) บรษิทั แปซฟิิค หอ้งเยน็ จ ำกดั ("PCS"): บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้โดยตรงรอ้ยละ 99.9 

(11) บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค จ ำกดั ("JPAC"): บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้โดยตรงรอ้ยละ 99.3 

(12) บรษิทั เจพเีค โคลดส์โตเรจ จ ำกดั ("JPK"): บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้ผ่ำน JPAC รอ้ยละ 66.7 

ธุรกจิใหบ้รกิำรขนสง่สนิคำ้ 

(13) บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีทรำนสปอรต์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ("JTS"): บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้โดยตรงรอ้ยละ 99.9 

(14) บรษิทั แปซฟิิค โลจสิตกิส ์โปร จ ำกดั ("PLP"): บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้ผ่ำน JAPAC รอ้ยละ 99.9 

ธุรกจิใหบ้รกิำรขนยำ้ยในประเทศและต่ำงประเทศ 

(15) บรษิทั เจวเีค อนิเตอรเ์นชัน่แนล มฟูเวอรส์ จ ำกดั ("JVK"): บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้โดยตรงรอ้ยละ 99.9 
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(16) บรษิัท เจวเีค อนิเตอรเ์นชัน่แนล มูฟเวอร์ส (ประเทศสหรฐัอเมรกิำ) จ ำกดั ("JVKUS"): บรษิทัย่อยที่บรษิัทฯ 
ถอืหุน้ผ่ำน JVK รอ้ยละ 100.0 

(17) บรษิัท เจวเีค อนิโดไชน่ำ มูฟเวอรส์ จ ำกดั (ประเทศเวยีดนำม) ("JVKVN"): บรษิัทย่อยที่บรษิัทฯ ถอืหุ้น
ผ่ำน JVK รอ้ยละ 100.0     

(18) บรษิัท เจวเีค-นำกำ มูฟเวอร์ส จ ำกดั (ประเทศกมัพูชำ) ("JVKCAM"): บรษิัทร่วมที่บรษิัทฯ ถือหุ้นผ่ำน 
JVK รอ้ยละ 50.0     

(19) บรษิัท เจวเีค-นำกำ มูฟเวอรส์ จ ำกดั (ประเทศตมิอรต์ะวนัออก) ("JVKET"): บรษิัทร่วมทีบ่รษิัทฯ ถอืหุ้น
ผ่ำน JVK รอ้ยละ 50.0     

ธุรกจิใหบ้รกิำรรบัฝำกเอกสำรและขอ้มลู 

(20) บรษิทั ดำตำ้เซฟ จ ำกดั ("DTS"): บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้โดยตรงรอ้ยละ 99.9 

ธุรกจิอื่นๆ 

(21) บรษิทั เบญจพรแลนด ์จ ำกดั ("BJL"): บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้โดยตรงรอ้ยละ 99.9 

(22) บรษิทั ไดนำมคิ ไอท ีโซลชูัน่ส ์จ ำกดั ("DITS"): บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้โดยตรงรอ้ยละ 99.9 

(23) บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค แลนด ์จ ำกดั ("JPLAND"): บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้โดยตรงรอ้ยละ 66.7 

1.1  วิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค ์เป้าหมาย และกลยุทธใ์นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 

กลุ่มบรษิทัมวีสิยัทศัน์ในกำรด ำเนินงำนดงัต่อไปนี้ 

1. มุ่งมัน่ทีจ่ะเป็นผูใ้หบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสช์ัน้น ำในภูมภิำคเอเชยีอย่ำงครบวงจร ดว้ยกำรพฒันำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ อกีทัง้พิจำรณำโอกำสทำงธุรกิจต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรควบรวมกิจกำร หรอืกำรร่วมทุนธุรกจิที่
เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิโลจสิตกิสข์องกลุ่มบรษิทั 

2. มุ่งมัน่ที่จะพฒันำประสทิธภิำพในกำรใหบ้รกิำรของกลุ่มบรษิทัเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรและสรำ้งควำมพงึ
พอใจใหก้บัลกูคำ้อย่ำงสงูสดุ 

3. มุ่งมัน่ที่จะด ำเนินธุรกิจด้วยหลกัคุณธรรมและธรรมำภิบำลเพื่อส่งเสริมระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีใน
อุตสำหกรรมโลจสิตกิส ์

เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ และเป้ำหมำยดังกล่ำว บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและระบบกำรจดัเกบ็ขอ้มูล โดยวำงระบบเพื่อใหส้ำมำรถตดิตำมและตรวจสอบ (Track & trace) สนิคำ้ของ
ลูกค้ำได้ตลอดเวลำ เพื่อให้ลูกค้ำมัน่ใจในกำรดูแลและจดัส่งสินค้ำของกลุ่มบรษิัท รวมทัง้ได้พัฒนำคุณภำพของ
คลงัสนิคำ้และกำรใหบ้รกิำรของกลุ่มบรษิทัใหท้ดัเทยีมกบัมำตรฐำนสำกล  

1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 

 กลุ่มบรษิัทได้เริม่ด ำเนินกำรมำนำนกว่ำ 35 ปี โดยม ีคุณวทิยำ บณัฑติกฤษดำ เป็นผู้ก่อตัง้ บรษิัท เจวเีค 
อนิเตอรเ์นชัน่แนล มูฟเวอร ์จ ำกดั ("JVK") ซึ่งถูกจดัตัง้ขึน้เป็นบรษิัทแรกของกลุ่มบรษิัท โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อให้
บรกิำรขนย้ำยของใช้และเครื่องเรอืนภำยในบ้ำน โดยเน้นให้บรกิำรแก่ลูกค้ำต่ำงชำติที่ย้ำยถิ่นฐำนเข้ำมำท ำงำนใน
ประเทศไทย เช่น พนกังำนของบรษิทัขำ้มชำต ิและเจำ้หน้ำทีใ่นสถำนทตูต่ำงๆ 



  

  
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.2 หน้ำที ่3 

ด้วยคุณภำพในกำรให้บรกิำร JVK จงึมลีูกค้ำเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง และท ำให้ JVK มคีวำมจ ำเป็นที่จะต้องมี
คลงัสนิคำ้เพื่อรบัฝำกสิง่ของก่อนกำรขนย้ำย JVK จงึเช่ำคลงัสนิคำ้ชัว่ครำวบรเิวณถนนพฒันำกำร กรุงเทพฯ เน้ือที่
ประมำณ 1,200 ตำรำงเมตร เพื่อรบัฝำกสิง่ของก่อนกำรขนยำ้ยในปี 2524 โดยคลงัสนิคำ้ดงักล่ำวนับเป็นคลงัสนิค้ำ
แห่งแรกของกลุ่มบรษิทั  

ควำมส ำเรจ็ในธุรกจิกำรใหบ้รกิำรขนยำ้ยของ JVK ท ำใหก้ลุ่มผูถ้อืหุน้เลง็เหน็ว่ำธุรกจิดำ้นโลจสิตกิสม์แีนวโน้ม
ทีจ่ะมกีำรเตบิโตทีด่ใีนอนำคตจงึตดัสนิใจจดัตัง้ บรษิทั เบญจพรแลนด ์จ ำกดั ("BJL") ขึน้ในปี 2532 โดยมธีุรกจิหลกั
คอืกำรใหเ้ช่ำอำคำรส ำนักงำนและคลงัสนิคำ้ และในปีเดยีวกนั JVK ไดซ้ือ้ที่ดนิบรเิวณถนนกรุงเทพกรฑีำ กรุงเทพฯ 
จ ำนวน 5 ไร่ 38 ตำรำงวำ เพื่อใช้ก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำนและคลงัสนิคำ้ของตนเองส ำหรบัรองรบักำรรบัฝำกสนิค้ำ
ของ JVK ทีเ่พิม่ขึน้ โดยมเีน้ือทีป่ระมำณ 3,228 ตำรำงเมตร ในปี 2534 กลุ่มผูถ้อืหุน้ไดจ้ดัตัง้ บรษิทั ดำตำ้เซฟ จ ำกดั 
("DTS") เพื่อด ำเนินธุรกจิใหบ้รกิำรจดักำรเอกสำรและขอ้มูล ซึง่ DTS เป็นบรษิทัแห่งแรกของประเทศไทยที่ใหบ้รกิำร
รบัฝำกเอกสำรและขอ้มลูแบบครบวงจร 

ในปี 2536 กลุ่มผูถ้อืหุน้ตดัสนิใจจดัตัง้ บรษิทั เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) ("บรษิทัฯ") เพื่อ
ให้บรกิำรจดักำรคลงัสนิค้ำแก่ลูกค้ำอื่น (Third Party Logistics Provider) ต่อมำในปี 2539 BJL ได้เช่ำที่ดนิบรเิวณ
ถนนสำมวำ กรุงเทพฯ จ ำนวน 18 ไร่ 156 ตำรำงวำ เพื่อสร้ำงคลงัสนิค้ำขนำด 1,920 ตำรำงเมตร จ ำนวน 10 หลงั 
โดยแบ่งให้ บรษิทัฯ เช่ำเพื่อรองรบัธุรกจิให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำของบรษิัทฯ และแบ่งพืน้ทีบ่ำงส่วนใหก้บั 
DTS เช่ำเพื่อใชใ้นกำรด ำเนินธุรกจิจดักำรเอกสำรและขอ้มลู   

ในปี 2540 บรษิทัฯ ไดใ้หบ้รกิำรจดักำรคลงัสนิคำ้งำนแรกแก่ บรษิทั เอฟอ ีซูรคิ จ ำกดั โดยใช้พื้นทีค่ลงัสนิค้ำ
ของ BJL บรเิวณถนนสำมวำ พืน้ทีป่ระมำณ 2,000 ตำรำงเมตร ซึง่นบัเป็นกำ้วส ำคญัของกลุ่มบรษิทั ในกำรเขำ้มำเป็น
ผูใ้หบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้อย่ำงเตม็ตวั โดยบรกิำรที่กลุ่มบรษิทัใหบ้รกิำรในขณะนัน้ครอบคลุมตัง้แต่ กำรรบั
ฝำกสนิคำ้ กำรจดักำรสนิคำ้ ตลอดจนกำรขนสง่สนิคำ้ใหก้บัลกูคำ้ของบรษิทั เอฟอ ีซรูคิ จ ำกดั 

ในปี 2541 บรษิทัฯ ขยำยฐำนกำรใหบ้รกิำรไปในเขตนิคมอุตสำหกรรมในภำคตะวนัออก (Eastern Seaboard) 
โดยเริม่ใหบ้รกิำรจดักำรสนิคำ้ใหก้บั บรษิทั สยำมมติซุย พ ีท ีเอ จ ำกดั (ภำยหลงัรวมอยู่ในกลุ่มของ บรษิทั เอสซจี ีเค
มิคอลส์ จ ำกัด) เป็นระยะเวลำประมำณ 3 ปี ซึ่งเป็นกำรให้บริกำรบนพื้นที่ของลูกค้ำ (On-site operation) พื้นที่
โดยรวมกว่ำ 30,000 ตำรำงเมตร ซึง่กำรใหบ้รกิำรทีม่ปีระสทิธภิำพท ำให ้บรษิทัฯ เริม่เป็นทีรู่จ้กัในกลุ่มผูป้ระกอบกำร
ในเขตนิคมอุตสำหกรรมในภำคตะวนัออก และมลีูกคำ้เขำ้มำอย่ำงต่อเน่ือง อำท ิบรษิทั ไทยโพลเิอททลีนี จ ำกดั เป็น
ต้น ต่อมำในปี 2542 บรษิัทฯ ด ำเนินกำรเช่ำพืน้ที่ชัว่ครำวในเขตท่ำเรอืแหลมฉบงั และไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำกกลุ่ม
บรษิทั เอสซจี-ีดำว เคมคิอลส ์จ ำกดั ("SCG-DOW ") ใหเ้ป็นผูใ้หบ้รกิำรจดักำรคลงัสนิคำ้เมด็พลำสตกิ (พืน้ทีป่ระมำณ 
10,000 ตำรำงเมตร) เพื่อรอกำรส่งออกของกลุ่ม SCG-DOW ซึง่เป็นผูป้ระกอบกำรผลติและจ ำหน่ำยเมด็พลำสตกิรำย
ใหญ่ในประเทศเป็นระยะเวลำประมำณ 7 ปี  

บรษิัทฯ มีควำมมุ่งมัน่ที่จะพัฒนำศกัยภำพของกลุ่มบริษัทเพื่อก้ำวเป็นผู้ให้บรกิำรด้ำนโลจสิติกส์ชัน้น ำใน
ภูมภิำคเอเชยีผ่ำนระบบกำรจดัเกบ็ขอ้มลูทีม่ปีระสทิธภิำพและระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศทีท่นัสมยัสำมำรถตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ไดอ้ย่ำงรวดเรว็ ทัง้นี้ เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพในกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ กลุ่มผูถ้อื
หุ้นจึงได้จดัตัง้ บรษิัท ไดนำมิค ไอที โซลูชัน่ส์ จ ำกัด ("DITS") ในปี 2545 เพื่อให้บริกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ โดยเริม่แรก DITS เน้นใหบ้รกิำรกบักลุ่มบรษิัท เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพในกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำร
สนิคำ้ของกลุ่มบรษิทั และด ำเนินกำรขยำยขอบเขตกำรใหบ้รกิำรไปยงับุคคลภำยนอกในล ำดบัต่อมำ  
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ส่วนที ่2.2 หน้ำที ่4 

ในปี 2546 กลุ่มบรษิทัไดเ้ขำ้ท ำสญัญำเช่ำพืน้ทีท่่ำเรอืแหลมฉบงัเพิม่เตมิแปลงแรกจ ำนวน 50 ไร่ กบักำรท่ำเรอื
แห่งประเทศไทยเพื่อขยำยกำรใหบ้รกิำรคลงัสนิคำ้และรองรบัควำมตอ้งกำรคลงัสนิคำ้ในพืน้ทีแ่หลมฉบงั นอกจำกนี้ ใน
ปีเดยีวกนั บรษิทัฯ ไดร้บัสมัปทำนจำกกำรท่ำเรอืแห่งประเทศไทยใหเ้ป็นดแูลรบัฝำกและขนยำ้ยสนิคำ้ทีเ่ขำ้ข่ำยสนิคำ้
อนัตรำยตำมพระรำชบัญญัติวตัถุอันตรำย พ.ศ. 2535 ที่ท ำกำรขนส่งผ่ำนท่ำเรอืแหลมฉบังเป็นระยะเวลำ 30 ปี 
ปจัจุบนั บรษิทัฯ เป็นผูป้ระกอบกำรรำยเดยีวทีไ่ดร้บัสมัปทำนจำกกำรท่ำเรอืแห่งประเทศไทยใหเ้ป็นผูดู้แลรบัฝำกและ
ขนยำ้ยสนิคำ้อนัตรำยทีผ่่ำนเขำ้ออกท่ำเรอืแหลมฉบงั 

ในปี 2547 บรษิทัฯ มคีลงัสนิคำ้เพื่อใหบ้รกิำรรบัฝำกและจดักำรสนิคำ้ในเขตท่ำเรอืแหลมฉบงัประมำณ 40,000 
ตำรำงเมตร ทัง้นี้ สนิค้ำที่รบัฝำกในคลงัสนิค้ำดงักล่ำวจะถูกบรหิำรจดักำรด้วยระบบจดักำรคลงัสนิค้ำ (Warehouse 
Management System หรอื "WMS") ซึง่พฒันำโดย DITS ท ำใหบ้รษิัทฯ และลูกคำ้สำมำรถตดิตำมสถำนะของสนิค้ำ
ไดต้ลอดเวลำแบบเรยีลไทม ์(Realtime) นอกจำกนี้ เพื่อรองรบักำรใหบ้รกิำรขนสง่ของกลุ่มบรษิทั กลุ่มผูถ้อืหุน้ร่วมกนั
จดัตัง้ บรษิัท เจดบัเบิ้ลยูดี ทรำนสปอร์ต (ประเทศไทย) จ ำกดั ("JTS") ขึ้นในปีเดยีวกนั ซึ่งท ำให้กลุ่มบรษิัทเป็นผู้
ใหบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสใ์นประเทศอย่ำงครบวงจร (Integrated Logistics Service) 

ในปี 2550 บรษิัทฯ เป็นบรษิัทแรกที่ให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำเขตปลอดอำกร (Free zone) ในเขต
พืน้ทีท่่ำเรอืแหลมฉบงั พื้นทีป่ระมำณ 10,000 ตำรำงเมตร นอกจำกนี้ กลุ่มบรษิทัเลง็เหน็โอกำสกำรเตบิโตของธุรกจิ
ยำนยนตซ์ึง่เป็นสนิคำ้ทีม่กีำรน ำเขำ้และส่งออกทีส่ ำคญัของประเทศไทย บรษิทัฯ จงึตดัสนิใจจดัตัง้ บรษิทั ออโต้ลอจคิ 
จ ำกดั ("ATL") ในปี 2551 เพื่อขยำยฐำนกำรใหบ้รกิำรจดักำรสนิคำ้ทีมุ่่งเน้นสนิคำ้ประเภทรถยนต ์โดยงำนแรกที ่ATL 
ไดร้บัคอืกำรใหบ้รกิำรจดักำรรถยนต์ใหก้บั บรษิทั นิสสนั มอเตอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั หรอืกลุ่มนิสสนั โดย ATL ได้
น ำระบบจดักำรพื้นที่รบัฝำกรถยนต์ ("Automotive Yard Management System หรอื "AYMS") ที่พฒันำโดย DITS 
มำใช้ในกำรจดักำรรถยนต์ของ บรษิัท นิสสนั มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ซึ่งนอกจำกระบบดงักล่ำวจะช่วยเพิ่ม
ประสทิธภิำพให้กบั ATL ในกำรจดักำรรถยนต์ ระบบดงักล่ำวยงัเชื่อมต่อระหว่ำงระบบข้อมูลของ ATL และระบบ
จดักำรกำรผลติรถยนตท์ัว่โลกของกลุ่มนิสสนั ซึง่ท ำใหก้ลุ่มนิสสนัทีอ่ยู่ในประเทศไทยและต่ำงประเทศสำมำรถตดิตำม
และตรวจสอบรถยนต์ของกลุ่มนิสสนั (Track and trace) ได้ตลอดเวลำแบบเรยีลไทม์ โดย ณ ปจัจุบนั ATL เป็นผู้
ใหบ้รกิำรจดักำรพืน้ทีร่บัฝำกรถยนต์รำยเดยีวทีก่ลุ่มนิสสนัไวว้ำงใจและอนุญำตใหท้ ำกำรเชื่อมต่อระบบของ ATL กบั
ระบบของกลุ่มนิสสนั   

ในปี 2555 บรษิทัฯ จดัตัง้บรษิัท เจดบัเบิ้ลยูด ีเอเชยี จ ำกดั ("JWDA") เพื่อลงทุนในธุรกจิร่วมทุน โดยเฉพำะ
กำรลงทุนในต่ำงประเทศ  

ในปี 2556 กลุ่มบรษิทัโดย JWDA เขำ้ร่วมลงทุนกบับรษิทั จำแพค็ โฮลดิง้ จ ำกดั ("JAPAC") เพื่อจดัตัง้ บรษิทั 
เจดบัเบิล้ยูด ีแปซฟิิค จ ำกดั ("JPAC") เพื่อด ำเนินธุรกจิในกำรให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำควบคุมอุณหภูมแิช่
เยน็และแช่แขง็ นอกจำกนี้ JPAC ยงัไดร้่วมกบั บรษิทั คงิฟิชเชอร ์โฮลดิง้ส ์จ ำกดั จดัตัง้ บรษิทั เจพเีค โคลดส์โตเรจ 
จ ำกดั ("JPK") เพื่อใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ และเขำ้ร่วมลงทุนกบั บรษิทั 
เกท็ บลิเดอร ์จ ำกดั เพื่อจดัตัง้ บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค แลนด ์จ ำกดั ("JPLAND") เพื่อรองรบัโอกำสในกำรด ำเนิน
ธุรกจิใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ของกลุ่มบรษิทัในอนำคต 

ในปี 2557 บรษิทัฯ ได้เขำ้ซื้อ JAPAC จำกผูถ้อืหุน้เดมิ (ผูถ้อืหุน้กลุ่มนิมติรปญัญำ) กำรซือ้หุน้ดงักล่ำวท ำให้
บรษิทัฯ ไดเ้ป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ใน บรษิทั แปซฟิิค หอ้งเยน็ จ ำกดั ("PCS") ซึง่ใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ควบคุม
อุณหภูมิแช่เย็นและแช่แขง็ และ บรษิัท แปซิฟิค โลจิสติกส์ โปร จ ำกัด ("PLP") ซึ่งให้บรกิำรขนส่งสนิค้ำควบคุม
อุณหภูมิแช่เย็นและแช่แขง็ นอกจำกนี้ บรษิัท เจดบัเบิ้ลยูดี เอเชีย จ ำกดั (“JWDA”) ได้จดัตัง้ JWD Asia Holding 
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Private Limited (“JWDAH”) เพื่อร่วมลงทุนกับบริษัท Clipper Holdings Ltd. ในกำรจัดตัง้บริษัท EM Logistics & 
Warehousing Pte. Ltd. (“EM”) เพื่อประกอบธุรกจิโดยกำรถือหุ้นในบรษิัท JWD  Asia Logistics (Cambodia) Co., 
Ltd. เพื่อใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ และ JWDAH เขำ้ร่วมลงทุนกบับรษิัท 
Clipper Holdings Ltd. และบรษิัท Marchetti Group Holdings PTE. LTD. ในกำรจดัตัง้บรษิัท JCM Logistics and 
Warehousing Private Limited (“JCM”) เพื่อประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น ที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจสนิค้ำ
ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ 

ในปี 2558 JCM ได้จดัตัง้ Jasia Logistics (Myanmar) Co.,Ltd. (“JASIA”) เพื่อให้บริกำรรบัฝำกและบรหิำร
สนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ 

บรษิทัฯ เชื่อว่ำประสทิธภิำพในกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ และควำมสำมำรถในกำรตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกคำ้ไดอ้ย่ำงรวดเรว็เป็นปจัจยัส ำคญัในกำรให้บรกิำรด้ำนโลจสิติกส ์บรษิัทฯ จงึได้น ำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (Information Technology) มำใช้ในกำรพฒันำประสทิธภิำพในกำรบรหิำรสนิค้ำ ทัง้นี้ ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศทีน่ ำมำใชจ้ะถูกปรบัใหเ้ขำ้กบัลกัษณะของสนิคำ้แต่ละประเภท และพฒันำเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของ
ลกูคำ้อย่ำงตรงจุด บรษิทัฯ ไดพ้ฒันำระบบของบรษิทัฯ ใหส้ำมำรถเชื่อมต่อกบัระบบของลูกคำ้ ซึง่ท ำใหล้กูคำ้สำมำรถ
ตดิตำมสถำนะของสนิค้ำได้ตลอดเวลำแบบเรยีลไทม ์(Realtime) อกีทัง้มกีำรรบัส่งขอ้มูลระหว่ำงบรษิัทฯ และลูกค้ำ
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพในกำรจดักำรสนิคำ้ และลดควำมผดิพลำดทีอ่ำจจะเกดิขึน้ 

กำรขยำยธุรกจิอย่ำงต่อเน่ืองของกลุ่มบรษิทั ท ำใหป้จัจุบนักลุ่มบรษิทัเป็นผูใ้หบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสอ์ย่ำงครบ
วงจรซึ่งครอบคลุมกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้ กำรใหบ้รกิำรจดักำรสนิคำ้ และกำรให้บรกิำรขนส่งสนิค้ำ โดยสนิคำ้ที่
บรษิัทฯ ให้บรกิำรจดักำรสำมำรถจ ำแนกออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ สนิคำ้ทัว่ไป สนิคำ้อนัตรำย รถยนต์ และสนิค้ำ
ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ ตลอดจนกำรใหบ้รกิำรขนยำ้ยของใช ้เครื่องเรอืนภำยในบำ้นและส ำนักงำนทัง้ใน
และต่ำงประเทศ และกำรให้บรกิำรจดักำรเอกสำรและขอ้มูล ซึ่งช่วยสนับสนุนให้กลุ่มบรษิัทเป็นหนึ่งในผู้น ำในกำร
ใหบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสอ์ย่ำงครบวงจร (Integrated Logistics Service) อกีดว้ย 

ประวตัคิวำมเป็นมำ และพฒันำกำรส ำคญัของบรษิทัฯ สรุปไดด้งันี้ 

ปี 2522  ดร. วทิยำ บณัฑิตกฤษดำ จดัตัง้ JVK ด้วยทุนจดทะเบยีน 1,000,000 บำท 
ประกอบด้วยหุ้นสำมญัจ ำนวน 10,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท 
เพื่อด ำเนินธุรกจิใหบ้รกิำรขนยำ้ยของใชแ้ละเครื่องเรอืนภำยในบำ้น   

ปี 2524  JVK เช่ำคลงัสนิคำ้ทีถ่นนพฒันำกำร กรุงเทพฯ เน้ือทีป่ระมำณ 1,200 ตำรำง
เมตร เพื่อรบัฝำกสิง่ของก่อนกำรขนย้ำย ซึ่งนับเป็นคลงัสนิค้ำแรกของกลุ่ม
บรษิทั 

ปี 2532  กลุ่มผู้ถือหุ้นร่วมกันจัดตัง้ BJL ด้วยทุนจดทะเบียน  5,000,000  บำท 
ประกอบด้วยหุ้นสำมญัจ ำนวน 50,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท 
เพื่อด ำเนินกำรจดัหำที่ดนิและลงทุนในอำคำรส ำนักงำนและคลงัสนิคำ้ใหเ้ช่ำ 
เพื่อรองรบักำรเตบิโตของกลุ่มบรษิทั 

  JVK ด ำเนินกำรซื้อที่ดนิบรเิวณถนนกรุงเทพกรฑีำ กรุงเทพฯ จ ำนวน 5 ไร่ 
38 ตำรำงวำ เพื่อใช้เป็นส ำนักงำนและและคลงัสนิค้ำเพื่อรองรบักำรรบัฝำก
สนิคำ้ 

  BJL ลงทุนสรำ้งคลงัสนิคำ้ทีเ่ป็นของตนเองหลงัแรกบรเิวณถนนกรุงเทพกรฑีำ 
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เน้ือทีป่ระมำณ 3,228 ตำรำงเมตร 
ปี 2533   BJL เริม่ใหบ้รกิำรคลงัสนิคำ้แก่บุคคลภำยนอกเป็นครัง้แรก 
  กลุ่มผู้ถือหุ้นร่วมกันจัดตัง้ DTS ด้วยทุนจดทะเบียน  1,000,000 บำท 

ประกอบด้วยหุ้นสำมญัจ ำนวน 10,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท 
เพื่อด ำเนินธุรกจิใหบ้รกิำรรบัฝำกเอกสำรและขอ้มลู 

ปี 2536  เมื่อวนัที่ 27 สงิหำคม 2536 กลุ่มผู้ถือหุ้นร่วมกนัจดัตัง้ บรษิัท เจดบัเบิ้ลยูด ี
อินโฟโลจิสติกส์ จ ำกัด ("บริษัทฯ") ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บำท 
ประกอบด้วยหุ้นสำมญัจ ำนวน 10,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท 
เพื่อด ำเนินธุรกจิใหบ้รกิำรจดักำรคลงัสนิคำ้ 

ปี 2539  BJL ด ำเนินกำรเช่ำที่ดินบรเิวณถนนสำมวำ กรุงเทพฯ จ ำนวน 18 ไร่ 156 
ตำรำงวำ โดยใช้พื้นที่ดงักล่ำวสร้ำงคลงัสนิค้ำขนำดประมำณ 2,000 ตำรำง
เมตร จ ำนวน  10  หลัง  เพื่ อ ให้บ ริกำรรับฝำกและบริห ำรสินค้ำแก่
บุคคลภำยนอก และแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งให้ DTS เช่ำเพื่อใช้เป็นคลังสนิค้ำ
ส ำหรบัใหบ้รกิำรรบัฝำกเอกสำรและขอ้มลู 

ปี 2540  บรษิัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 4,000,000 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญั
จ ำนวน 40,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท ส่งผลให้ บรษิัทฯ มีหุ้น
สำมญัเพิ่มจำก 10,000 หุ้น เป็น 50,000 หุ้น และมีทุนจดทะเบียนเพิ่มจำก 
1,000,000 บำท เป็น 5,000,000 บำท เพื่อใช้ในกำรลงทุนก่อสรำ้งคลงัสนิค้ำ
เพิม่เตมิ 

  บรษิัทฯ เริม่ให้บรกิำรจดักำรคลงัสนิค้ำแก่ บรษิัท เอฟอ ีซูรคิ จ ำกดั  ซึ่งถือ
เป็นลกูคำ้รำยแรกทีก่ลุ่มบรษิทัไดใ้หบ้รกิำรจดักำรคลงัสนิคำ้ 

ปี 2541  บรษิัทฯ ขยำยกำรใหบ้รกิำรไปยงัพื้นทีช่ำยฝ ัง่ทะเลภำคตะวนัออก (Eastern 
Seaboard) โดยให้บริกำรรบัฝำกและบริหำรสินค้ำกับ บริษัท เอสซีจี เคมิ
คอลส ์จ ำกดั  

ปี 2542  บรษิทัฯ ไดร้บังำนจำกกลุ่ม SCG-DOW ในกำรใหบ้รกิำรจดักำรคลงัสนิคำ้เพื่อ
รบัฝำกเมด็พลำสตกิอย่ำงครบวงจร 

ปี 2545  กลุ่มผู้ถือหุ้นร่วมกันจัดตัง้ DITS ด้วยทุนจดทะเบียน  2,000,000 บำท 
ประกอบด้วยหุ้นสำมญัจ ำนวน 20,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท 
เพื่อให้บริกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยเริ่มแรก DITS เน้น
ใหบ้รกิำรกบักลุ่มบรษิทัเพื่อเพิม่ประสทิธภิำพในกำรจดักำรคลงัสนิคำ้ของกลุ่ม
บรษิัท และด ำเนินกำร ขยำยขอบเขตกำรให้บรกิำรไปยงับุคคลภำยนอกใน
ล ำดบัต่อมำ 

ปี 2546  เมื่อวนัที่ 1 เมษำยน 2546 บรษิัทฯ เพิม่ทุนจดทะเบียนจ ำนวน 15,000,000 
บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัจ ำนวน 150,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 
บำท สง่ผลให ้บรษิทัฯ มหีุน้สำมญัเพิม่จำก 5,000 หุน้ เป็น 200,000 หุน้ และ
มทีุนจดทะเบียนเพิม่จำก 5,000,000 บำท เป็น 20,000,000 บำท เพื่อใช้ใน
กำรลงทุนก่อสรำ้งคลงัสนิคำ้เพิม่เตมิ 

  บรษิทัฯ เริม่น ำระบบ WMS เขำ้มำใชใ้นกำรบรหิำรคลงัสนิคำ้ของกลุ่มบรษิทั 
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  บรษิทัฯ ไดร้บัสมัปทำนจำกกำรท่ำเรอืแห่งประเทศไทยใหเ้ป็นดแูลรบัฝำกและ
ขนยำ้ยสนิคำ้ทีเ่ขำ้ขำ่ยสนิคำ้อนัตรำยทีท่ ำกำรขนสง่ผ่ำนท่ำเรอืแหลมฉบงัเป็น
ระยะเวลำ 30 ปี  

ปี 2547  บรษิทัฯ เริม่ใหบ้รกิำรจดักำรคลงัสนิคำ้ส ำหรบัสนิคำ้ทัว่ไปในเขตท่ำเรอืแหลม
ฉบงัอย่ำงครบวงจร บนพื้นที่ประมำณ 40,000 ตำรำงเมตร ทัง้นี้ สนิค้ำที่รบั
ฝำกในคลงัสนิคำ้ดงักล่ำวจะถูกจดักำรดว้ยระบบ WMS  

  คลงัสนิคำ้ของ บรษิทัฯ ไดร้บักำรรบัรองระบบคุณภำพ ISO 9001:2000  
ปี 2549  กลุ่มผู้ถือหุ้นร่วมกันจัดตัง้  JTS ด้วยทุนจดทะเบียน  5,000,000 บำท 

ประกอบด้วยหุ้นสำมญัจ ำนวน 50,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท 
เพื่อรองรบักำรใหบ้รกิำรขนสง่ของกลุ่มบรษิทั 

  บรษิทัฯ ไดร้บัรำงวลั Contractor EH&S Performance จำกกลุ่มบรษิทั SCG-
DOW ซึง่เป็นรำงวลัทีใ่หแ้ก่ผูป้ระกอบกำรที่มชี ัว่โมงกำรปฏบิตังิำนสงูสุดและ
ไม่มกีำรเกดิอุบตัเิหตุจำกกำรด ำเนินงำนเป็นระยะเวลำ 5 ปี 

ปี 2550  บรษิทัฯ เริม่ใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ในเขตปลอดอำกร (Free Zone) 
อำคำรแรกของกลุ่มบรษิัท ในเขตท่ำเรอืแหลมฉบงั พื้นที่ประมำณ 10,000 
ตำรำงเมตร  

ปี 2551  บรษิัทฯ จดัตัง้ ATL ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บำท ประกอบด้วยหุ้น
สำมญัจ ำนวน 50,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท เพื่อให้บรกิำรรบั
ฝำกและบรหิำรสนิคำ้ประเภทรถยนต์เพื่อเตรยีมควำมพรอ้มก่อนกำรส่งออก
และกำรน ำเขำ้อย่ำงครบวงจร 

  คลงัสนิคำ้ของบรษิทัฯ ไดร้บักำรรบัรองระบบคุณภำพ ISO 9001:2008  
  คลงัสนิคำ้ของ DTS ไดร้บักำรรบัรองระบบคุณภำพ ISO 9001:2008 
ปี 2552  บริษัทฯ ขยำยพื้นที่ให้บริกำรรบัฝำกและบริหำรสินค้ำในเขตปลอดอำกร 

(Free Zone) ในเขตท่ำเรอืแหลมฉบงั จำก 10,000 ตำรำงเมตร เป็น 20,000 
ตำรำงเมตร 

  บริษัทฯ เป็นตัวแทนของกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทยในกำรเข้ำรับรำงวัล 
International Certificate of PSHEMS (PEMSEA) จำกประเทศสหรฐัอเมรกิำ 
จำกกำรผ่ำนกำรเขำ้ร่วมโครงกำร PSHEMS ซึ่งเป็นโครงกำรเกี่ยวกบัระบบ
กำรบรหิำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสิง่แวดลอ้มท่ำเรอื 

  บริษัทฯ ได้รับรำงวัล Logistics Model Award 2009 จำกกรมส่งเสริมกำร
ส่งออก กระทรวงพำณิชย์ จำกกำรให้บรกิำรด้ำนโลจิสติกสอ์ย่ำงครบวงจร 
(Integrated Logistics Service Provider) 

ปี 2553  คลงัสนิค้ำของบรษิัทฯ ได้รบัประกำศนียบตัรจำกกำรโครงกำร C-TPAT ซึ่ง
เป็นโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงกรมศุลกำกรประเทศสหรฐัอเมริกำ กับ
บรษิทัทีด่ ำเนินธุรกจิเกีย่วขอ้งกบักำรเคลื่อนยำ้ยสนิคำ้ระหว่ำงประเทศ  โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อสง่เสรมิกำรคำ้ทีถู่กกฎหมำย 
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ปี 2554  ATL ได้รับรำงวัล Best Performance Achievement: Yard Operation and 
Management จำก บรษิทั นิสสนั มอเตอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั  

  คลงัสนิค้ำของบรษิัทฯ และ ATL ได้รบัประกำศนียบตัรจำกกำรโครงกำร C-
TPAT 

  บริษัทฯ ได้รับรำงวัล Export Logistics Model Award (ELMA) 2011 จำก
กรมส่งเสรมิกำรส่งออก กระทรวงพำณิชย์ จำกกำรเป็นผู้ให้บรกิำรด้ำนโลจิ
สตกิสท์ีม่ศีกัยภำพโดดเด่น (Warehouse Service Provider) 

ปี 2555  บริษัทฯ จัดตัง้ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี เอเชีย จ ำกัด ("JWDA") ด้วยทุนจด
ทะเบยีน 1,000,000 บำท ประกอบดว้ยหุน้สำมญัจ ำนวน 10,000 หุน้ มลูค่ำที่
ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท เพื่อลงทุนในธุรกิจร่วมทุน โดยเฉพำะกำรลงทุนใน
ต่ำงประเทศ โดยในเบื้องต้น JWDA ลงทุนใน JPAC ในสดัส่วนร้อยละ 50 
ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมดของ JPAC 

  บริษัทฯ ได้รับรำงวัล Export Logistics Model Award (ELMA) 2012 และ
ได้รบัรำงวลั Prime Minister's Export Award (PM) 2012 จำกกรมส่งเสรมิ
กำรส่งออก กระทรวงพำณิชย์ จำกกำรเป็นผู้ให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ที่มี
ศกัยภำพโดดเด่น (Warehouse Service Provider) 

  คลงัสนิคำ้ของ บรษิทัฯ ไดร้บักำรรบัรองระบบคุณภำพ ISO 14000:2004 และ 
OHSAS 18000:2007  

  DITS ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน Capability Maturity Model Integration 
(CMMI) ซึง่คอืมำตรฐำนกระบวนกำรในกำรพฒันำงำนซอฟแวร ์ซึง่ผูก้ ำหนด
มำตรฐำนนี้ คอื สถำบนัวศิวกรรมซอฟต์แวร์ มหำวทิยำลยัคำร์เนกี้เมลลอน 
ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก ำ  ( Software Engineering Institute, Carnegie Mellon 
University, USA) โด ย  CMMI ระดับ ที่  2 เป็ น ร ะดับ ที่ มี ก ำ รก ำห น ด
กระบวนกำรบรหิำรจดักำรขัน้พืน้ฐำน 

  DITS ได้ รับ ร ำงวัล  Thailand ICT Awards (TICTA Awards) 2012 จ ำก
ส ำนักงำนส่งเสรมิอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) และ
สมำคมอุตสำหกรรมเทคโนโลยสีำรสนเทศไทย จำกกำรพฒันำระบบ AYMS 

ปี 2556  กลุ่มบรษิทัขยำยกำรด ำเนินธุรกจิเขำ้สู่ธุรกจิใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้
ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ โดยเขำ้ร่วมลงทุนกบั JAPAC ซึง่ถอืหุน้ใน
บรษิทัทีเ่ชีย่วชำญในกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่
เย็นและแช่แข็ง โดยจัดตัง้ JPAC ด้วยทุนจดทะเบียน 50,000,000 บำท 
ประกอบด้วยหุ้นสำมญัจ ำนวน 500,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท 
เพื่อด ำเนินให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำเพื่อรับฝำกสินค้ำควบคุม
อุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ 

  JPAC ร่วมกับ บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จ ำกัด จัดตัง้ JPK ด้วยทุนจด
ทะเบยีน 90,000,000 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมญัจ ำนวน 900,000 หุ้น มูล
ค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 บำท เพื่อรองรบัแผนธุรกจิในกำรขยำยกำรใหบ้รกิำรรบั
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ฝำกและบรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ของกลุ่มบรษิทั  
  JPAC ร่วมกับ  บริษัท เก็ท บิลเดอร์ จ ำกัด จัดตัง้ JPLAND ด้วยทุนจด

ทะเบยีน 60,000,000 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมญัจ ำนวน 600,000 หุ้น มูล
ค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 บำท เพื่อรองรบัโอกำสกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำร
สนิคำ้ของบรษิทัฯ ในอนำคต 

  DITS ไดร้บัรำงวลั TICTA Awards 2013 จำกส ำนักงำนส่งเสรมิอุตสำหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) และสมำคมอุตสำหกรรมเทคโนโลยี
สำรสนเทศไทย จำกกำรพฒันำระบบ AYMS 

  DITS ไดร้บัรำงวลั ICT Excellence Awards จำกสมำคมกำรจดักำรธุรกจิแห่ง
ประเทศไทย จำกกำรพฒันำระบบ AYMS 

ปี 2557  บริษัทฯ ซื้อหุ้นของ JAPAC จำกผู้ถือหุ้นเดิม (ผู้ถือหุ้นกลุ่มนิมิตรปญัญำ) 
ประกอบดว้ยหุน้สำมญัจ ำนวน 1,525,000 หุน้ จำกผูถ้อืหุน้เดมิ และใหส้ทิธผิู้
ถอืหุน้เดมิในกำรซือ้หุน้ทีอ่อกใหม่ของบรษิทัฯ โดยกลุ่มผูถ้อืหุน้ตกลงค ำนวณ
สทิธิในกำรจองซื้อหุ้นจำกมูลค่ำยุติธรรม และตกลงที่จะท ำกำรซื้อหุ้นของ 
JAPAC ในรำคำตำมมูลค่ำทีต่รำไว ้(100 บำทต่อหุน้) ส่งผลใหบ้รษิทัฯ เป็นผู้
ถอืหุน้ของ PCS และ PLP ผ่ำน JAPAC  

 เมื่อวนัที ่18 มนีำคม 2557 บรษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ โดยกำร
ออกหุ้นสำมญัจ ำนวน 460,200 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 100 บำท ส่งผลให้
บรษิทัฯ มทีุนหุน้สำมญัทีอ่อกและช ำระแลว้จ ำนวน 200,790,000 บำท 

  เมื่อวนัที่ 28 สิงหำคม 2557 บรษิัทฯ แปลงสภำพเป็นบรษิัทมหำชน และ
เปลีย่นชื่อเป็น บรษิัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส ์จ ำกดั (มหำชน) และได้
ด ำเนินกำรเปลีย่นมูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 บำท เป็น 0.5 บำท อกีทัง้เพิม่ทุน
จดทะเบยีนของบรษิทัฯ อกีจ ำนวน 99,210,000 บำท ประกอบดว้ยหุน้สำมญั
จ ำนวน 198,420,000 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.5 บำท โดยจดัสรรหุน้สำมญั
เพิ่มทุนใหม่จ ำนวน 39,210,000 บำท คิดเป็น 79,420,000 หุ้น แก่ผู้ถือหุ้น
เดมิ และจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหมจ่ ำนวน 60,000,000 บำท เพื่อเสนอขำย
ให้แก่ประชำชนครัง้แรกจ ำนวน 120,000,000 หุ้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีหุ้น
สำมญัทัง้หมดจ ำนวน 600,000,000 หุน้ ซึง่เป็นทุนสำมญัทีอ่อกและช ำระแลว้
จ ำนวน 240,000,000 บำท 

 บริษัทฯ ซื้อหุ้น JPAC จ ำนวน 2450,000 หุ้น ในรำคำตำมมูลค่ำที่ตรำไว ้
(100 บำทต่อหุ้น) จำก JAPAC และ 2450,000 หุ้น ในรำคำตำมมูลค่ำที่ตรำ
ไว ้(100 บำทต่อหุน้) จำก JWDA เพื่อใหบ้รษิทัฯ ถอืหุน้ใน JPAC โดยตรง 

 JWDA จดัตัง้ JWDAH ดว้ยทุนจดทะเบยีน 1 ดอลลำรส์งิคโปร์ ประกอบดว้ย
หุน้สำมญัจ ำนวน 1 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 ดอลลำรส์งิคโปร ์เพื่อประกอบ
ธุรกจิโดยกำรถอืหุน้ในบรษิทัอื่น 

 JWDAH ร่วมกบับรษิัท Clipper Holdings Ltd. ในกำรจดัตัง้ EM ด้วยทุนจด
ทะเบยีน 2 ดอลลำรส์หรฐั ประกอบดว้ยหุน้สำมญัจ ำนวน 2 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไว้
หุ้นละ 1 ดอลลำร์สหรัฐ เพื่ อประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้น ในบริษัท 
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JWDACAM ด้วยทุนจดทะเบียน 2,000,000 Riel ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ
จ ำนวน 500,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 4,000 Riel เพื่อให้บรกิำรรบัฝำก
และบรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็  

 JWDAH เข้ ำ ร่ ว ม ล งทุ น กับ บ ริษั ท  Clipper Holdings Ltd. แ ล ะบ ริษั ท 
Marchetti Group Holdings PTE. LTD. ในกำรจดัตัง้บรษิัท JCM ด้วยทุนจด
ทะเบยีน 1,000 ดอลลำร์สงิคโปร์ ประกอบด้วยหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,000 หุ้น 
มูลค่ำทีต่รำไว้หุน้ละ 1 ดอลลำรส์งิคโปร์ เพื่อประกอบธุรกจิโดยกำรถอืหุน้ใน
บรษิทัอื่น ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ 

ปี 2558  JCM จัดตัง้ JASIA ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ดอลลำร์สหรฐั ประกอบด้วยหุ้น
สำมัญจ ำนวน 300 ,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 ดอลลำร์สหรัฐ เพื่อ
ใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็  

 

1.3      โครงสรา้งการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 

บรษิทัฯ มกีำรปรบัโครงสรำ้งกลุ่มบรษิทั เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพในกำรด ำเนินกำร และเพื่อเป็นกำรเตรยีมควำมพรอ้มใน
กำรเขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ฯ โดยบรษิัทฯ ได้มกีำรด ำเนินกำรปรบัโครงสร้ำงกำรถือหุ้นในปี 2556 และปี 
2557  

โครงสรา้งกลุ่มบริษทั ก่อนการปรบัโครงสรา้งในปี 2556 

 

 
 

ทีม่ำ: บรษิทัฯ 

1 ครอบครวับณัฑติกฤษดำ ไดแ้ก่ นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ, นำงพมิลทพิ บณัฑติกฤษดำ, นำงสำวอมรพรรณ บณัฑติกฤษดำ. นำงปณดำ รมณียก์ชกร และ
นำงสำวเสำวณีย ์อภวินัทน์โอภำศ 

2 ครอบครวันิมติรปญัญำ ไดแ้ก่ นำยจติชยั นิมติรปญัญำ และนำงอจัฉรำ นิมติรปญัญำ 

3 รำยย่อยอื่น ได้แก่ กรรมกำรและผูบ้รหิำรของกลุ่มบรษิทั 
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กำรปรบัโครงสรำ้งในปี 2556 นัน้ บรษิทัฯ ท ำกำรซือ้หุน้ทีถ่อืระหว่ำงกนัเองโดยบรษิทัในกลุ่ม (ซือ้หุน้ ATL ทีถ่อื
โดย BJL และหุน้ DITS ทีถ่อืโดย DTS และ JVK) และไดท้ ำกำรซือ้หุน้ของบรษิทัย่อยจำกกลุ่มผูถ้อืหุน้ของบรษิทั
ย่อยทัง้หมด และใหส้ทิธใินกำรจองหุน้ทีอ่อกใหม่แก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อย (รำยละเอยีดเพิม่เตมิโปรดพจิำรณำ 
สว่นที ่2.3 หวัขอ้ 14.4 รำยกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถอืหุน้ในกลุ่มบรษิทั เพื่อกำรเขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย) 

 

โครงสรา้งกลุ่มบริษทั ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งการถือหุ้นระหว่างบริษทัในกลุ่มในปี 2556 

 
 

 

ทีม่ำ: บรษิทัฯ 

1 ครอบครวับณัฑติกฤษดำ ไดแ้ก่ นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ, นำงพมิลทพิ บณัฑติกฤษดำ, นำงสำวอมรพรรณ บณัฑติกฤษดำ. นำงปณดำ รมณียก์ชกร และ
นำงสำวเสำวณีย ์อภวินัทน์โอภำศ 

2 ครอบครวันิมติรปญัญำ ไดแ้ก่ นำยจติชยั นิมติรปญัญำ และนำงอจัฉรำ นิมติรปญัญำ 

3 รำยย่อยอื่น ได้แก่ กรรมกำรและผูบ้รหิำรของกลุ่มบรษิทั 

ส ำหรบักำรปรบัโครงสรำ้งในปี 2557 บรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ซือ้กจิกำรของกลุ่มแปซฟิิคโดยกำรเขำ้ซือ้หุน้ JAPAC จำกผุถ้อื
หุน้เดมิ และท ำกำรปรบัโครงสรำ้งของบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มต่ำงประเทศ โดยกำรท ำกำรซือ้หุน้จำกผุถ้อืหุน้เดมิ และให้
สทิธกิำรจองหุน้ทีอ่อกใหม่แก่ผูถ้อืหุน้ของกลุม่แปซฟิิคและผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยในต่ำงประเทศ 

 
 

JTS DTSJVK

JPK

JPAC

JPLAND

ATL DITS

บริษทั 

BJLJWDA

66.7%66.7%

100.0% 100.0%

50.0%

100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

ครอบครวับ ั ิตก ษดา 1 รายย่อยอ่ืน 2

JVKUS JVKCAM JVKET

100.0% 100.0% 100.0%

ครอบครวับ ั ิต
ก ษดา 1

JVKVN

100.0%

JAPAC

ครอบครวันิมิตร
ปัญญา 2

PCS PLP

100%

100.0%

50.0%

81.7% 18.3%
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 โครงสรา้งกลุ่มบริษทั ภายหลงัการปรบัโครงสรา้ง 

 

 

 

 

 

ให้เ ่าคลงัสินค้า
ถนนบำงนำ-ตรำด กม.19 1 ,536 ตร.ม.

ให้เ ่าคลงัสินค้า
ถนนสำมวำ 3,840 ตร.ม.

สินค้าควบคมุอ ุหภ มิแ ่เย นและแ ่แข ง
มหำชยั 27,996 ตร.ม.

ถนนบำงนำ-ตรำด กม. 19  0,580 ตร.ม.

สินค้าประเภทรถยนต์
เขตท่ำเรอืแหลมฉบงั 187,536 ตร.ม. 137,171 ตร.ม.

99.9%

ธรุกิจให้บริการรบั ากและบริหารสินค้า

JAPAC *

บริษทั 

ATL

JPAC

JWDA *

66.7%

PLP

99.9%

99.9%

JTS DTSJVK

99.9%

99.9%

JVKUS
 สหร ัอเมริกา 

JVKVN
 เวียดนาม 

JVKCAM 4

 กมัพ  า 

JVKET 5

 ติมอร์
ตะวนัออก 

99.9%

100%

DITS

BJL

PCS

JPK 1

JPLAND 6

ธรุกิจให้บริการขนส่งสินค้า ธรุกิจให้บริการขนย้ายใน
ประเทศและต่างประเทศ

ธรุกิจให้บริการจดัการเอกสารและข้อม ล ธรุกิจอ่ืน 

99.9%

99.9%

99.9% 66.7%

50%

100%

50%

99.9%

JWDAH *

 สิงคโปร ์
99.9%

99.3%

JCM 3, *

 สิงคโปร ์

50.0%

EM 2 , *

 สิงคโปร ์

52.5%

100.0%

JWDACAM
 กมัพ  า 

ขนส่งสินค้าทัว่ ป

ขนส่งสินค้า
ควบคมุอ ุหภ มิ
แ ่เย นและแ ่
แข ง

ให้บริการพฒันาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สินค้าทัว่ ป
เขตท่ำเรอืแหลมฉบงั   ,820 ตร.ม.   ,460 ตร.ม.
ถนนสำมวำ 1 ,440 ตร.ม.
สินค้าอนัตราย
เขตท่ำเรอืแหลมฉบงั 1  ,000 ตร.ม.

สินค้าควบคมุอ ุหภ มิแ ่เย นและแ ่แข ง
ถนนบำงนำ-ตรำด กม. 19 4,540 ตร.ม. 5,824 ตร.ม.

สินค้าควบคมุอ ุภ มิแ ่ย นและแ ่แข ง
ถนนสุวนิทวงศ์ 4,735 ตร.ม. 5,170 ตร.ม.

เอกสารและข้อม ล
ถนนสำมวำ 1,920 ตร.ม.
ถนนสุวนิทวงศ์ 9,000 ตร.ม.
เขตท่ำเรอืแหลมฉบงั 1,200 ตร.ม.
อ ำเภอสำรภ ีเชยีงใหม่ 2,400 ตร.ม.

JASIA
 พม่า 

100.0%

ท่ีมา: บริษทั 

1 บรษิทั คงิฟิชเชอร ์โฮลดิง้ จ ำกดั ถอืหุน้รอ้ยละ   .   Mr. Kevin R. Whitcraft ถอืหุน้รอ้ยละ  0.0

2 บรษิทั Clipper Holdings จ ำกดั ถอืหุน้รอ้ยละ  0.0   บรษิทั เกท็ บลิเดอร ์จ ำกดั ถอืหุน้รอ้ยละ   . 

  บรษิทั Clipper Holdings จ ำกดั ถอืหุน้รอ้ยละ 35.0 และ
บรษิทั Marchetti Group Holding PTE. LTD. ถอืหุน้รอ้ยละ 12. 

* บรษิทัทีถ่อืหุน้ในบรษิทัอื่น (Holding Company)

  Mr. Kevin R. Whitcraft Mr. Mark L. Whitcraft และ Mr. Thomas A. Whitcraft ถอืหุน้รอ้ยละ  0.0

พื นท่ีให้บริการ
เขตพืน้ทีท่ ัว่ไป

เขตพืน้ทีป่ลอดอำกร
บรษิทัที่ถอืหุน้โดย JWDAH เป็น
บรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้เพื่อด ำเนินธุรกจิใน
ต่ำงประเทศซึง่เป็นโครงกำรใน
อนำคต (รำยละเอยีดเพิม่เตมิในส่วน
ที ่2.2 หวัขอ้ 6. โครงกำรในอนำคต) 
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หมำยเหตุ: - บรษิทั คงิฟิชเชอร์ โฮลดิง้ส ์ จ ำกดั เป็นบรษิทัในกลุ่มของบรษิทั มำรฮูำ นิชโิร คอรป์อรชัน่ (ประเทศญี่ปุ่น) ใหบ้รกิำรผลติและส่งออกอำหำรแช่
 แขง็ 

- กลุ่ม Whitcraft เป็นผูถ้อืหุน้ในบรษิทั Clipper Holdings จ ำกดั โดยกลุ่ม Whitcraft เป็นผูป้ระกอบกำรในกจิกำรใหบ้รกิำรเกีย่วกบัรถยนตห์รอื
เครื่องจกัรส ำหรบัท ำกำรก่อสรำ้ง โครงกำรโครงสรำ้งพืน้ฐำนในพื้นทีธุ่รกนัดำร และเป็นผูใ้หบ้รกิำร The Pizza Company ในประเทศกมัพชูำ  

- Marchetti Group Holding PTE. LTD. ถอืหุ้นโดยครอบครวัพงษ์เภตรำรตัน์ ซึง่มปีระสบกำรณ์ในกำรประกอบกจิกำรในประเทศเมยีนมำร์ 

- บรษิทั เกท็ บลิเดอร์ จ ำกดั เป็นบรษิทัที่ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น (Holding Company) ทีเ่กีย่วกบักำรใหบ้รกิำรคลงัสนิคำ้และคลงัสนิคำ้แช่เยน็แช่แขง็ 
ใหบ้รกิำรรบัเหมำก่อสรำ้ง และใหบ้รกิำรตดิผนงัหอ้งน ้ำ  

ทัง้นี้ ในกำรจดัโครงสรำ้งกลุ่มบรษิทั มไิดม้กีำรรวมบรษิทั ซวีำย โซลชูัน่ จ ำกดั และบรษิทั โชคสมุทรมำรนี จ ำกดั 
ซึง่อำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเขำ้มำ (โปรดพจิำรณำรำยละเอยีดในสว่นที ่2.2 
หวัขอ้ที ่8 ขอ้มลูส ำคญัอื่นๆ) 

รายละเอียดการด าเนินธรุกิจของบริษทั  และบริษทัยอ่ย 
 

บรษิทัฯ 

บรษิทัฯ จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่27 สงิหำคม 2536 เพื่อใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ ซึง่คลงัสนิคำ้ทีใ่หบ้รกิำร
รบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำที่อยู่ภำยใต้กำรดูแลของบรษิัทฯ มทีัง้คลงัสนิค้ำบนพื้นที่ทัว่ไปและคลงัสนิค้ำแบบปลอด
อำกร (Free Zone)  และคลงัสนิคำ้และลำนรบัฝำกส ำหรบัสนิคำ้อนัตรำย ปจัจุบนับรษิัทฯ มพีืน้ทีค่ลงัสนิคำ้เพื่อรบั
ฝำกสนิคำ้ทัว่ไปรวมทัง้สิน้ 111,720 ตำรำงเมตร ประกอบดว้ยคลงัสนิคำ้ทัว่ไป 63,260 ตำรำงเมตร และคลงัสนิคำ้
แบบปลอดอำกร (Free Zone) 48,460 ตำรำงเมตร รวมทัง้มคีลงัสนิคำ้เพื่อรบัฝำกสนิคำ้อนัตรำยพืน้ทีข่นำด 10,032 
ตำรำงเมตร และมีลำนรบัฝำกสนิค้ำอนัตรำยพื้นที่ 108 ไร่ โดยคลงัสนิค้ำของบรษิัทฯ ตัง้อยู่บรเิวณถนนสำมวำ 
กรุงเทพฯ และในเขตท่ำเรอืแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุร ี

นอกจำกบรกิำรรบัฝำกสนิคำ้ บรษิัทฯ ใหบ้รกิำรจดักำรสนิคำ้อย่ำงครบวงจร (Integrated Logistics Service)  
โดยบรษิทัฯ จะเป็นผูดู้แลสนิคำ้ระหว่ำงทีส่นิคำ้รบัฝำกอยู่ในคลงัสนิคำ้ของบรษิทัฯ ตัง้แต่กำรรบัส่งสนิคำ้ กำรบรรจุ
หบีห่อ กำรเคลื่อนยำ้ย กำรคดัแยกสนิคำ้ กำรรบัฝำกขอ้มูลสนิคำ้ในระบบออนไลน์ ตลอดจนกำรกระจำยสนิคำ้ ทัง้นี้ 
บรษิัทฯ ได้น ำระบบ Warehouse Management System Plus ("WMS Plus") ซึ่งพฒันำโดย DITS มำใช้เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิำพในกำรบรหิำรจดักำรคลงัสนิคำ้ของบรษิทัฯ และเพิม่ควำมมัน่ใจใหก้บัผูใ้ชบ้รกิำรของบรษิทัฯ 

บรษิทัย่อยทีด่ ำเนินธุรกจิใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ 

(1) บริษทั ออโต้ลอจิค จ ากดั (“ATL”) 

ATL จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่3 มกรำคม 2551 ปจัจุบนั บรษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.9  

ATL ใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ประเภทรถยนต์เพื่อเตรยีมควำมพรอ้มก่อนกำรส่งออกและกำรน ำเขำ้
อย่ำงครบวงจร กล่ำวคอื บรกิำรรบัฝำกรถยนต์ระหว่ำงรอกำรสง่ออกหรอืสง่มอบใหต้วัแทนจ ำหน่ำย บรกิำรตรวจรบั
รถยนต์ (Receiving) บรกิำรท ำควำมสะอำดรถยนต์ บรกิำรตรวจสภำพรถยนต์อย่ำงละเอยีดก่อนกำรสง่มอบ (Pre-
delivery inspection) บริกำรขนส่งส่วนประกอบรถยนต์ เพื่ อน ำไปประกอบที่ โรงงำนผลิตรถยนต์  (Truck 
sequencing) บรกิำรขนสง่รถยนต์ดว้ยรถบรรทุกรถ (Car carrier) เป็นตน้ โดยรถยนต์ที ่ATL ใหบ้รกิำรจดักำรมทีัง้
รถยนต์ทีอ่ยู่ระหว่ำงกระบวนกำรสง่ออก และรถยนตน์ ำเขำ้เพื่อสง่ต่อใหก้บัผูแ้ทนจ ำหน่ำยรถยนต ์(Car Dealer) ใน
ประเทศไทย  
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กำรจดักำรรถยนต์จะต้องมีกำรควบคุมที่ดีเพื่อป้องกันกำรส่งรถยนต์ผิดพลำดและควำมเสยีหำยที่อำจจะ
เกดิขึน้ ดงันัน้ ATL จงึไดน้ ำระบบกำรบรหิำรพื้นทีร่บัฝำกรถยนต์ AYMS ซึง่พฒันำโดย DITS มำใชใ้นกำรบรหิำร
จดักำรพื้นที่จอดพกัรถยนต์ของ ATL ซึ่งท ำให้ ATL และลูกค้ำสำมำรถตรวจสอบข้อมูลรถยนต์ที่ฝำกผ่ำนระบบ
ออนไลน์ และตดิตำมสถำนะของรถยนตไ์ดต้ลอดเวลำแบบเรยีลไทม ์(Realtime)  

ณ ปจัจุบนั ATL มพีื้นที่ให้บรกิำรจดักำรพื้นที่จอดพกัรถยนต์ทัง้หมดประมำณ 247 ไร่ ทัง้นี้ พื้นที่จอดพกั
รถยนต์ของ ATL ตัง้อยู่ทีถ่นนบำงนำ-ตรำด กโิลเมตรที่19 จงัหวดัสมุทรปรำกำร และในเขตพืน้ทีท่่ำเรอืแหลมฉบงั 
จงัหวดัชลบุร ี

(2) บริษทั จาแพ ค โฮลดิ ง จ ากดั (“JAPAC”) 

JAPAC จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่13 พฤศจกิำยน 2555 ปจัจุบนั บรษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.9  

JAPAC เป็นบรษิทัทีถ่ือหุน้ในบรษิทัอื่น (Holding Compamy) ที่เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่
เยน็และแช่แขง็ ปจัจุบนั JAPAC ถอืหุน้ PCS และ PLP ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.9  

(3) บริษทั เจดบัเบิ ลย ดี เอเ ีย จ ากดั  “JWDA”) 

JWDA จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่27 กุมภำพนัธ ์2555 ปจัจุบนั บรษิทัฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.9 JWDA จดัตัง้
ขึน้เพื่อเขำ้ลงทุนในบรษิทัอื่น (Holding Company) ปจัจุบนั JWDA ถอืหุน้ใน JWDAH ในสดัสว่นรอ้ยละ 100.0 

(4) JWD Asia Holding Private Limited (“JWDAH”) 

JWDAH จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่19 สงิหำคม 2557 ปจัจุบนับรษิทัฯ ถอืหุน้ใน JWDAH ผ่ำน JWDA ในสดัสว่นรอ้ย
ละ 100.0 

JWDAH เป็นบรษิทัทีถ่อืหุน้ในบรษิทัอื่น (Holding Compamy) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่
เยน็และแช่แขง็ ปจัจุบนั JWDAH ถอืหุน้ใน EM ในสดัสว่นรอ้ยละ 50.0 และ JCM ในสดัสว่นรอ้ยละ 52.5 

(5) EM Logistics & Warehousing PTE. LTD. (“EM”) 

EM จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 23 กนัยำยน 2557 เป็นบรษิัทร่วมทุนระหว่ำงบรษิัทฯ และบรษิัท Clipper Holdings 
Ltd. ซึง่เป็นบรษิทัทีไ่ม่ไดเ้กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ผ่ำน JWDAH โดย ณ ปจัจุบนั JWDAH ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 50.0 

EM ด ำเนินธุรกิจที่ถือหุ้นในบรษิัทอื่น (Holding Compamy) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรบัฝำกและบริหำรสนิค้ำ 
ปจัจุบนั EM ถอืหุน้ใน JWDACAM ในสดัสว่นรอ้ยละ 100.0  

(6) JWD Asia Logistics (Cambodia) Co., Ltd. (“JWDACAM”)  

JWDACAM  จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่5 ธนัวำคม 2557 ปจัจุบนับรษิทัฯ ถอืหุน้ใน JWDACAM  ผ่ำน EM ในสดัสว่น
รอ้ยละ 100.0 

JWDACAM จะด ำเนินธุรกจิใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ในประเทศกมัพชูำ 

(7) JCM Logistics and Warehousing PTE. LTD. (“JCM”)  

JCM จัดตัง้ขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2558 JCM เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่ำงบริษัทฯ  บริษัท Clipper 
Holdings Ltd. และบรษิัท Marchetti Group Holding PTE. LTD ซึ่งเป็นบรษิัทที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกบับริษัทฯ ผ่ำน 
JWDAH โดย ณ ปจัจุบนั JWDAH ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 52.5  
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JCM ด ำเนินธุรกจิทีถ่อืหุน้ในบรษิทัอื่น (Holding Compamy) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้  

(8) Jasia Logistics (Myanmar) Co.,Ltd. (“JASIA”)  

JASIA จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 20 พฤษภำคม 2558 ปจัจุบนับรษิทัฯ ถอืหุ้นใน JASIA  ผ่ำน JCM ในสดัส่วนรอ้ย
ละ 100.0 

JASIA จะด ำเนินธุรกจิให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำในประเทศพม่ำ โดยคำดว่ำจะเริม่ให้บรกิำรในไตร
มำสที ่ 1 ปี 2559 (พจิำรณำรำยละเอยีดเพิม่เตมิในสว่นที ่2.2 หวัขอ้ 6 โครงกำรในอนำคต) 

(9) บริษทั แปซิฟิค ห้องเย น จ ากดั (“PCS”) 

PCS จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 9 สงิหำคม 2538 ปจัจุบนั บรษิัทฯ ถือหุ้นใน PCS ผ่ำน JAPAC ในสดัส่วนร้อยละ 
99.9  

PCS ด ำเนินธุรกจิให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ กล่ำวคอื บรกิำรรบั
ฝำกสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ โดยหอ้งเยน็ของ PCS มรีะบบควำมเยน็หลำยระดบัตัง้แต่อุณหภูม ิ-
40 ถึง 25 องศำเซลเซียส บริกำรขนส่งสินค้ำควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็งจำกรถขนส่งสินค้ำ (Cross 
Docking) บรกิำรเปลีย่นฉลำกบรรจุภณัฑ ์(Re-labeling) และบรกิำรคดัขนำดสนิคำ้ เป็นตน้ 

ณ ปจัจุบนั PCS มพีืน้ทีค่ลงัสนิคำ้ใหบ้รกิำรทัง้หมดประมำณ 27,996 ตำรำงเมตร ขึน้กบัประเภทและลกัษณะ
สนิคำ้ โดยคลงัสนิคำ้ของ PCS ตัง้อยู่ทีม่หำชยั จงัหวดัสมุทรสำคร โดยถอืเป็นผูใ้หบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้
ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ทีเ่ปิดใหบ้รกิำรแก่บุคคลภำยนอกภำยใตพ้ืน้ทีเ่ดยีวกนัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย 
โดย PCS น ำระบบ Cold Chain Management System ("CCMS") มำใช้ในกำรดูแลคลงัสนิค้ำของ PCS ทัง้หมด 
รวมทัง้ไดน้ ำระบบชัน้วำงเคลื่อนที่ ("Mobile Rack") มำใช้ในกำรดูแลคลงัสนิคำ้ ซึ่งนับไดว้่ำเป็นคลงัสนิคำ้ควบคุม
อุณหภูมทิีใ่หบ้รกิำรแก่บุคคลภำยนอกทีน่ ำ Mobile Rack มำใชเ้ป็นทีแ่รกในประเทศไทย 

(10) บริษทั เจดบัเบิ ลย ดี แปซิฟิค จ ากดั (“JPAC”) 

JPAC จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่9 มกรำคม 2556 โดยบรษิทัฯ ถอืหุน้ใน JPAC ผ่ำน JWDA และ JAPAC ในสดัสว่น
รวมรอ้ยละ 99.3  

JPAC ด ำเนินธุรกจิใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ กล่ำวคอื บรกิำรรบั
ฝำกสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ โดยหอ้งเยน็ของ JPAC มรีะบบควำมเยน็หลำยระดบัตัง้แต่อุณหภูม ิ-
40 ถงึ 25 องศำเซลเซยีส ทัง้นี้ คลงัสนิคำ้ทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรดแูลของ JPAC มทีัง้คลงัสนิคำ้บนพืน้ทีท่ ัว่ไปและพืน้ทีเ่ขต
ปลอดอำกร (Free Zone) โดยคลงัสนิคำ้เขตปลอดอำกรของ JPAC เป็นคลงัสนิคำ้ส ำหรบัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่
เยน็และแช่แขง็แห่งแรกในประเทศไทยที่ให้บรกิำรเขตปลอดอำกร ณ ปจัจุบนั JPAC มพีื้นที่คลงัสนิค้ำให้บรกิำร
ทัง้หมดจ ำนวน 9,905 ตำรำงเมตร ตัง้อยู่บรเิวณถนนสวุนิทวงศ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรำ ซึง่สำมำรถแบ่งออกเป็น 2 สว่น 
ไดแ้ก่ พืน้ทีท่ ัว่ไปประมำณ 4,735 ตำรำงเมตร และพืน้ทีเ่ขตปลอดอำกรประมำณ 5,170 ตำรำงเมตร โดย JPAC มี
กำรน ำระบบ CCMS มำใชใ้นกำรดูแลคลงัสนิคำ้ของ JPAC ทัง้หมด รวมทัง้ไดน้ ำระบบ Mobile Rack มำใชใ้นกำร
ดแูลคลงัสนิคำ้ 
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(11) บริษทั เจพีเค โคลดส์โตเรจ จ ากดั (“JPK”) 

JPK จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่21 กุมภำพนัธ ์2556 จำกกำรร่วมลงทุนระหว่ำงบรษิทัฯ และ บรษิทั คงิฟิชเชอร ์โฮล
ดิง้ส ์จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทที่ไม่ได้เกี่ยวขอ้งกบับรษิัทฯ ผ่ำน JPAC โดย ณ ปจัจุบนั JPAC ถือหุ้นในสดัส่วนรอ้ยละ 
66.7 

JPK ด ำเนินธุรกจิให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ กล่ำวคอื บรกิำรรบั
ฝำกสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิชเ่ยน็และแช่แขง็ โดยหอ้งเยน็ของ JPK มรีะบบควำมเยน็หลำยระดบัตัง้แต่อุณหภูม ิ-25 
ถงึ 25 องศำเซลเซยีส โดย JPK น ำระบบ CCMS มำใชใ้นกำรดูแลคลงัสนิคำ้ของ JPK ทัง้หมด รวมทัง้ไดน้ ำระบบ 
Mobile Rack มำใชใ้นกำรดแูลคลงัสนิคำ้ 

ณ ปจัจุบนั มพีื้นที่คลงัสนิค้ำให้บรกิำรรวมทัง้สิน้ประมำณ 10,364 ตำรำงเมตร ตัง้อยู่ที่ถนนบำงนำ-ตรำด 
กโิลเมตรที ่19 จงัหวดัสมุทรปรำกำร  

ธุรกจิใหบ้รกิำรขนสง่สนิคำ้ 

(12) บริษทั เจดบัเบิ ลย ดี ทรานสปอรต์  ประเทศ ทย  จ ากดั (“JTS”) 

JTS จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่23 มนีำคม 2549 ปจัจุบนั บรษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.9 

JTS ด ำเนินธุรกจิให้บรกิำรขนส่ง โดยสนิค้ำที่ JTS ให้บรกิำรขนส่งสำมำรถแบ่งออกเป็นสนิค้ำทัว่ไป สนิค้ำ
อนัตรำย และรถยนต ์ทัง้นี้ เสน้ทำงขนสง่ของ JTS ครอบคลุมเสน้ทำงหลกัภำยในประเทศและรวมถงึประเทศเพื่อน
บำ้นเช่น ประเทศลำว และประเทศพม่ำ และมแีผนทีจ่ะขยำยเสน้ทำงกำรใหบ้รกิำรไปยงัประเทศอื่นในแถบภูมภิำค
เอเชยี เช่น ประเทศกมัพชูำ ประเทศเวยีดนำม และประเทศมำเลเซยี เป็นตน้   

ปจัจุบัน JTS ให้บริกำรขนส่งด้วยรถลำก (Trailer) รถบรรทุกรถ (Car-carrier) รถบรรทุกขนำด 4 ล้อ 
รถบรรทุกขนำด 6 ล้อ และรถบรรทุกขนำด 10 ลอ้ โดยเป็นรถขนส่งของกลุ่มบรษิทัทัง้หมดจ ำนวน 34 คนั และรถ
ขนส่งจำกผู้รบัจ้ำงภำยนอก รวมมำกกว่ำ 100 คนั ซึ่งรถขนส่งของ JTS มรีะบบ Real time GPS tracking เพื่อ
ตดิตำมรถขนส่งใชร้ะบบ และมรีะบบบรหิำรจดักำรดว้ยระบบกำรจดักำรกำรขนส่ง (Transportation Management 
System หรอื "TMS") เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพในกำรบรหิำรกำรขนส่งและกำรรบัฝำกขอ้มูลของบรษิทัฯ และควบคุม
ระบบกำรขนสง่ทัง้หมด  

(13) บริษทั แปซิฟิค โลจิสติกส ์โปร จ ากดั (“PLP”) 

บรษิทั แปซฟิิค โลจสิตกิส ์โปร จ ำกดั ("PLP") จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่21 กรกฎำคม 2547 โดย ณ ปจัจุบนั บรษิทั
ฯ ถอืหุน้ใน PLP ผ่ำน JAPAC ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.9  

PLP ด ำเนินธุรกจิให้บรกิำรขนส่งสนิคำ้ควบคุมอุณภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ โดยมรีถขนส่งหอ้งเยน็ขนำด 4 ล้อ 
จ ำนวน 8 คนั ขนำด 6 ลอ้ จ ำนวน 3 คนั และขนำด 10 ลอ้ จ ำนวน 19 คนั รวมทัง้สิน้จ ำนวน จ ำนวน 30 คนั ทัง้นี้ 
รถขนสง่หอ้งเยน็ของ PLP มรีะบบ GPS เพื่อท ำกำรตดิตำมสถำนะของสนิคำ้และสรำ้งควำมมัน่ใจใหก้บัลูกคำ้ตลอด
กำรขนสง่ 

ธุรกจิใหบ้รกิำรขนยำ้ยในประเทศและต่ำงประเทศ 

(14) บริษทั เจวีเค อินเตอรเ์น ัน่แนล ม ฟเวอร ์จ ากดั (“JVK”) 

JVK จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่12 กนัยำยน 2522 ปจัจุบนั บรษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.9  
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JVK เป็นบรษิทัแรกทีจ่ดัตัง้ขึน้ของกลุ่มบรษิทั โดย JVK ด ำเนินธุรกจิใหบ้รกิำรขนยำ้ยของใชแ้ละเครื่องเรอืน
ภำยในบ้ำน อุปกรณ์ส ำนักงำน เครื่องจกัรกลโรงงำน รวมถึงขนย้ำยของส ำหรบังำนแสดงสนิค้ำหรอืงำนศิลปะที่
มลูค่ำสงู   

JVK มคีลงัสนิคำ้ทีม่เีน้ือทีก่ว่ำ 4,500 ตำรำงเมตร เพื่อรบัฝำกพสัดุและของใชช้ัว่ครำวส ำหรบัรอกำรสง่ต่อ และ
มรีถขนสง่จ ำนวน 23 คนั ทัง้นี้รถขนสง่ของ JVK ทัง้หมดมกีำรตดิตัง้ระบบ GPS เพื่อใหส้ำมำรถตดิตำมต ำแหน่งได้
ตลอดเวลำ 

นอกจำกนี้ JVK มบีรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมทุน ซึง่ช่วยสนบัสนุนธุรกจิของ JVK ไดแ้ก่ บรษิทั เจวเีค อนิเตอร์
เนชัน่แนล มฟูเวอรส์ (ประเทศสหรฐัอเมรกิำ) จ ำกดั บรษิทั เจวเีค อนิโดไชน่ำ มฟูเวอรส์ จ ำกดั  (ประเทศเวยีดนำม) 
บรษิัท เจวเีค-นำกำ มูฟเวอรส์ จ ำกดั (ประเทศกมัพูชำ) และบรษิัท เจวเีค-นำกำ มูฟเวอรส์ จ ำกดั (ประเทศตมิอร์
ตะวนัออก) 

(15) บริษทั เจวีเค อินเตอรเ์น ัน่แนล ม ฟเวอร ์ ประเทศสหร ัอเมริกา  จ ากดั  “JVKUS”) 

JVKUS เป็นบรษิทัย่อยของ JVK ซึง่ JVK ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100.0 JVKUS ด ำเนินธุรกจิขนยำ้ยของใช้
และเครื่องเรอืนในประเทศสหรฐัอเมรกิำ โดยจะคอยประสำนงำนกบับรษิทัทีใ่หบ้รกิำรในลกัษณะเดยีวกบั JVK  ใน
ประเทศสหรฐัอเมริกำ ในกรณีที่มีกำรขนย้ำยระหว่ำงประเทศไทย ประเทศสหรฐัอเมริกำ สหภำพยุโรป ทวีป
แอฟรกิำ และทวปีออสเตรเลยี 

(16) บริษทั เจวีเค อินเตอรเ์น ัน่แนล ม ฟเวอร ์ ประเทศเวียดนาม  จ ากดั (“JVKVN”) 

JVKVN เป็นบรษิัทย่อยของ JVK ซึง่ JVK ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100.0 JVKVN ด ำเนินธุรกจิธุรกจิขนยำ้ย
ของใช้และเครื่องเรอืนในประเทศเวยีดนำม โดยจะคอยประสำนงำนกบับรษิทัที่ให้บรกิำรในลกัษณะเดยีวกบั JVK  
ในประเทศเวยีดนำม ในกรณีทีม่กีำรขนยำ้ยระหว่ำงประเทศไทยและประเทศเวยีดนำม 

(17) บริษทั เจวีเค อินเตอรเ์น ัน่แนล ม ฟเวอร ์ ประเทศกมัพ  า   “JVKCAM”) 

JVKCAM เป็นบรษิัทร่วมทุนระหว่ำง JVK ซึ่งถือหุ้นในสดัส่วนรอ้ยละ 50.0 และมผีูร้่วมทุนที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบั
บรษิัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50.0 JVKCAM ด ำเนินธุรกจิขนย้ำยของใช้และเครื่องเรอืนในประเทศกมัพูชำ โดยจะคอย
ประสำนงำนกับบริษัทที่ให้บริกำรในลกัษณะเดียวกับ JVK ในประเทศกัมพูชำ ในกรณีที่มีกำรขนย้ำยระหว่ำง
ประเทศไทยและประเทศกมัพชูำ 

(18) บริษทั เจวีเค อินเตอรเ์น ัน่แนล ม ฟเวอร ์ ประเทศติมอรต์ะวนัออก  จ ากดั  “JVKET”) 

JVKET เป็นบรษิัทร่วมทุนระหว่ำง JVK ซึ่งถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 50.0 และมีผู้ร่วมทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกบั
บรษิัทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 50.0 JVKET ด ำเนินธุรกจิขนย้ำยของใชแ้ละเครื่องเรอืนในประเทศติมอรต์ะวนัออก โดยจะ
คอยประสำนงำนกบับรษิทัทีใ่หบ้รกิำรในลกัษณะเดยีวกบั JVK  ในประเทศตมิอรต์ะวนัออก ในกรณีทีม่กีำรขนยำ้ย
ระหว่ำงประเทศไทยและประเทศประเทศตมิอรต์ะวนัออก 

ธุรกจิใหบ้รกิำรรบัฝำกเอกสำรและขอ้มลู 

(19) บริษทั ดาต้าเซฟ จ ากดั ซ่ึงเป นบริษทัย่อยของบริษทั  (“DTS”) 

บรษิทั ดำตำ้เซฟ จ ำกดั ("DTS") จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่11 เมษำยน 2534 ปจัจุบนั บรษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ย
ละ 99.9 
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 DTS ด ำเนินธุรกจิใหบ้รกิำรรบัฝำกเอกสำรและขอ้มูล ซึง่รวมถงึกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกเอกสำรในรูปแบบของ
กล่องเอกสำร บริกำรจัดเก็บข้อมูลอิเล็คทรอนิคส์ (Electronics media storage service) บริกำรบริหำรจัดกำร
เอกสำรอเิลค็ทรอนิคส ์(E-Document management service) บรกิำรสแกนเอกสำร (Document scanning service) 
บริกำรบรรจุเอกสำรและจดัท ำทะเบียน (Packing & filling service) บริกำรท ำลำยเอกสำร (Document destroy 
service) เป็นตน้ โดย DTS ไดน้ ำระบบ WMS Plus มำใชใ้นจดักำรเอกสำรและขอ้มลู   

ทัง้นี้ DTS เป็นบรษิทัแห่งแรกของประเทศไทยที่ใหบ้รกิำรจดักำรเอกสำรและขอ้มูลแบบครบวงจร นอกจำกนี้ 
DTS ยงัเป็นบรษิทัแห่งแรกในภมูภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตท้ีไ่ดร้บัเชญิจำก PRISM (Professional Records and 
Infomation Services Mangement Associate) ซึง่เป็นองคก์รทีดู่แลกำรจดักำรขอ้มูลของประเทศสหรฐัอเมรกิำ ให้
เขำ้ร่วมเป็นสมำชกิ  

ณ ปจัจุบนั DTS มคีลงัสนิคำ้เพื่อใหบ้รกิำรจดักำรเอกสำรทัง้หมด 4 แห่ง ตัง้อยู่บรเิวณถนนสำมวำ กรุงเทพฯ 
ถนนสวุนิทวงศ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรำ อ ำเภอสำรภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ และเขตท่ำเรอืแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุร ี

ธุรกจิอื่นๆ 

(20) บริษทั เบญจพรแลนด ์จ ากดั (“BJL”) 

BJL จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่9 มกรำคม 2532  ปจัจุบนั บรษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.9  

BJL ด ำเนินธุรกจิให้เช่ำอำคำรส ำนักงำนและคลงัสนิคำ้ โดยผูเ้ช่ำส่วนใหญ่ของ BJL เป็นบรษิัทฯ และบรษิัท
ย่อย และไดใ้หเ้ช่ำพืน้ทีบ่ำงสว่นกบับุคคลภำยนอก  

ณ ปจัจุบนั BJL มคีลงัสนิค้ำใหเ้ช่ำทัง้หมด 26 หลงั ตัง้อยู่บรเิวณถนนกรุงเทพกรฑีำ ถนนสำมวำ กรุงเทพฯ 
ถนนสวุนิทวงศ ์ในจงัหวดัฉะเชงิเทรำ เขตพืน้ทีท่่ำเรอืแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุร ีและมอีำคำรส ำนกังำนใหเ้ช่ำตัง้อยู่ที่
บรเิวณถนนกรุงเทพกรฑีำ กรุงเทพฯ ซึง่ ณ ปจัจุบนั ผูเ้ช่ำอำคำรส ำนักงำนของ BJL เป็นบรษิัทในกลุ่มบรษิทัเป็น
สว่นใหญ่ 

(21) บริษทั  ดนามิค  อที โซล  ัน่ส ์จ ากดั (“DITS”) 

DITS จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่10 กรกฎำคม 2545 ปจัจุบนั บรษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.9  

DITS ด ำเนินธุรกจิให้บรกิำรพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศให้กบักลุ่มบรษิัท และบุคคลภำยนอก โดย
ระบบที ่DITS ไดพ้ฒันำใหก้บักลุ่มบรษิทั ไดแ้ก่ ระบบ WMS Plus ระบบ CCMS ระบบจดักำรพืน้ทีจ่อดพกัรถยนต ์
AYMS ระบบ DG-NSW ซึง่เป็นระบบรบัฝำกฐำนขอ้มูลสนิคำ้อนัตรำยทีใ่ชส้ ำหรบัสนิคำ้อนัตรำยทีผ่่ำนท่ำเรอืแหลม
ฉบงัทัง้หมด นอกจำกนี้ DITS ยงัให้บรกิำรพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศให้แก่บุคคลภำยนอก ได้แก่ ระบบ 
WMS Plus แบบ Enterprise ซึ่งเป็นระบบกำรบรหิำรจดักำรคลงัสนิค้ำส ำหรบับรษิัทที่มคีลงัสนิค้ำขนำดใหญ่และ
ต้องกำรกำรควบคุมอย่ำงครบวงจร ระบบ WMS Plus แบบ Cloud ซึ่งเป็นระบบกำรบรหิำรจดักำรคลงัสนิค้ำเพื่อ
บรษิทัขนำดกลำงและขนำดเลก็ ระบบ CCMS ระบบกำรจดักำรกำรขนสง่ TMS เป็นตน้ 

(22) บริษทั เจดบัเบิ ลย ดี แปซิฟิค แลนด ์จ ากดั (“JPLAND”) 

JPLAND จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่29 สงิหำคม 2556 จำกกำรร่วมลงทุนระหว่ำงบรษิทัฯ และ บรษิทั เกท็ บลิเดอร ์
จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัทีไ่ม่ไดเ้กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ เพื่อด ำเนินธุรกจิใหบ้รกิำรคลงัสนิคำ้เพื่อใหบุ้คคลภำยนอกเช่ำ โดย 
ณ ปจัจุบนั บรษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 66.7 
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 ณ ปจัจุบนั JPLAND มคีลงัสนิค้ำห้องเยน็ให้เช่ำจ ำนวน 2 หลงั ตัง้อยู่ที่ถนนบำงนำ-ตรำด กิโลเมตรที่ 19 
จงัหวดั สมุทรปรำกำร  
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2.         ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

 
2.1      ลกัษณะผลิตภณัฑห์รอืบริการ  

บรษิทั เจดบัเบิ้ลยูด ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) ("บรษิทัฯ") ด ำเนินธุรกจิใหบ้รกิำรทำงดำ้นโลจสิตกิส์
ภำยในประเทศ (In-land Logistics) อย่ำงครบวงจร ซึง่ครอบคลุมถงึกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ รวมทัง้
บริกำรขนส่งสินค้ำภำยในประเทศ ทัง้นี้ บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information 
Technology) เพื่อน ำมำใชใ้นกำรรบัฝำกขอ้มลู และกำรบรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ ของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปอย่ำง
มปีระสทิธภิำพ สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลกูคำ้ไดอ้ย่ำงรวดเรว็ ลดควำมผดิพลำดทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำร
ด ำเนินงำน ซึง่เป็นหวัใจส ำคญัในกำรใหบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิส ์ทัง้นี้ บรกิำรของบรษิทัฯ สำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 5 ธุรกจิ
หลกั ไดแ้ก่  

1) ธุรกจิใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ 
2) ธุรกจิใหบ้รกิำรขนสง่สนิคำ้ 
3) ธุรกจิใหบ้รกิำรขนยำ้ยในประเทศและต่ำงประเทศ 
4) ธุรกจิใหบ้รกิำรจดักำรเอกสำรและขอ้มลู 
5) ธุรกจิอื่นๆ 

บรษิัทฯ มรีำยไดจ้ำกกำรให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้เป็นหลกั โดยมรีำยได้ระหว่ำงปี 2555 ถงึ งวด
สำมเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2558 คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 73.43 - 80.89 ของรำยได้รวมของบริษัทฯ และมี
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ กำรใหบ้รกิำรขนยำ้ยในประเทศและต่ำงประเทศ กำรใหบ้รกิำรรบัฝำกเอกสำร
และขอ้มูล และกำรให้บรกิำรอื่นๆ ประมำณรอ้ยละ 3.68 – 4.26 รอ้ยละ 10.41 – 16.06 รอ้ยละ 3.41 – 4.02 และ
รอ้ยละ 1.53 – 2.23  ของรำยไดร้วมของบรษิทัฯ ตำมล ำดบั 

ทัง้นี้ รำยไดร้วมของบรษิัทฯ และบรษิทัย่อย ส ำหรบัปีบญัช ี2555 ถงึ 2557 สำมำรถจ ำแนกตำมกลุ่มธุรกจิ 
ไดด้งัต่อไปนี้  

กลุ่มธรุกิจ ด าเนินการโดย 

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 
31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 

(งบการเงินรวมเสมือน)  (งบการเงินรวมเสมือน)  (งบการเงินรวมเสมือน) 
รายได้ 

(ล้านบาท) 
ร้อยละของ
รายได้รวม 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ
รายได้รวม 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ
รายได้รวม 

ธรุกิจให้บริการรบัฝากและบริหารสินค้า 
สนิคำ้ทัว่ไป บรษิทัฯ 340.4 20.70 472.7 22.61 443.4 19.56 

สนิคำ้อนัตรำย บรษิทัฯ 445.0 27.06 448.9 21.47 497.9 21.96 

รถยนต ์ ATL 251.6 15.30 412.0 19.71 368.4 16.20 
สนิคำ้ควบคุมอุณหภมูิ
แช่เยน็และแช่แขง็ 

PCS, JPK, JPAC 170.4 10.37 297.9 14.25 422.2 18.68 

รวม  1,207.4 73.43 1,631.5 78.04 1,731.9 76.40 

ธุรกจิใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ บรษิทัฯ, JTS, PLP 70.0 4.26 77.4 3.70 94.4 4.17 

ธุรกจิใหบ้รกิำรขนยำ้ยใน กลุ่ม JVK1 264.1 16.06 278.3 13.31 349.8 15.43 
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กลุ่มธรุกิจ ด าเนินการโดย 

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 
31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 

(งบการเงินรวมเสมือน)  (งบการเงินรวมเสมือน)  (งบการเงินรวมเสมือน) 
รายได้ 

(ล้านบาท) 
ร้อยละของ
รายได้รวม 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ
รายได้รวม 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ
รายได้รวม 

ประเทศและต่ำงประเทศ 

ธุรกจิใหบ้รกิำรรบัฝำก
เอกสำรและขอ้มลู 

DTS 66.2 4.02 71.4 3.42 77.6 3.42 

ธุรกจิอื่นๆ2 DITS, BJL 36.6 2.23 32.0 1.53 13.1 0.58 

รายไดร้วมทัง้หมด    1,644.3 100.00 2,090.6 100.00     2,266.8  100.00 
ทีม่ำ: งบกำรเงนิของบรษิทัฯ 
หมำยเหตุ: 1 กลุ่ม JVK รวมถึง JVK บรษิัท เจวเีค อินเตอร์เนชัน่แนล มูฟเวอร์ส (ประเทศสหรฐัอเมริกำ) จ ำกดั  บริษัท เจวเีค อินโดไชน่ำ มูฟเวอร์ส จ ำกัด 

(ประเทศเวยีดนำม) บรษิทั เจวเีค-นำกำ มฟูเวอรส์ จ ำกดั (ประเทศกมัพชูำ) และบรษิทั เจวเีค-นำกำ มฟูเวอรส์ จ ำกดั (ประเทศตมิอรต์ะวนัออก) 
 2 ธุรกจิอื่นๆ ได้แก่ ธุรกจิให้บรกิำรพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของ DITS ธุรกจิให้เช่ำอำคำรและคลงัสนิค้ำ ภำยใต้กำร

ด ำเนินงำนของ BJL และ JPLAND และธุรกจิใหบ้รกิำรแปรรปูอำหำรทะเล ด ำเนินกำรโดย PFP 
3 PFP เป็นบรษิทัย่อยซึง่ด ำเนินธุรกจิแปรรปูอำหำรทะเล ถอืหุน้โดย PLP ซึง่บรษิทัฯ ไดท้ ำกำรปิดกจิกำรดงักล่ำวในปี 2557  

รำยไดร้วมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2557 และงวดสำมเดอืน
สิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2558 สำมำรถจ ำแนกตำมกลุ่มธุรกจิ ไดด้งัต่อไปนี้  

กลุ่มธรุกิจ ด าเนินการโดย 

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มี.ค. 57 31 มี.ค. 58 

(งบการเงินรวม)  (งบการเงินรวม)  
รายได้ 

(ล้านบาท) 
ร้อยละของ
รายได้รวม 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ
รายได้รวม 

ธรุกิจให้บริการรบัฝากและบริหารสินค้า 
สนิคำ้ทัว่ไป บรษิทัฯ 119.7 26.23 120.3 19.47 
สนิคำ้อนัตรำย บรษิทัฯ 110.4 24.20 141.2 22.85 
รถยนต ์ ATL 109.0 23.90 92.8 15.01 
สนิคำ้ควบคุมอุณหภมูแิช่เยน็และแช่แขง็ PCS, JPK, JPAC 14.4 3.16 145.6 23.56 
รวม  353.5 77.49 499.9 80.89 

ธุรกจิใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ บรษิทัฯ, JTS, PLP 14.7 3.22 22.7 3.68 
ธุรกจิใหบ้รกิำรขนยำ้ยในประเทศและต่ำงประเทศ กลุ่ม JVK1 62.2 13.64 64.3 10.41 
ธุรกจิใหบ้รกิำรรบัฝำกเอกสำรและขอ้มลู DTS 18.2 3.99 21.1 3.41 
ธุรกจิอื่นๆ2 DITS, BJL 7.6 1.66 10.0 1.61 
รายไดร้วมทัง้หมด         456.2  100.00       618.0  100.00 
ทีม่ำ: งบกำรเงนิของบรษิทัฯ 
หมำยเหตุ:  
1 กลุ่ม JVK รวมถึง JVK บรษิัท เจวเีค อนิเตอร์เนชัน่แนล มูฟเวอร์ส (ประเทศสหรฐัอเมรกิำ) จ ำกดั  บรษิัท เจวเีค อินโดไชน่ำ มูฟเวอร์ส จ ำกดั (ประเทศ
เวยีดนำม) บรษิทั เจวเีค-นำกำ มฟูเวอรส์ จ ำกดั (ประเทศกมัพชูำ) และบรษิทั เจวเีค-นำกำ มฟูเวอรส์ จ ำกดั (ประเทศตมิอรต์ะวนัออก) 
2 ธุรกจิอื่นๆ ได้แก่ ธุรกจิให้บรกิำรพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของ DITS และธุรกจิจดัหำที่ดนิและลงทุนในอำคำร ส ำนักงำนและ
คลงัสนิคำ้เพื่อใหเ้ชำ่ 

 

 



  

  
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.2 หน้ำที ่22 

2.1.1 ธรุกิจให้บริการรบัฝากและบริหารสินค้า 

กลุ่มบรษิัทให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ทัง้บนพื้นทีท่ ัว่ไปและพื้นทีเ่ขตปลอดอำกร (Free Zone) โดย
สำมำรถจ ำแนกตำมประเภทสนิคำ้ทีใ่หบ้รกิำรได้ 4 ประเภท ไดแ้ก่ สนิคำ้ทัว่ไป สนิคำ้อนัตรำย รถยนต์ และสนิค้ำ
ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ 

2.1.1.1 การให้บริการรบัฝากและบริหารสินค้าส าหรบัสินค้าทัว่ไปบนพื้นท่ีทัว่ไปและพื้นท่ีเขตปลอดอากร 
(Free Zone) 

 กลุ่มบรษิทัใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ส ำหรบัสนิคำ้ทัว่ไปภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ รวมทัง้
ธุรกิจให้บรกิำรรบัฝำกและบริหำรสนิค้ำส ำหรบัสนิค้ำทัว่ไปถือเป็นบรกิำรหลกัของกลุ่มบรษิัท โดยกลุ่มบรษิัทมี
รำยได้จำกกำรให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำส ำหรบัสนิคำ้ทัว่ไปสูงเป็นอนัดบัสองของรำยได้ทัง้หมดจำกกำร
ใหบ้รกิำรของกลุ่มบรษิทัฯ ซึง่มรีำยไดร้ะหว่ำงปี 2555 ถงึ งวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2558 ประมำณรอ้ย
ละ 19.47 – 26.23 ของรำยไดร้วมของบรษิทัฯ ซึง่มำจำกรำยไดจ้ำกกำรให้บรกิำรรบัฝำกสนิคำ้ทัว่ไป และรำยไดจ้ำก
กำรให้บรกิำรจดักำรสนิคำ้ทัว่ไป (Handling) ณ ปจัจุบนั กลุ่มบรษิัทมคีลงัสนิคำ้ส ำหรบัสนิคำ้ทัว่ไปทีไ่ม่ไดต้ัง้อยู่ใน
เขตพืน้ทีเ่ขตปลอดอำกรอกีจ ำนวน 13 หลงั ตัง้อยู่บนพืน้ทีเ่ขตท่ำเรอืแหลมฉบงั 6 หลงั และถนนสำมวำ 7 หลงั คดิ
เป็นพืน้ทีท่ ัง้หมดประมำณ 63,260 ตำรำงเมตร  

 กำรให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ส ำหรบัสนิคำ้ทัว่ไปบนพืน้ที่ทัว่ไปนัน้ เริม่จำกรถขนส่งของบรษิทัฯ 
ส่งรถไปรบัตู้สนิคำ้ทีท่่ำเรอืแหลมฉบงัตำมเวลำที่ก ำหนด เพื่อลำกตู้สนิคำ้ไปที่คลงัสนิคำ้ของบรษิัทฯ เมื่อรถขนส่ง
มำถึงที่คลงัสนิค้ำของบรษิัทฯ ทมีคลงัสนิค้ำจะตรวจสอบควำมถูกต้องของสนิค้ำ และน ำไปจดัเกบ็ตำมสถำนที่ที่
ก ำหนด จำกนัน้ทีมคลงัสนิค้ำจะจัดเตรียมสินค้ำตำมแผนงำนของลูกค้ำ เมื่อถึงตำมก ำหนดเวลำส่งสินค้ำ ทีม
คลงัสนิค้ำ จะท ำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของสนิค้ำก่อนน ำสนิค้ำเขำ้ตู้สนิค้ำ จำกนัน้รถขนส่งจะไปรบัสนิค้ำที่
คลงัสนิค้ำของบรษิัทฯ และน ำไปส่งที่ท่ำเรอืแหลมฉบงัตำมเวลำที่ก ำหนด ทัง้นี้ กำรให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำร
สนิคำ้ส ำหรบัสนิคำ้ทัว่ไปบนพืน้ทีท่ ัว่ไปสำมำรถสรุปไดใ้นแผนภำพต่อไปนี้ 
  



  

  
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.2 หน้ำที ่23 

แผนภำพสรุปกระบวนกำรใหบ้รกิำรจดักำรคลงัสนิคำ้ของบรษิทัฯ ประเภทคลงัสนิคำ้บนพืน้ทีท่ ัว่ไป 

 
ทีม่ำ: บรษิทัฯ 

 บรษิทัฯ เป็นผูป้ระกอบกำรรำยแรกในเขตพื้นทีท่่ำเรอืแหลมฉบงัที่กรมศุลกำกรอนุมตัใิหใ้ชพ้ืน้ทีเ่ขตปลอด
อำกร เพื่อสรำ้งคลงัสนิคำ้ของบรษิทัฯ จ ำนวน 48,460 ตำรำงเมตร ครอบคลุมคลงัสนิคำ้รวมทัง้หมด 6 หลงัโดยเป็น
พื้นที่เขตปลอดอำกร (Free Zone) ซึ่งท ำให้ผู้ใช้บรกิำรรบัฝำกสนิค้ำของบรษิัทฯ ได้รบัสทิธปิระโยชน์ทำงอำกร 
(โปรดดรูำยละเอยีดสทิธปิระโยชน์ทำงอำกรทีส่ ำคญัทีไ่ดร้บั ในสว่นที ่2.2 หวัขอ้ที ่2.3 สทิธปิระโยชน์ทำงทีไ่ดร้บั) 

 กำรให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำส ำหรบัสนิค้ำทัว่ไปบนพื้นที่เขตปลอดอำกร เริม่จำกรถขนส่งของ
บรษิัทฯ ส่งรถไปรบัตู้สนิค้ำที่ท่ำเรอืแหลมฉบงัตำมเวลำที่ก ำหนด จำกนัน้ทีมงำนของบรษิัทฯ จะด ำเนินกำรพิธี
ศุลกำกรขำเขำ้ทีท่่ำเรอืแหลมฉบงั และเมื่อรถขนสง่ลำกตูส้นิคำ้ไปถงึทีค่ลงัสนิคำ้ของบรษิทัฯ ทมีงำนของบรษิทัฯ จะ
ด ำเนินกำรพธิศีุลกำกรขำเขำ้ทีค่ลงัสนิคำ้ของบรษิทัฯ จำกนัน้ทมีคลงัสนิคำ้จะตรวจสอบควำมถูกต้องของสนิคำ้ และ
น ำไปจดัเก็บตำมสถำนที่ที่ก ำหนดและจดัเตรยีมสนิค้ำตำมแผนงำนของลูกค้ำ เมื่อถึงตำมก ำหนดเวลำส่งสนิค้ำ 
ทมีงำนของบรษิัทฯ จะท ำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของสนิค้ำก่อนน ำสนิค้ำเขำ้ตู้สนิค้ำ พรอ้มทัง้ด ำเนินกำรพิธี
ศุลกำกรขำออกทีค่ลงัสนิคำ้ของบรษิทัฯ จำกนัน้รถขนสง่จะไปรบัสนิคำ้ทีค่ลงัสนิคำ้ของบรษิทัฯ และน ำไปสง่ทีท่่ำเรอื
แหลมฉบงัตำมเวลำทีก่ ำหนด และทมีงำนของบรษิทัฯ จะด ำเนินกำรพธิศีุลกำกรขำออกทีท่่ำเรอืแหลมฉบงั ทัง้นี้ กำร
ใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ส ำหรบัสนิคำ้ทัว่ไปบนพืน้ทีเ่ขตปลอดอำกรสำมำรถสรุปไดใ้นแผนภำพต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 



  

  
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.2 หน้ำที ่24 

แผนภำพสรุปกระบวนกำรใหบ้รกิำรจดักำรคลงัสนิคำ้ของบรษิทัฯ ประเภทคลงัสนิคำ้บนพืน้ทีเ่ขตปลอดอำกร (Free Zone)  

 
  ทีม่ำ: บรษิทัฯ 

สนิค้ำทุกชิ้นที่รบัฝำกในคลงัสนิค้ำของกลุ่มบรษิัทจะถูกบรหิำรจดักำรด้วยระบบบรหิำรจดักำรคลงัสนิค้ำ 
(Warehouse Management System หรือ "WMS") ที่ได้รับกำรพัฒนำโดยบริษัท ไดนำมิคไอที โซลูชัน่ จ ำกัด 
("DITS") ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ โดยระบบดงักล่ำวแตกต่ำงจำกระบบ WMS ทัว่ไปซึง่ครอบคลุมกำรบรหิำร
จดักำรคลงัสนิคำ้ กำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคลซึง่ช่วยในกำรวำงแผนกำรท ำงำนของพนกังำนในคลงัสนิคำ้ในแต่ละวนั 
ท ำใหม้ตีน้ทุนในกำรบรหิำรน้อยลงและช่วยบนัทกึ/จดัเกบ็ตวัชีว้ดัสมรรถนะหลกั (Key Performance Indicator: KPI) 
และกำรจดัเกบ็ขอ้มูลทำงบญัชี ท ำใหฝ้่ำยบญัชขีองทัง้บรษิทัฯ และลกูคำ้สำมำรถตรวจสอบปรมิำณสนิคำ้คงคลงัได้
ตลอดเวลำ ทัง้นี้ ระบบ WMS จะบนัทกึกำรเคลื่อนไหวของสนิคำ้ท ำใหบ้รษิทัฯ และลกูคำ้สำมำรถตดิตำมสถำนะของ
สนิคำ้ไดต้ลอดเวลำแบบเรยีลไทม ์(Realtime) ช่วยลดเวลำและค่ำใชจ้่ำยในกำรคน้หำสนิคำ้ เพิม่ควำมรวดเรว็ในกำร
บริกำร ลดควำมผิดพลำด อีกทัง้ช่วยเพิ่มประสทิธิภำพในกำรบริหำรพื้นที่คลงัสินค้ำ ลดต้นทุนในกำรจดักำร
คลงัสนิคำ้ และกำรพึง่พงิทรพัยำกรบุคคลใหก้บับรษิทัฯ 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงพืน้ที่คลงัสนิคำ้เพื่อรบัฝำกสนิคำ้ทัว่ไปของกลุ่มบรษิทั แบ่งตำมพืน้ทีท่ ัว่ไปและพืน้ทีเ่ขต
ปลอดอำกร (Free Zone) ณ วนัที ่31 มนีำคม 2558 

ด าเนินงาน
โดย 

ท่ีตัง้ 
พืน้ท่ีทัว่ไป 

พืน้ท่ีเขตปลอดอากร 
(Free Zone) 

รวมพืน้ท่ีคลงัสินค้า 

(ตารางเมตร) (ตารางเมตร) (ตารางเมตร) 
บรษิทัฯ ท่ำเรอืแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุร ี 49,820 48,460 98,280 

ถนนสำมวำ กรุงเทพฯ 13,440 - 13,440 
รวมพืน้ท่ีคลงัสินค้า 63,260 48,460 111,720 

ทีม่ำ: บรษิทัฯ 



  

  
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.2 หน้ำที ่25 

  
คลงัสนิคำ้ส ำหรบัสนิคำ้ทัว่ไป คลงัสนิคำ้ปลอดอำกร 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงพืน้ทีค่ลงัสนิคำ้เพื่อรบัฝำกสนิคำ้ทัว่ไประหว่ำงปี 2555 ถงึ 2557 และ ณ 31 มนีำคม 2558 

 หน่วย 2555 2556 2557 ณ 31 มีนาคม 2558 

จ ำนวนคลงัสนิคำ้ในพืน้ทีท่ ัว่ไป หลงั 12 13 13 13 

พืน้ทีท่ ัว่ไป ตำรำงเมตร 69,020 70,4601 63,2601 63,260 

จ ำนวนคลงัสนิคำ้ในพืน้ทีเ่ขต
ปลอดอำกร (Free Zone) 

หลงั 3 5 6 6 

พืน้ทีเ่ขตปลอดอำกร (Free Zone) ตำรำงเมตร 27,340 39,3401 48,4601 48,460 

รวมจ านวนคลงัสินค้า หลงั 15 18 19 19 

รวมพืน้ท่ีคลงัสินค้า ตารางเมตร 96,360 109,800 111,720 111,720 
ทีม่ำ: บรษิทัฯ 
หมำยเหตุ: 1พืน้ทีค่ลงัสนิคำ้ทัว่ไปในปี 2557 ลดลงจำกปี 2556 และพืน้ที่คลงัสนิคำ้ในเขตปลอดอำกรในปี 2557 เพิม่ขึน้จำกปี 2556 เนื่องจำกบรษิทัฯ ไดข้ออนุมตัิ
จำกกรมศุลกำกร เพื่อขยำยพื้นที่คลงัสินค้ำจำกพื้นที่ทัว่ไปเปลี่ยนเป็นพื้นที่เขตปลอดอำกรจ ำนวน 9,120 ตำรำงเมตร อย่ำงไรกด็ี กลุ่มบรษิัท มีกำรโอนย้ำย
คลงัสนิค้ำที่ให้บรกิำรจดักำรเอกสำรและขอ้มูลมำเพื่อใชใ้ห้บรกิำรรบัฝำกสนิคำ้ทัว่ไปจ ำนวน 1,920 ตำรำงเมตร จงึท ำใหพ้ื้นที่คลงัสนิคำ้ทัว่ไปลดลงจ ำนวน 7,200 
ตำรำงเมตร 
 
 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงอตัรำกำรใชพ้ืน้ทีค่ลงัสนิคำ้เพื่อรบัฝำกสนิคำ้ทัว่ไป (Occupancy Rate) ระหว่ำงปี 2555 ถงึ 
2557 งวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2557 และ วนัที ่31 มนีำคม 2558 
 

 2555 2556 2557 
งวดสามเดือนส้ินสดุ
วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 

งวดสามเดือนส้ินสดุ
วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 

พืน้ทีท่ ัง้หมดของคลงัสนิคำ้ทัว่ไป 
(ตำรำงเมตร) 

96,360 109,800 111,720 111,720 111,720 

อตัรำกำรใชพ้ืน้ทีค่ลงัสนิคำ้เพือ่รบัฝำกสนิคำ้ทัว่ไป1 
(รอ้ยละ) 

85.25 79.65 86.24 79.44 85.89 

ทีม่ำ: บรษิทัฯ 
หมำยเหตุ: 1อตัรำกำรใชพ้ืน้ทีค่ลงัสนิค้ำเพื่อรบัฝำกสนิคำ้ทัว่ไปค ำนวณจำกสองส่วนคอื 1) ส่วนทีใ่หบ้รกิำรลกูคำ้ประเภทสญัญำตำรำงเมตรต่อเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 

100.00  2) ส่วนที่ให้บรกิำรลูกค้ำประเภทสญัญำตนัต่อวนั ค ำนวณจำกปรมิำณสินค้ำที่ให้บริกำรรบัฝำก (Revenue Ton) หำรด้วยปรมิำณสินค้ำที่
คลงัสนิคำ้ทัว่ไปสำมำรถรองรบัได ้(Revenue Ton) 

 
 



  

  
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.2 หน้ำที ่26 

แผนภำพต่อไปนี้แสดงสรุปพืน้ทีก่ำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ส ำหรบัสนิคำ้ทัว่ไปบนพืน้ทีท่ ัว่ไปและ
พืน้ทีเ่ขตปลอดอำกร (Free Zone) ของบรษิทัฯ ในเขตพืน้ทีท่่ำเรอืแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุร ี

 

ทีม่ำ: บรษิทัฯ 

รำยไดจ้ำกกำรให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ส ำหรบัสนิคำ้ทัว่ไปของบรษิทัฯ สำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 
สว่น กล่ำวคอื รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้ทัว่ไป และรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรจดักำรสนิคำ้ทัว่ไป 

(ก) กำรใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้ทัว่ไป (Storage) 

กลุ่มบรษิัทให้บรกิำรรบัฝำกสนิคำ้ทัว่ไปโดยมลีกัษณะกำรให้บรกิำร 2 แบบตำมประเภทสญัญำกำร
ใหบ้รกิำร กล่ำวคอื แบบตำรำงเมตรต่อเดอืน และแบบตนัต่อวนั (Revenue Ton)1   

สญัญำใหบ้รกิำรแบบตำรำงเมตรต่อเดอืน 

กำรใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้แบบตำรำงเมตรต่อเดอืนช่วยลดควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรขำดแคลน
พืน้ทีใ่นกำรรบัฝำกสนิคำ้ใหก้บัผู้ใชบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้ โดยสญัญำกำรใหบ้รกิำรจะระบุพืน้ทีร่บัฝำกขัน้ต ่ำต่อ
เดอืนทีผู่ใ้ชบ้รกิำรตอ้งกำรใชบ้รกิำรรบัฝำกกบัทำงกลุ่มบรษิทั ซึง่หำกผูใ้ชบ้รกิำรใชพ้ืน้ทีน้่อยกว่ำพืน้ทีท่ีร่ะบุ
ไว้ในสญัญำกำรให้บรกิำร ผู้ใช้บรกิำรจะต้องจ่ำยค่ำบรกิำรให้กบักลุ่มบรษิัทเท่ำกบัค่ำบรกิำรรบัฝำกขัน้ต ่ำ 
อย่ำงไรกด็ ีหำกผูเ้ช่ำมคีวำมต้องกำรใชบ้รกิำรรบัฝำกมำกกว่ำกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกขัน้ต ่ำทีร่ะบุในสญัญำกำร
ใหบ้รกิำร ผูใ้ชบ้รกิำรสำมำรถเจรจำกบับรษิทัฯ เพื่อขอเพิม่พืน้ทีร่บัฝำกได้ ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัมพีืน้ทีใ่หบ้รกิำร
รบัฝำกสนิคำ้ทัว่ไปแบบตำรำงเมตรต่อเดอืนทัง้ในสว่นของพืน้ทีท่ ัว่ไปและพืน้ทีเ่ขตปลอดอำกร (Free Zone) 
โดยอตัรำค่ำบรกิำรรบัฝำกของพืน้ที่เขตปลอดอำกร (Free Zone) จะสงูกว่ำอตัรำค่ำบรกิำรรบัฝำกของพืน้ที่
ทัว่ไป ซึง่จะคดิเป็นต่อตำรำงเมตรต่อเดอืน โดยสญัญำกำรใหบ้รกิำรสว่นใหญ่มอีำยุสญัญำประมำณ 1 - 3 ปี  

                                                 
1 Revenue Ton หมำยถงึ น ้ำหนกัเป็นเมตรกิตนั หรอืปรมิำตรเป็นลกูบำศกเ์มตร แลว้แต่ว่ำมลูค่ำใดจะสงูกวำ่ 
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ส่วนที ่2.2 หน้ำที ่27 

สญัญำใหบ้รกิำรแบบตนัต่อวนั (Revenue Ton) 

กำรใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้แบบตนัต่อวนั (Revenue Ton) ช่วยเพิม่ช่องทำงในกำรเพิม่ควำมสำมำรถ
ในกำรท ำก ำไรให้กบักลุ่มบรษิัทจำกประสทิธภิำพในกำรบรหิำรกำรรบัฝำกสนิค้ำได้อย่ำงรวดเรว็ ส่งผลให้
กลุ่มบริษัทสำมำรถรองรับสินค้ำรับฝำกได้เพิ่มขึ้น ทัง้นี้  กำรบริกำรรับฝำกสินค้ำทัว่ไปแบบตันต่อวัน 
(Revenue Ton) มทีัง้ในส่วนพื้นที่ทัว่ไปและพื้นที่เขตปลอดอำกร (Free Zone) โดยอตัรำค่ำบรกิำรรบัฝำก
ของพืน้ทีเ่ขตปลอดอำกร (Free Zone) จะสงูกว่ำอตัรำค่ำบรกิำรรบัฝำกของพืน้ทีท่ ัว่ไป ซึง่แตกต่ำงจำกอตัรำ
ค่ำบรกิำรแบบตำรำงเมตรต่อเดอืนเดอืน โดยกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิค้ำแบบรำยวนัจะคดิเป็นต่อตนัต่อวนั 
(Revenue Ton) ของสนิค้ำต่อวนั ซึ่งบรษิัทฯ จะท ำกำรเสนออตัรำค่ำบรกิำรให้สอดคล้องกบัควำมต้องกำร
สงูสดุของลกูคำ้แบบเบด็เสรจ็ (Tailor Made Solution) 

กำรให้บริกำรรับฝำกสินค้ำแบบรำยวันส่วนใหญ่จะไม่มีกำรท ำสัญญำระยะยำว อย่ำงไรก็ด ี
รำยละเอยีดขอ้ตกลงกำรใหบ้รกิำรรวมทัง้อตัรำค่ำบรกิำรจะระบุในขอ้เสนอกำรใหบ้รกิำร (Service Proposal) 
ซึง่จะมกีำรปรบัปรุงต่อเมื่อรำยละเอยีดกำรให้บรกิำรหรอือตัรำค่ำบรกิำรมกีำรเปลีย่นแปลง ซึง่แตกต่ำงจำก
กำรใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้แบบรำยเดอืนซึง่มสีญัญำกำรใหบ้รกิำรระยะยำว  

ในปจัจุบันพื้นที่คลังสินค้ำทัว่ไปที่ให้บริกำรลูกค้ำประเภทสญัญำแบบตำรำงเมตรต่อเดือน และ
ประเภทสญัญำให้บรกิำรแบบตนัต่อวนั คดิเป็นสดัส่วนประมำณรอ้ยละ 70.00 และรอ้ยละ 30.00 ของพื้นที่
กำรใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้ทัว่ไป ตำมล ำดบั 

(ข) กำรใหบ้รกิำรจดักำรสนิคำ้ (Handling) 

กลุ่มบรษิัทให้บรกิำรจดักำรสนิค้ำรบัฝำกอย่ำงครบวงจร ซึ่งช่วยลดภำระในกำรจดักำรสนิค้ำให้กบั
ผูใ้ชบ้รกิำรรบัฝำกของกลุ่มบรษิทั โดยบรกิำรที่กลุ่มบรษิทัใหบ้รกิำร ไดแ้ก่ บรกิำรรบั-ส่งสนิคำ้ บรกิำรตรวจ
รบัและตรวจสอบสนิค้ำ บรกิำรจดัผลติภัณฑ์ในหีบห่อใหม่ (Re-packaging) บรกิำรจดัเรยีงสนิค้ำ บรกิำร
ด ำเนินพธิกีำรศุลกำกร เป็นตน้ 

  



  

  
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.2 หน้ำที ่28 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงรำยได้จำกกำรให้บริกำรรบัฝำกสินค้ำทัว่ไปตำมลกัษณะกำรให้บริกำรของบริษัทฯ 
ส ำหรบัปีบญัช ี2555 ถงึ 2557  

กลุ่มธรุกิจของคลงัสินค้าทัว่ไป 

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 
31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 

(งบการเงินรวมเสมือน)  (งบการเงินรวมเสมือน)  (งบการเงินรวมเสมือน) 
รายได้1 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ รายได้1 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ รายได้1 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

รำยไดจ้ำกกำรรบัฝำกสนิคำ้ 
(Storage) 186.2 54.70 213.8 45.23 239.9 54.10 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรจดักำร 
(Handling) 107.6 31.60 203.8 43.11 115.1 25.96 
รำยไดก้ำรด ำเนินพธิกีำรศุลกำกร 
(Customs clearance) 9.7 2.85 19.1 4.04 22.2 5.01 
รำยไดจ้ำกบรกิำรเสรมิ (Value 
Added Service) 2 36.9 10.85 36.0 7.62 66.1 14.93 
รวมทัง้หมด 340.4 100.00 472.7 100.00 443.4 100.00 

ทีม่ำ: บรษิทัฯ 
หมำยเหตุ: 1 รำยไดจ้ำกกำรใหจ้ดักำรคลงัสนิคำ้ทัว่ไปขำ้งตน้ไม่รวมรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ทัว่ไป เนื่องจำกอยู่ในส่วนธุรกจิใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ 

 2 รำยได้จำกบริกำรเสริม (Value Added Service) ได้แก่ บรกิำรเปลี่ยนถ่ำยตู้ ( Cross Docking) บริกำรจดักำรผลิตภัณฑ์ในหีบห่อใหม่ (Re-
Packaging) บรกิำรจดัเรยีงสนิคำ้ (Sorting) และบรกิำรขนส่ง เป็นตน้ 

  ตำรำงต่อไปนี้แสดงรำยได้จำกกำรให้บรกิำรรบัฝำกสนิค้ำทัว่ไปตำมลกัษณะกำรให้บรกิำรของบรษิัทฯ 
ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2557 และงวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2558  

กลุ่มธรุกิจของคลงัสินค้าทัว่ไป 

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มี.ค. 57 31 มี.ค. 58 

(งบการเงินรวม)  (งบการเงินรวม)  
รายได้1 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ รายได้1 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

รำยไดจ้ำกกำรรบัฝำกสนิคำ้ 
(Storage) 

62.5 52.26 66.3 55.05 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรจดักำร 
(Handling) 

36.5 30.49 28.9 24.00 

รำยไดก้ำรด ำเนินพธิกีำรศุลกำกร 
(Customs clearance) 

5.4 4.51 8.0 6.68 

รำยไดจ้ำกบรกิำรเสรมิ (Value 
Added Service) 2 

15.3 12.74 17.1 14.27 

รวมทัง้หมด 119.7 100.0 120.3 100.00 
ทีม่ำ: บรษิทัฯ 
หมำยเหตุ: 1  รำยได้จำกกำรให้จดักำรคลงัสนิค้ำทัว่ไปข้ำงต้นไม่รวมรำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำทัว่ไป เนื่องจำกอยู่ในส่วน ธุรกิจ

ใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ 
 2 รำยได้จำกบรกิำรเสรมิ (Value Added Service) ได้แก่ บรกิำรเปลี่ยนถ่ำยตู้ ( Cross Docking) บรกิำรจดักำรผลติภณัฑ์ในหีบ
ห่อใหม่ (Re-Packaging) บรกิำรจดัเรยีงสนิคำ้ (Sorting) และบรกิำรขนส่ง เป็นตน้ 

  



  

  
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.2 หน้ำที ่29 

ในปจัจุบนัพื้นที่คลงัสนิค้ำทัว่ไปที่ให้บรกิำรลูกค้ำประเภทสญัญำแบบตำรำงเมตรต่อเดอืน และประเภท
สญัญำใหบ้รกิำรแบบตนัต่อวนั คดิเป็นสดัส่วนประมำณรอ้ยละ 70.00 และรอ้ยละ 30.00 ของพืน้ทีก่ำรใหบ้รกิำรรบั
ฝำกสนิคำ้ทัว่ไป ตำมล ำดบั อย่ำงไรกต็ำมสดัส่วนรำยไดข้องสญัญำแบบตำรำงเมตรต่อเดอืนและแบบตนัต่อวนัคดิ
เป็นสดัสว่นประมำณรอ้ยละ 60.00 และรอ้ยละ 40.00 ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้ทัว่ไป ตำมล ำดบั จะ
เหน็ว่ำสดัส่วนรำยได้ของสญัญำแบบตำรำงเมตรต่อเดอืนสูงกว่ำแบบตนัต่อวนัเพยีงเลก็น้อยเมื่อ เทยีบกบัสดัส่วน
พืน้ที ่เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรจดักำร (Handling) และบรกิำรเสรมิอื่นๆ (Value Added Service) 
แก่ผูใ้ชบ้รกิำรประเภทตนัต่อวนัในสดัสว่นทีส่งูกว่ำประเภทตำรำงเมตรต่อเดอืน 

ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยของกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ส ำหรบัสนิคำ้ทัว่ไปบนพืน้ทีท่ ัว่ไปและพืน้ที่
เขตปลอดอำกร (Free Zone) ของกลุ่มบรษิัท ได้แก่ กลุ่มผู้ผลติและจ ำหน่ำยสนิค้ำทีม่กีำรน ำเขำ้และส่งออกสนิค้ำ 
เนื่องจำกพื้นที่คลงัสนิค้ำทัว่ไปของบรษิัทฯ ส่วนใหญ่ตัง้อยู่ใกล้ท่ำเรอืแหลมฉบงัซึ่ งเป็นท่ำเรอืที่มกีำรน ำเขำ้และ
ส่งออกมำกเป็นอนัดบัต้นของประเทศไทย นอกจำกนี้ บรษิัทฯ ยงัให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำบนพื้นที่เขต
ปลอดอำกร (Free Zone) ซึง่ท ำใหผู้ใ้หเ้ช่ำคลงัสนิคำ้ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทำงอำกรอกีดว้ย 

 บรษิทัฯ มกีลยุทธใ์นกำรท ำกำรตลำดส ำหรบักำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ส ำหรบัสนิคำ้ทัว่ไป โดย
เน้นกำรให้บรกิำรทำงดำ้นโลจสิติกสอ์ย่ำงครบวงจร และมปีระสทิธภิำพ สรำ้งควำมเชื่อมัน่ และควำมพงึพอใจใน
บรกิำรให้กบัลูกค้ำ ซึ่งควำมต่อเนื่องของกำรใชบ้รกิำรของลูกค้ำเก่ำนับเป็นหนึ่งในเครื่องยนืยนัถึงควำมเชื่อมัน่ที่
ลูกคำ้มใีห้กบับรษิทัฯ อย่ำงไรกด็ ีเพื่อควำมมัน่คงและกำรเติบโตที่ยัง่ยนืของบรษิัทฯ บรษิัทฯ มกีลยุทธ์ในกำรหำ
ลกูคำ้ใหม่ โดยกำรพจิำรณำรำยชื่อลกูคำ้เป้ำหมำยจำกรำยชื่อผูป้ระกอบกำรในนิคมอุตสำหกรรมทีอ่ยู่ใกลก้บัท่ำเรอื
แหลมฉบงั และรำยชื่อผู้ประกอบกำรที่อยู่ในระบบของส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน (BOI) จำกนัน้
ศกึษำขอ้มูลของกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยที่มศีกัยภำพ เพื่อก ำหนดกำรบรกิำรที่เหมำะสมกบักลุ่มลูกคำ้แต่ละรำย และ
ตดิต่อลกูคำ้เพื่อขอน ำเสนอกำรบรกิำร  

 นอกจำกนี้ บรษิทัฯ พยำยำมทีจ่ะพฒันำระบบกำรบรหิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้อย่ำงต่อเนื่องโดยน ำระบบ
เทคโนโลยสีำรสนเทศเขำ้มำช่วยในกำรบรหิำรจดักำรเพื่อเพิม่ประสทิธภิำพ ลดควำมผดิพลำดในกำรจดักำรสนิค้ำ 
เพิม่ควำมรวดเรว็ และพยำยำมทีจ่ะตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้แต่ละรำยเพิม่ขึน้  

 ณ ปจัจุบัน กลุ่มลูกค้ำของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ผลิตน ำเข้ำและส่งออกสินค้ำขนำดใหญ่ใน
อุตสำหกรรมเคมภีณัฑ ์ผูผ้ลติยำงรถยนต ์สนิคำ้อุปโภคบรโิภค บรษิทัน ำเขำ้แร่ธำตุ และบรษิทัรบัจดักำรขนสง่สนิคำ้
ระหว่ำงประเทศ เป็นตน้ 

  สภาวะการแข่งขนั 

 คู่แขง่ของกลุ่มบรษิทัฯ ในกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ส ำหรบัสนิคำ้ทัว่ไปบนพืน้ทีท่ ัว่ไปและพืน้ที่
เขตปลอดอำกร (Free Zone) ได้แก่ บริษัท เคอรี่ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั  และบริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส ์
(ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นต้น ทัง้นี้ แต่ละบรษิทัมพีืน้ทีใ่นกำรใหบ้รกิำรทีแ่ตกต่ำงกนั เช่น บรษิทัฯ เป็นผูท้ีใ่หบ้รกิำร
ในลกัษณะดงักล่ำวในเขตนิคมอุตสำหกรรม และท่ำเรอืแหลมฉบงัแต่เพยีงผูเ้ดยีว  

 2.1.1.2 การให้บริการรบัฝากและบริหารสินค้าส าหรบัสินค้าอนัตราย 

กลุ่มบรษิทัใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ส ำหรบัสนิคำ้อนัตรำย ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ กลุ่ม
บรษิัทมรีำยได้จำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำส ำหรบัสนิค้ำอนัตรำยเป็นอนัดบัหนึ่งจำกรำยได้ทัง้หมด
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ของบรษิทัฯ หรอืคดิเป็นสดัสว่นประมำณรอ้ยละ 21.47 – 27.06 ของรำยไดท้ัง้หมดของบรษิทัฯ ระหว่ำงปี 2555 ถงึ
งวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2558 ซึง่มำจำกรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้อนัตรำย และรำยไดจ้ำก
กำรให้บรกิำรจดักำรสนิค้ำอนัตรำย (Handling) เช่น กำรเปิดและปิดตู้คอนเทนเนอร์สนิค้ำอนัตรำย กำรใหบ้รกิำร
ด ำเนินพธิกีำรศุลกำกร เป็นตน้  

บรษิทัฯ ไดร้บัสมัปทำนจำกกำรท่ำเรอืแห่งประเทศไทยเมื่อวนัที ่1 ตุลำคม 2546 ใหเ้ป็นผูด้แูลรบัฝำกและขน
ยำ้ยสนิคำ้ทีเ่ขำ้ขำ่ยสนิคำ้อนัตรำยตำมพระรำชบญัญตัวิตัถุอนัตรำย พ.ศ. 2535 ทีท่ ำกำรขนสง่ผ่ำนท่ำเรอืแหลมฉบงั
เป็นระยะเวลำ 30 ปี นับตัง้แต่วนัที่บรษิทัฯ ไดร้บัสมัปทำน โดย ณ ปจัจุบนั บรษิทัฯ เป็นผูป้ระกอบกำรรำยเดยีวที่
ไดร้บัสมัปทำนจำกกำรท่ำเรอืแห่งประเทศไทยในกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้อนัตรำยในเขตพืน้ทีท่่ำเรอื
แหลมฉบงั 

ณ ปจัจุบนั บรษิทัฯ มพีืน้ทีร่บัฝำกสนิคำ้อนัตรำยในเขตท่ำเรอืแหลมฉบงั ทัง้หมด 184,000 ตำรำงเมตร โดย
ลำนวำงตู้คอนเทนเนอรส์ ำหรบัสนิค้ำอนัตรำย 173,968 ตำรำงเมตร และพื้นที่ส ำหรบัคลงัสนิค้ำเพื่อรบัฝำกสนิค้ำ
อนัตรำย 2 หลงั พืน้ที ่10,032 ตำรำงเมตร  

ตำรำงต่อไปนี้แสดงพืน้ทีร่บัฝำกสนิคำ้อนัตรำยระหว่ำงปี 2555 ถงึ 2557 และ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2558  

 หน่วย 2555 2556 2557 ณ 31 มีนาคม 2558 

ลำนวำงตูค้อนเทนเนอรส์ ำหรบัสนิคำ้อนัตรำย ตำรำงเมตร 125,968 125,968 173,968 173,968 

คลงัสนิคำ้อนัตรำย ตำรำงเมตร 10,032 10,032 10,032 10,032 

รวมพืน้ท่ีคลงัสินค้า ตารางเมตร 136,000 136,000 184,000 184,000 
ทีม่ำ: บรษิทัฯ 

 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงอตัรำกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้อนัตรำย (Occupancy Rate) ระหว่ำงปี 2555 ถงึ 2557 งวด
สำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2557 และ วนัที ่31 มนีำคม 2558 
 

 2555 2556 2557 
งวดสามเดือนส้ินสดุ
วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 

งวดสามเดือนส้ินสดุ
วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 

ปรมิำณสนิคำ้ทีค่ลงัสนิคำ้อนัตรำยสำมำรถ
รองรบัได ้(Revenue Ton) 

17,483 17,483 17,483 17,483 17,483 

อตัรำกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้อนัตรำย1 
(รอ้ยละ) 

95.89 93.43 106.212 101.252 106.262 

ทีม่ำ: บรษิทัฯ 
หมำยเหตุ: 1อตัรำกำรให้บรกิำรรบัฝำกสนิค้ำอนัตรำยค ำนวณจำกปรมิำณสนิค้ำอนัตรำยที่ให้บรกิำรรบัฝำก (Revenue Ton) หำรด้วยปรมิำณสนิค้ำที่คลงัสนิค้ำ

อนัตรำยสำมำรถรองรบัได ้(Revenue Ton) 
2 อตัรำกำรให้บรกิำรรบัฝำกสนิค้ำอนัตรำยในปี 2557 งวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 มนีำคม 2557 และ 2558 เกนิร้อยละ 100.00 เนื่องจำกกำรค ำนวณ
จำกปรมิำณสนิคำ้ทีร่บัฝำกซึง่อำจเกนิรอ้ยละ 100.00 ในกรณีทีม่กีำรหมุนเวยีนของสนิคำ้ทีน่ ำมำฝำก 

บรกิำรของบรษิัทฯ ในกำรดูแลสนิค้ำอนัตรำยครอบคลุมตัง้แต่กำรตรวจรบัสนิค้ำอนัตรำยจำกท่ำเทยีบเรอื
แหลมฉบงั บนัทกึขอ้มูลสนิคำ้เขำ้และออกในระบบเครอืข่ำยขอ้มูลและกำรสือ่สำรเกีย่วกบักำรน ำเขำ้ส่งออก กำรรบั
ฝำก และกำรขนส่งสนิค้ำอนัตรำย ("DG-NET") ซึ่งเป็นระบบที่ถูกคิดค้นและพัฒนำโดย DITS เพื่อควบคุมและ
ตดิตำมสถำนะกำรเขำ้ออกของสนิคำ้อนัตรำยทัง้หมดในเขตทำ่เรอืแหลมฉบงั ขนยำ้ยสนิคำ้อนัตรำยระหว่ำงท่ำเทยีบ
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เรอืแหลมฉบงักบัคลงัเกบ็สนิคำ้อนัตรำยของบรษิทัฯ และ/หรอืคลงัสนิคำ้ของผูน้ ำเขำ้และส่งออกสนิคำ้อนัตรำย น ำ
สนิคำ้อนัตรำยเขำ้และออกจำกตูค้อนเทนเนอร ์และรบัฝำกสนิคำ้อนัตรำย เป็นตน้ 

บรษิทัฯ มทีมีบุคลำกรทีม่ปีระสบกำรณ์และไดร้บักำรอบรมพเิศษในกำรดแูลสนิคำ้อนัตรำยแต่ละประเภทเพื่อ
เตรยีมพรอ้มในกำรระงบัเหตุฉุกเฉินทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรรัว่ไหลของสนิคำ้อนัตรำย โดยทมีบุคลำกรของบรษิทัฯ จะ
ดูแลสนิคำ้อนัตรำยในทุกขัน้ตอน ตัง้แต่สนิคำ้อนัตรำยเขำ้เทยีบท่ำเรอืจนกระทัง่เรอืสนิคำ้อนัตรำยออกจำกท่ำเรอื 
ซึ่งรวมทัง้กระบวนกำรเคลื่อนย้ำย กำรรบัฝำก และกำรขนส่งระหว่ำงท่ำเรอืแหลมฉบงัถึงคลงัสนิค้ำอนัตรำยของ
บรษิทัฯ ทัง้น้ี เพื่อป้องกนัอุบตัเิหตุทีอ่ำจจะเกดิขึน้ บรษิัทฯ มกีำรแบ่งสดัส่วนพืน้ทีร่บัฝำกของสนิคำ้อนัตรำยแต่ละ
ประเภทอย่ำงชดัเจน และไดจ้ดัใหม้สีถำนทีร่บัฝำกทัง้ในรูปแบบของคลงัสนิคำ้และลำนกลำงแจง้เพื่อใหเ้หมำะสมกบั
กำรรบัฝำกสนิคำ้อนัตรำยแต่ละประเภท  

สญัญำกำรใหบ้รกิำรจดักำรคลงัสนิคำ้ส ำหรบัสนิคำ้อนัตรำยทัง้ในรปูแบบของคลงัสนิคำ้และลำนกลำงแจง้เป็น
สญัญำกำรใหบ้รกิำรระยะยำวระหว่ำงบรษิทัฯ และกำรท่ำเรอืแห่งประเทศไทย ซึ่งในสญัญำดงักล่ำวจะระบุถึงกำร
ก ำหนดอตัรำกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้อนัตรำยตำมประกำศของกำรท่ำเรอืแห่งประเทศไทย โดยบรษิทัฯ จะแจ้ง
อตัรำค่ำบรกิำรดงักล่ำวใหล้กูคำ้ทรำบในเวบ็ไซด ์(www.dg-net.org)  

ทัง้นี้ ลูกคำ้ที่ต้องกำรใชบ้รกิำรฝำกสนิค้ำอนัตรำย จะต้องเขำ้มำกรอกขอ้มูลผ่ำนระบบ DG-NET ซึ่งระบุถึง
ข้อมูลของตู้คอนเทนเนอร์และประเภทของสนิค้ำอนัตรำยในตู้คอนเทนเนอร์ กำรบริกำรที่ลูกค้ำต้องกำร และ
ระยะเวลำกำรใช้บริกำร รวมทัง้ ลูกค้ำต้องช ำระเงินค่ำบรกิำรก่อนกำรน ำสนิค้ำอนัตรำยเข้ำและ/หรอืออกจำก
คลงัสนิคำ้ของบรษิทัฯ 

 

  
ลำนวำงตูค้อนเทนเนอรส์ ำหรบัสนิคำ้อนัตรำย คลงัสนิคำ้อนัตรำย 

บรษิทัฯ ไดน้ ำระบบ Differential-GPS ("D-GPS") ซึง่เป็นระบบที ่DITS พฒันำร่วมกบั บรษิทั ซมีโีอ จเีอมบี
เอช (Symeo GmbH) ซึง่เป็นบรษิทัผลติและพฒันำอุปกรณ์จบัคลื่นวทิยุควำมถี่สงูจำกประเทศเยอรมนั มำใชใ้นกำร
รบัฝำกและค้นหำตู้คอนเทนเนอรส์ ำหรบัสนิค้ำอนัตรำยทัง้หมดของบรษิัทฯ ซึ่งท่ำเรอืแหลมฉบงัเป็นท่ำเรอืแรกใน
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ และเป็นล ำดบัทีส่องของโลกทีใ่ชร้ะบบ D-GPS ในกำรรบัฝำกและคน้หำสนิคำ้อนัตรำย ท ำ
ใหบ้รษิทัฯ และกำรท่ำเรอืแห่งประเทศไทยสำมำรถคน้หำตดิตำมตู้คอนเทนเนอรส์ ำหรบัสนิคำ้อนัตรำยในเขตพืน้ที่
ท่ำเรอืแหลมฉบงัได้อย่ำงรวดเรว็และแม่นย ำ ลดขัน้ตอนในกำรท ำงำน และเพิม่ควำมปลอดภยัในกำรปฏบิตัิงำน
ใหก้บัพนกังำน 

ทัง้นี้ รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้และกำรจดักำรสนิคำ้อนัตรำยสว่นหนึ่งจะถูกแบ่งใหก้บักำรท่ำเรอื
แห่งประเทศไทย  

http://www.dg-net.org/


  

  
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.2 หน้ำที ่32 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้และกำรจดักำรสนิคำ้อนัตรำยของบรษิทัฯ ส ำหรบัปี
บญัช ี2555 ถงึ 2557  

กลุ่มธรุกิจ 

  
  
  

หน่วย: 
ปริมาณ 

  

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 

(งบการเงินรวมเสมือน)  (งบการเงินรวมเสมือน)  (งบการเงินรวมเสมือน) 

ปริมาณ 
รายได้ 

(ล้านบาท) 
ปริมาณ 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
รายได้ 

(ล้านบาท) 

ลำนวำงตูค้อนเทนเนอร์
ส ำหรบัสนิคำ้อนัตรำย 

TEU 129,359.8 431.0 136,977.3 436.0 146,324.3 488.5 

คลงัสนิคำ้อนัตรำย Revenue 
Ton 

28,918.0 14.0 35,281.0 12.9 27,629.0 9.4 

รวมทัง้หมด      445.0  448.9  497.9 
ทีม่ำ: บรษิทัฯ 
หมำยเหตุ: 1 รำยได้จำกกำรให้บรกิำรลำนวำงตู้คอนเทนเนอร์ส ำหรบัสนิค้ำอนัตรำยคดิจำกอตัรำค่ำบรกิำรลำนวำงตู้คอนเทนเนอร์ส ำหรบัสนิค้ำอนัตรำยต่อTEU 

และรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรคลงัสนิคำ้อนัตรำยคดิจำกอตัรำค่ำบรกิำรคลงัสนิคำ้อนัตรำยต่อลกูบำศกเ์มตร 
2 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรคลงัสนิคำ้อนัตรำยขำ้งตน้ไม่รวมรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้อนัตรำย เนื่องจำกอยู่ในส่วนธุรกจิใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้   

ตำรำงต่อไปนี้แสดงรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้และกำรจดักำรสนิคำ้อนัตรำยของบรษิทัฯ ส ำหรบั
งวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2557 และงวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2558  

กลุ่มธรุกิจ 

  
  
  

หน่วย: 
ปริมาณ 

  

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 

31 มี.ค. 57 31 มี.ค. 58 

(งบการเงินรวม)  (งบการเงินรวม)  

ปริมาณ 
รายได้ 

(ล้านบาท) 
ปริมาณ 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

ลำนวำงตูค้อนเทนเนอร์
ส ำหรบัสนิคำ้อนัตรำย 

TEU         
33,156.8  108.5 

        
38,563.3  137.5 

คลงัสนิคำ้อนัตรำย Revenue Ton 6,333.0 1.9 4,997.0 3.7 
รวมทัง้หมด         33,156.8  110.4     38,563.3  141.2 
ทีม่ำ: บรษิทัฯ 
หมำยเหตุ: 1 รำยได้จำกกำรให้บรกิำรลำนวำงตู้คอนเทนเนอรส์ ำหรบัสนิค้ำอนัตรำยคดิจำกอตัรำค่ำบรกิำรลำนวำงตู้คอนเทนเนอร์ส ำหรบัสนิค้ำ

อนัตรำยต่อTEU และรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรคลงัสนิคำ้อนัตรำยคดิจำกอตัรำค่ำบรกิำรคลงัสนิคำ้อนัตรำยต่อลกูบำศกเ์มตร 
2 รำยได้จำกกำรให้บรกิำรคลงัสินค้ำอนัตรำยข้ำงต้นไม่รวมรำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งสนิค้ำอนัตรำย เนื่องจำกอยู่ในส่วน ธุรกิจ
ใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้   

ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 บรษิทัฯ เป็นผูป้ระกอบกำรรำยเดยีวในประเทศไทยทีไ่ดร้บัสมัปทำนในกำรดแูลสนิคำ้อนัตรำยจำกกำรท่ำเรอื
แห่งประเทศไทยในกำรดูแลสินค้ำอันตรำยที่ขนส่งผ่ำนท่ำเรือแหลมฉบัง ดังนัน้กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของกำร
ให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำส ำหรบัสนิค้ำอนัตรำยครอบคลุมกลุ่มผู้ประกอบกำรที่ขนส่งสนิค้ำอนัตรำยผ่ำน
ท่ำเรอืแหลมฉบงัทัง้หมด ทัง้นี้ บรษิทัฯ มกีำรประเมนิควำมพงึพอใจของลกูคำ้ทีม่ยีอดใชบ้รกิำรน ำเขำ้ และส่งออก



  

  
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.2 หน้ำที ่33 

สงูสุด 10 รำยแรก เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพกำรท ำงำนของบรษิทัฯ รวมทัง้เป็นกำรสรำ้งควำมสมัพนัธท์ีด่กีบัลกูคำ้ ซึง่
เป็นกำรสรำ้งโอกำสทำงธุรกจิในกำรน ำเสนอบรกิำรอื่นๆ ของบรษิทัฯ ใหแ้ก่กลุ่มลกูคำ้ดงักล่ำวอกีดว้ย 

 สภาวะการแข่งขนั 

 บรษิทัฯ เป็นผูป้ระกอบกำรรำยเดยีวทีไ่ดร้บัสมัปทำนในกำรจดักำรสนิคำ้อนัตรำยทีข่นส่งผ่ำนท่ำเรอืแหลม
ฉบงัจำกกำรท่ำเรอืแห่งประเทศไทย จงึไม่มคีู่แขง่ขนัทำงธุรกจิ อย่ำงไรกด็ ีผูน้ ำเขำ้/สง่ออกสนิคำ้อนัตรำยอำจใชก้ำร
ขนสง่ทำงอื่น ไดแ้ก่ กำรขนสง่ผ่ำนท่ำเรอือื่น เช่น ท่ำเรอืกรุงเทพ กำรขนสง่ทำงอำกำศ และกำรขนสง่ทำงบก 

2.1.1.3 การให้บริการรบัฝากและบริหารสินค้าประเภทรถยนต ์(Automotive Yard)  

กลุ่มบรษิทัใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ประเภทรถยนต์เพื่อเตรยีมควำมพรอ้มก่อนกำรส่งออกและกำร
น ำเขำ้ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของ ATL ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ โดยระหว่ำงปี 2555 ถงึ งวดสำมเดอืนสิน้สุด
วนัที ่31 มนีำคม 2558 บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ประเภทรถยนตท์ัง้บนพืน้ทีท่ ัว่ไป
และพืน้ทีเ่ขตปลอดอำกร (Free Zone) ประมำณรอ้ยละ 15.01 - 23.90 ของรำยไดร้วมของบรษิทัฯ ซึง่มำจำกรำยได้
จำกกำรให้บริกำรพื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรส่งออกและน ำเข้ำ  และรำยได้จำกกำร
ใหบ้รกิำรจดักำรรถยนต ์(Handling) เช่น บรกิำรตรวจรบัรถยนต ์(Receiving) บรกิำรท ำควำมสะอำดรถยนต ์บรกิำร
ตรวจสภำพรถยนต์อย่ำงละเอยีดก่อนกำรส่งมอบ (Pre-delivery  inspection) บรกิำรส่งรถจำกพื้นที่รบัฝำกรถไป
ท่ำเรอืแหลมฉบงั บรกิำรด ำเนินพธิกีำรศุลกำกร บรกิำรขนสง่ส่วนประกอบรถยนต์เพื่อน ำไปประกอบทีโ่รงงำนผลติ
รถยนต ์(Truck sequencing)  

ทัง้นี้  ATL ด ำเนินกำรบริหำรกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำประเภทรถยนต์ โดย ATL เป็น
ผูด้ ำเนินกำรตดิต่อกบัลกูคำ้ ท ำกำรควบคุมและบรหิำรจดักำรรถยนต ์ประสำนงำนกบัท่ำเรอืในกำรขนส่ง รวมทัง้ท ำ
หน้ำที่วำงแผนกำรขนส่งรถยนต์ใหไ้ปยงัที่หมำยทีลู่กค้ำก ำหนด ส่วนกำรให้บรกิำรจดักำรรถยนต์ (Handling) นัน้ 
ATL ท ำกำรว่ำจำ้งผู้รบัจำ้งช่วงให้ด ำเนินกำร ไดแ้ก่ บรกิำรท ำควำมสะอำดรถยนต์ และบรกิำรตรวจสภำพรถยนต์
อย่ำงละเอยีดก่อนกำรสง่มอบ (Pre-delivery  inspection) เป็นตน้ โดย ATL ใหห้วัหน้ำงำนทีเ่ป็นบุคลำกรของบรษิทั
ฯ เป็นผูค้วบคุมงำนกำรใหบ้รกิำรดงักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมคุณภำพทีว่ำงไว้ 

ATL น ำระบบบรหิำรจดักำรพื้นทีจ่อดพกัรถยนต์ (Automotive Yard Management System หรอื "AYMS") 
ซึง่เป็นระบบทีพ่ฒันำโดย DITS มำใชใ้นกำรควบคุมกำรเคลื่อนยำ้ยรถยนต ์และกำรรบัฝำกขอ้มลูทัง้หมด โดยระบบ 
AYMS จะเชื่อมต่อระบบคอมพวิเตอร์ของ ATL และลูกค้ำของ ATL ท ำใหลู้กค้ำสำมำรถตรวจสอบขอ้มูลรถยนต์ที่
ฝำกผ่ำนระบบออนไลน์ และติดตำมสถำนะของรถยนต์ได้ตลอดเวลำแบบเรยีลไทม์ (Realtime) พร้อมทัง้แจ้งให้
ลกูคำ้รบัทรำบทนัททีีร่ถยนต์เคลื่อนยำ้ยออกจำกพืน้ทีร่บัฝำก ซึง่นอกจำกช่วยเพิม่ควำมมัน่ใจใหก้บัลกูคำ้ของ ATL 
แล้ว ระบบดงักล่ำวยงัช่วยเพิ่มประสทิธภิำพในกำรบรหิำรจดักำรพื้นที่รบัฝำกให้เกดิประโยชน์สูงสุด นอกจำกนี้ 
ระบบ AYMS จะรบัฝำกขอ้มลูกำรเคลื่อนไหวของรถยนตท์ีร่บัฝำกท ำใหล้กูคำ้สำมำรถใชป้ระโยชน์จำกระบบดงักล่ำว
ในกำรจดัท ำรำยงำนสง่ผูบ้รหิำรของลกูคำ้อกีดว้ย  

ณ ปจัจุบนั กลุ่มบรษิทัมพีืน้ทีเ่พื่อใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ประเภทรถยนต์ตัง้อยู่ในเขตพืน้ทีท่่ำเรอื
แหลมฉบงั และถนนบำงนำ-ตรำด กโิลเมตรที ่19 ทัง้ในส่วนพืน้ทีท่ ัว่ไปและพืน้ทีเ่ขตปลอดอำกร (Free Zone) รวม
ทัง้หมด 395,287 ตำรำงเมตร หรอืประมำณ 247 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่เขตปลอดอำกร (Free Zone) ประมำณ 86 ไร่ 
และพืน้ทีท่ ัว่ไปประมำณ 161 ไร่ ซึง่สำมำรถรองรบัรถยนต์ไดป้ระมำณ 22,360 คนั โดยรถยนตท์ี ่ATL ใหบ้รกิำรมี
ทัง้รถยนต์ทีอ่ยู่ระหว่ำงกระบวนกำรสง่ออก และรถยนต์น ำเขำ้เพื่อส่งต่อใหก้บัผูแ้ทนจ ำหน่ำยรถยนต์ (Car Dealer) 



  

  
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.2 หน้ำที ่34 

ในประเทศไทย นอกจำกนี้กลุ่มบริษัทมีกำรให้บริกำรบริหำรสนิค้ำประเภทรถยนต์ในพื้นที่ของลูกค้ำ (On-Site 
Operation) โดยบริษัทฯ จะน ำระบบบรหิำรจดักำรพื้นที่จอดพักรถยนต์เข้ำไปบริหำรในพื้นที่ของลูกค้ำซึ่งกำร
ใหบ้รกิำรจะมลีกัษณะเหมอืนกบักำรให้บรกิำรบนพืน้ทีข่อง ATL เอง ปจัจุบนับรษิทัฯ ใหบ้รกิำรบนพืน้ทีข่องลูกค้ำ
ทัง้สิน้ 30 ไร ่

ตำรำงต่อไปนี้แสดงพื้นที่ให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ประเภทรถยนต์ (ไม่รวมกำรให้บรกิำรบนพื้นที่
ลูกคำ้) เพื่อเตรยีมควำมพรอ้มก่อนกำรส่งออกและกำรน ำเขำ้ แบ่งตำมพื้นทีท่ ัว่ไปและพื้นที่เขตปลอดอำกร (Free 
Zone) ณ วนัที ่31 มนีำคม 2558 

ด าเนินงาน
โดย 

ท่ีตัง้ 
พืน้ท่ีทัว่ไป 

พืน้ท่ีเขตปลอดอากร 
(Free Zone) 

รวมพืน้ท่ีจอดพกั
รถยนต ์

(ตารางเมตร) (ตารางเมตร) (ตารางเมตร) 
ATL ถนนบำงนำ-ตรำด กโิลเมตรที่19 

จงัหวดัสมทุรปรำกำร 
70,580 - 70,580 

ท่ำเรอืแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุร ี 187,536 137,171 324,707 
รวมพืน้ท่ีจอดพกัรถยนต ์ 258,116 137,171 395,287 
ทีม่ำ: บรษิทัฯ 

กลุ่มบรษิัทเลง็เห็นโอกำสกำรเติบโตของกำรให้บริกำรพื้นที่รบัฝำกรถยนต์ซึ่งสอดคล้องกบัแนวโน้มกำร
เติบโตของอุตสำหกรรมกำรผลติและจ ำหน่ำยรถยนต์ กลุ่มบรษิัทจงึได้ด ำเนินกำรขยำยพื้นที่รบัฝำกรถยนต์อย่ำง
ต่อเนื่อง โดยระหว่ำงปี 2555 ถึง 31 มนีำคม 2558 กลุ่มบรษิัทมพีื้นที่รบัฝำกรถยนต์เพิ่มขึน้ 84,707 ตำรำงเมตร 
หรอืประมำณ 53 ไร ่

ตำรำงต่อไปนี้แสดงพืน้ทีร่บัฝำกรถระหว่ำงปี 2555 ถงึ 2557 และ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2558 

 หน่วย 2555 2556 2557 ณ 31 มีนาคม 2558 

พืน้ทีร่บัฝำกรถ ตำรำงเมตร 310,580 481,780 383,6431 395,287 

ทีม่ำ: บรษิทัฯ 
1พืน้ที่รบัฝำกรถในปี 2557 ลดลงจำกปี 2556 เนื่องจำกในปี 2556 บรษิทัฯ รบังำนจำกลกูค้ำเป็นจ ำนวนมำกจำกนโยบำยรถคนัแรก และลดลงในปี 2557 ซึง่บรษิทั
ฯ ยกเลกิสญัญำเชำ่พืน้ที่ตำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ทีล่ดลง 
2ตำรำงดงักล่ำวไม่รวมพืน้ทีข่องลกูคำ้ที ่ATL ใหบ้รกิำร (On-Site operation) 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงอตัรำกำรใชพ้ืน้ทีเ่พื่อใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ประเภทรถยนต ์ (Occupancy Rate) 
ระหว่ำงปี 2555 ถงึ 2557 งวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2557 และวนัที ่31 มนีำคม 2558 

 2555 2556 2557 
งวดสามเดือนส้ินสดุ
วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 

งวดสามเดือนส้ินสดุ
วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 

พืน้ทีร่บัฝำกรถทีใ่หบ้รกิำร  
(ตำรำงเมตร) 

310,580 481,780 383,643 535,643 395,287 

อตัรำกำรใชพ้ืน้ทีเ่พือ่บรกิำรรบัฝำก
และบรหิำรสนิคำ้ประเภทรถยนต1์ 
(รอ้ยละ) 

80.06 92.23 90.67 96.76 90.20 

ทีม่ำ: บรษิทัฯ 
หมำยเหตุ: 1อตัรำกำรใชพ้ืน้ทีเ่พื่อให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำประเภทรถยนตค์ ำนวณจำกสองส่วนคอื 1) พืน้ทีใ่ห้บรกิำร 150 ไร่ ในพื้นทีแ่หลมฉบงั ค ำนวณ

จำกพื้นที่ที่ใชง้ำนจริงที่ค ำนวณจำกขนำดและจ ำนวนของรถที่เข้ำมำใช้บริกำรรบัฝำกสินค้ำ  2) พื้นที่ส่วนที่เหลือ อตัรำกำรใช้พื้นที่คิดเป็นร้อยละ 
100.00 



  

  
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.2 หน้ำที ่35 

 ทัง้นี้ พื้นทีจ่อดพกัรถยนต์เพื่อเตรยีมควำมพรอ้มก่อนกำรส่งออกและน ำเขำ้ของ ATL ในเขตท่ำเรอืแหลม
ฉบงัตัง้อยู่ห่ำงจำกท่ำเทยีบเรอืเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้รถยนต์  A1 เพยีง 1 กโิลเมตร และอยู่ห่ำงจำกท่ำเทยีบเรอื
เพื่อกำรสง่ออกและน ำเขำ้รถยนต ์A5 เพยีง 1.5 กโิลเมตร 

  
พืน้ทีใ่หบ้รกิำรรบัฝำกรถยนต ์

บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ประเภทรถยนตจ์ำกผูผ้ลติรถยนตร์ำยใหญ่ โดย
สญัญำกำรใหบ้รกิำรระหว่ำง ATL และลูกคำ้ส่วนใหญ่มอีำยุสญัญำประมำณ 3 - 5 ปี โดยอตัรำค่ำบรกิำรพืน้ทีจ่อด
พกัรถยนต์เพื่อเตรยีมควำมพร้อมก่อนกำรส่งออกและกำรน ำเขำ้บนพื้นที่เขตปลอดอำกร (Free Zone) จะสูงกว่ำ
อตัรำค่ำบรกิำรบนพืน้ทีท่ ัว่ไป 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงรำยได้จำกกำรให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ประเภทรถยนต์ ส ำหรบัปีบญัช ี2555 
ถงึ 2557  

กลุ่มธรุกิจ 

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 
31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 

(งบการเงินรวมเสมือน)  (งบการเงินรวมเสมือน)  (งบการเงินรวมเสมือน) 
รายได้1 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ รายได้1 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ รายได้1 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

รำยไดจ้ำกกำรรบัฝำกสนิคำ้ 
(Storage) 

160.6 63.83 291.5 70.75 283.1 76.85 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรจดักำร 
(Operation) 

91.0 36.17 120.5 29.25 85.3 23.15 

รวมทัง้หมด 251.6 100.00 412.0 100.00 368.4 100.0 
ทีม่ำ: บรษิทัฯ 
หมำยเหตุ: 1 รำยได้จำกกำรให้จดักำรขำ้งต้นไม่รวมรำยได้จำกกำรให้บรกิำรขนส่งเพื่อส่งมอบรถยนต์ระหวำ่งพื้นที่รบัฝำกรถยนต์ของ ATL ไปยงัสถำนทีอ่ื่น และ

 บรกิำรขนส่งรถยนต ์(Car Carrier) เนื่องจำกอยู่ในส่วนธุรกจิใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้   

 

A1 
A5 
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ส่วนที ่2.2 หน้ำที ่36 

รำยไดจ้ำกกำรรบัฝำกสนิคำ้ (Storage) ค ำนวณจำกพืน้ทีท่ีใ่ชง้ำนจรงิ โดยค ำนวณจำกขนำดและจ ำนวนรถที่
เขำ้มำใชบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้ หรอืค ำนวณจำกพืน้ทีท่ีข่อใหบ้รษิทัฯ จดัใหเ้ป็นรำยเดอืน 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ประเภทรถยนต์ ส ำหรบังวดสำมเดอืน
สิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2557 และงวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2558  

กลุ่มธรุกิจ 

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มี.ค. 57 31 มี.ค. 58 

(งบการเงินรวม)  (งบการเงินรวม)  
รายได้1 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ รายได้1 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

รำยไดจ้ำกกำรรบัฝำกสนิคำ้ (Storage) 77.3 70.95 63.5 68.42 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรจดักำร 
(Operation) 31.7 29.05 29.3 31.58 
รวมทัง้หมด 109.0 100.0 92.8 100.00 

ทีม่ำ: บรษิทัฯ 
หมำยเหตุ: 1 รำยได้จำกกำรใหจ้ดักำรขำ้งตน้ไม่รวมรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรขนส่งเพื่อส่งมอบรถยนต์ระหว่ำงพื้นทีร่บัฝำกรถยนตข์อง ATL ไปยงั

สถำนทีอ่ื่น และบรกิำรขนส่งรถยนต ์(Car Carrier) เนื่องจำกอยู่ในส่วนธุรกจิใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้   

 ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของกำรให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำประเภทรถยนต์ (Automotive Yard) ได้แก่ 
ผู้ประกอบกำรธุรกจิยำนยนต์ชัน้น ำทัง้ในและต่ำงประเทศที่มกีำรน ำเขำ้หรอืส่งออกรถยนต์ และตวัแทนจ ำหน่ำย
รถยนต์ทัว่ประเทศ ทัง้นี้ บรษิัทฯ มกีลยุทธ์ทำงกำรตลำด เพื่อดงึดูดลูกค้ำรำยใหม่ และสร้ำงควำมพงึพอใจให้กบั
ลกูคำ้เก่ำ โดยกำรพฒันำและจดัหำกำรบรกิำรเพิม่เตมิตำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ 
 ณ ปจัจุบัน กลุ่มลูกค้ำของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจยำนยนต์ชัน้น ำ เช่น บริษัท นิสสนั 
มอเตอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั บรษิทั ทำทำ มอเตอรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นตน้ 

 สภาวะการแข่งขนั 

คู่แข่งในกำรให้บริกำรรบัฝำกและบริหำรสินค้ำส ำหรบัสนิค้ำประเภทรถยนต์ (Automotive Yard) ได้แก่ 
บรษิัทนำมยง เทอร์มนิัล จ ำกดั (มหำชน) บรษิัท ยูเซ็น โลจสิติกส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั บรษิัท ซวี่ำ ลอจสีติกส ์
(ประเทศไทย) จ ำกัด เป็นต้น กำรแข่งขันในธุรกิจนี้ขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร ซึ่งลูกค้ำจะให้
ควำมส ำคญัในเรื่องควำมรวดเรว็ และควำมถูกต้องในกำรจดัส่งสนิค้ำ ดงันัน้ บรษิัทฯ จงึได้น ำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเขำ้มำใชเ้พื่อลดควำมผดิพลำด และเพิม่ประสทิธภิำพในกำรบรหิำรงำนดงักล่ำว  ในปจัจุบนับรษิัทฯ มี
สว่นแบ่งกำรตลำดในธุรกจินี้เฉลีย่ประมำณรอ้ยละ 10.00 

2.1.1.4  การให้บริการรบัฝากและบริหารสินค้าส าหรบัสินค้าควบคุมอุณหภมิูแช่เยน็และแช่แขง็บนพื้นท่ี 
ทัว่ไปและพืน้ท่ีเขตปลอดอากร (Free Zone) 

กลุ่มบรษิัทให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำส ำหรบัสนิค้ำควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แขง็ภำยใต้กำร
ด ำเนินงำนของ JPAC และ PCS ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ซึง่กลุ่มบรษิทัมรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและ
บรหิำรสนิค้ำส ำหรบัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมิแช่เยน็และแช่แขง็ซึง่ต้องกำรกำรจดัเกบ็ในอุณหภูมติ ่ำ เช่น สนิคำ้กลุ่ม
อำหำรสดซึง่อยู่ระหว่ำงรอกำรแปรรูป และกำรสง่ออกจ ำพวก เนื้อสตัว ์ผลไม ้น ้ำผลไม ้ผกัสด ไอศกรมี และเนยแขง็ 
เป็นตน้ สนิคำ้กลุ่มอำหำรส ำเรจ็รปู สนิคำ้กลุ่มอเิลก็ทรอนิกส์ สนิคำ้กลุ่มน ้ำยำและสำรเคม ีและสนิคำ้กลุ่มยำ เป็นต้น 

http://www.cevalogistics.com/
http://www.cevalogistics.com/


  

  
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.2 หน้ำที ่37 

ซึง่ระหว่ำงปี 2555 ถงึ งวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2558 บรษิทัฯ มรีำยไดก้ำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำร
สนิคำ้ส ำหรบัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็คดิเป็นสดัสว่นประมำณรอ้ยละ 10.37 - 23.56 ของรำยไดร้วม
ของบรษิัทฯ โดยห้องเยน็ของกลุ่มบรษิัท มรีะบบควำมเยน็หลำยระดบัตัง้แต่อุณหภูม ิ-40 ถึง 25 องศำเซลเซยีส 
เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรหอ้งเยน็ทีแ่ตกต่ำงกนัของสนิคำ้แต่ละประเภท ซึง่รำยไดด้งักล่ำวสำมำรถแบ่งออกเป็น
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ และรำยได้จำกกำรใหบ้รกิำรจดักำรสนิคำ้
ควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง (Handling) เช่น บริกำรคัดแยกสินค้ำ บริกำรบรรจุผลิตภัณฑ์ในหีบห่อ 
(Packaging) เป็นต้น ปจัจุบนับรษิทัฯ ไดใ้หบ้รกิำรผสมชสีใหก้บัลูกคำ้ของบรษิทัฯ ในเขตพืน้ทีป่ลอดอำกรดว้ย ซึง่
จะช่วยลดภำระภำษีให้กบัลูกค้ำของบรษิัทฯ ได ้โดยบรษิัทฯ ได้ท ำกำรหำรอืกบักรมศุลกำกรก่อนกำรด ำเนินกำร
ดงักล่ำว และไดจ้ดหมำยตอบรบัจำกกรมศุลกำกรใหด้ ำเนินกำรดงักล่ำวแลว้ 

กลุ่มบริษัทได้น ำระบบบริหำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แขง็ (Cold Chain 
Management System หรอื "CCMS") ที่พฒันำโดย DITS เขำ้มำใชเ้พิม่ประสทิธภิำพบรหิำรจดักำรสนิคำ้และกำร
รบัฝำกขอ้มูลของกลุ่มบรษิัท โดยระบบ CCMS จะบนัทกึกำรเคลื่อนไหวของสนิคำ้ทุกชิน้ ท ำใหบ้รษิทัฯ และลูกค้ำ
สำมำรถตดิตำมสถำนะของสนิคำ้ไดต้ลอดเวลำแบบเรยีลไทม ์(Realtime) ลดเวลำและค่ำใชจ้่ำยในกำรคน้หำสนิค้ำ 
เพิม่ควำมรวดเรว็ในกำรบรกิำร และลดควำมผดิพลำดทีอ่ำจเกดิขึน้กบัสนิคำ้ 

ทัง้นี้ ณ ปจัจุบนั กลุ่มบรษิัทมคีลงัสนิค้ำบนพื้นทีท่ ัว่ไปเพื่อให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ส ำหรบัสนิค้ำ
ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็จ ำนวน 8 หลงั คดิเป็นพืน้ทีป่ระมำณ 48,265 ตำรำงเมตร ตัง้อยู่บนถนนบำงนำ-
ตรำด กโิลเมตรที ่19 จงัหวดัสมุทรปรำกำร ถนนสวุนิทวงศ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรำ และมหำชยั จงัหวดัสมุทรสำคร ซึง่
เป็นพืน้ทีท่ีอ่ยู่ไม่ไกลจำกศูนยก์ระจำยสนิคำ้และแหล่งสินคำ้ที่ส ำคญั กล่ำวคอื แหล่งเรอืประมง โรงงำนผลติอำหำร 
นิคมอุตสำหกรรม ท่ำเรอื และท่ำอำกำศยำน และมเีสน้ทำงกำรคมนำคมและระบบสำธำรณูปโภคทีส่ะดวก 

นอกจำกนี้ กลุ่มบรษิทัเป็นผูใ้ห้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็รำยแรกใน
ประเทศไทยทีม่พีืน้ที่คลงัสนิคำ้ส ำหรบัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ทีไ่ดร้บัอนุญำตจำกกรมศุลกำกรให้
เป็นพื้นที่เขตปลอดอำกร (Free Zone) โดยมีพื้นที่ประมำณ 10,994 ตำรำงเมตร ตัง้อยู่บนถนนบำงนำ-ตรำด 
กโิลเมตรที ่19 จงัหวดัสมุทรปรำกำร และถนนสวุนิทวงศ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรำ  
  



  

  
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.2 หน้ำที ่38 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงพืน้ที่คลงัสนิคำ้เพื่อรบัฝำกสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ของกลุ่มบรษิทั แบ่ง
ตำมพืน้ทีท่ ัว่ไปและพืน้ทีเ่ขตปลอดอำกร (Free Zone) ณ วนัที ่31 มนีำคม 2558 

ด าเนินงาน
โดย 

ท่ีตัง้ 
พืน้ท่ีทัว่ไป 

พืน้ท่ีเขตปลอดอากร 
(Free Zone) 

รวมพืน้ท่ีคลงัสินค้า 

(ตารางเมตร) (ตารางเมตร) (ตารางเมตร) 
PCS มหำชยั จงัหวดัสมทุรสำคร 27,996 - 27,996 
JPAC ถนนสวุนิทวงศ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรำ 4,735 5,170 9,905 
JPK บำงนำ กโิลเมตรที ่19 จงัหวดั

สมทุรปรำกำร 
4,540 5,824 10,364 

รวมพืน้ท่ีคลงัสินค้า 37,271 10,994 48,265 
ทีม่ำ: บรษิทัฯ 

กลุ่มบรษิทัด ำเนินกำรขยำยพื้นที่คลงัสนิคำ้ส ำหรบัสนิค้ำควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ของกลุ่มบรษิัท
อย่ำงต่อเนื่อง โดยระหว่ำงปี 2555 ถงึ 31 มนีำคม 2558 กลุ่มบรษิทัมคีลงัสนิคำ้ส ำหรบัสนิคำ้ควบคุมอุณหภมูแิช่เยน็
และแช่แขง็เพิม่ขึน้จ ำนวน 2 อำคำร และมพีืน้ทีร่บัฝำกเพิม่ขึน้จำกปี 2555 จ ำนวน 28,989 ตำรำงเมตร โดยใน ปี 
2557 JPK ไดเ้ริม่ด ำเนินกำรใหบ้รกิำรคลงัสนิคำ้ส ำหรบัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็บนพืน้ทีท่ ัว่ไป และ
ในไตรมำสที่ 1 ปี 2558 JPK เริ่มเปิดให้บริกำรในส่วนพื้นที่เขตปลอดอำกร (Free Zone) ส่งผลให้บริษัทฯ มี
ควำมสำมำรถในกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็เพิม่ขึน้ 

 ตำรำงต่อไปนี้แสดงพืน้ทีค่ลงัสนิคำ้เพื่อรบัฝำกสนิคำ้แช่แขง็แชเ่ยน็ระหวำ่งปี 2555 ถงึ ปี 2557 และ ณ วนัที ่
31 มนีำคม 2558 

 หน่วย 2555 2556 2557 ณ 31 มีนาคม 2558 

จ ำนวนคลงัสนิคำ้ อำคำร 6 7 8 8 

พืน้ทีท่ ัว่ไป ตำรำงเมตร 19,276 28,740 37,271 37,271 

พืน้ทีเ่ขตปลอดอำกร 
(Free Zone) 

ตำรำงเมตร - - 5,170 10,994 

รวมพืน้ท่ีคลงัสินค้า ตารางเมตร 19,276 28,740 42,441 48,265 
ทีม่ำ: บรษิทัฯ 
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ส่วนที ่2.2 หน้ำที ่39 

 ตำรำงต่อไปนี้แสดงอตัรำกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้ควบคมุอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ (Occupancy Rate) 
ระหว่ำงปี 2555 ถงึ 2557 งวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2557 และ วนัที ่31 มนีำคม 2558 
 

 2555 2556 2557 
งวดสามเดือนส้ินสดุ
วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 

งวดสามเดือนส้ินสดุ
วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 

ปรมิำณสนิคำ้ทีค่ลงัสนิคำ้สำมำรถ
รองรบัได ้(Revenue Ton) 

28,000 39,194 63,194 54,194 72,194 

อตัรำกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้
ควบคุมอุณหภมูแิช่เยน็และแช่แขง็1 
(รอ้ยละ) 

76.40 80.79 70.67 67.94 67.36 

ทีม่ำ: บรษิทัฯ 
หมำยเหตุ: 1อตัรำกำรให้บรกิำรรบัฝำกสนิค้ำควบคุมอุณภูมแิช่เย็นและแช่แขง็ค ำนวณจำกปรมิำณสนิค้ำควบคุมอุณหภูมิแช่เยน็และแช่แขง็ที่ให้บรกิำรรบั ฝำก 

(Ton) หำรดว้ยปรมิำณสนิคำ้ทีค่ลงัสนิคำ้ควบคุมอุณหภมูแิชเ่ยน็และแชแ่ขง็สำมำรถรองรบัได้ (Ton) 

ทัง้นี้ กำรให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำส ำหรบัสนิค้ำควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แขง็ระหว่ำงกลุ่ม
บรษิัท และลูกค้ำสำมำรถแบ่งออกได้เป็นสองประเภท กล่ำวคือ 1) กำรให้บริกำรแบบที่มีกำรท ำสญัญำที่มีอำยุ
สญัญำประมำณ 1 - 3 ปี โดยสญัญำดงักล่ำวสว่นใหญ่จะเป็นกำรท ำระหว่ำงกลุ่มบรษิทั และลกูคำ้ทีม่ขีนำดใหญ่ และ 
2) แบบทีไ่ม่มกีำรท ำสญัญำระยะยำว ซึง่รำยละเอยีดขอ้ตกลงกำรใหบ้รกิำรรวมทัง้อตัรำค่ำบรกิำรจะระบุในขอ้เสนอ
กำรให้บรกิำร (Service Proposal) ซึ่งจะมกีำรปรบัปรุงต่อเมื่อรำยละเอยีดกำรให้บรกิำรและอตัรำค่ำบรกิำรมกีำร
เปลี่ยนแปลง โดยส่วนใหญ่ลูกค้ำจะเป็นประเภทแบบที่ไม่มีกำรท ำสญัญำระยะยำว อย่ำงไรก็ดี อตัรำค่ำบรกิำร
คลงัสนิค้ำส ำหรบัสนิค้ำควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็บนพื้นที่เขตปลอดอำกร (Free Zone) จะสูงกว่ำอตัรำ
ค่ำบรกิำรบนพืน้ทีท่ ัว่ไป โดยคดิอตัรำค่ำบรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ส ำหรบัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่
แขง็ต่อตนั 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ส ำหรบัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และ
แช่แขง็ของบรษิทัฯ ส ำหรบัปีบญัช ี2555 ถงึ 2557  

กลุ่มธรุกิจ 

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 

(งบการเงินรวมเสมือน)  (งบการเงินรวมเสมือน)  (งบการเงินรวมเสมือน)  

รายได้ (ล้านบาท) รายได้ (ล้านบาท) รายได้ (ล้านบาท) 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำร
สนิคำ้ควบคุมอุณหภมูแิช่เยน็และแช่แขง็ 

170.4 297.9 422.2 

ทีม่ำ: บรษิทัฯ 
หมำยเหตุ: 1  รำยได้จำกกำรให้จดักำรขำ้งต้นไม่รวมรำยได้จำกกำรให้บรกิำรขนส่งสนิค้ำควบคุมอุณหภูมิแช่เยน็และแช่แขง็ เนื่องจำกอยู่ในส่วนธุรกจิให้บรกิำร
ขนส่งสนิคำ้   

  



  

  
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.2 หน้ำที ่40 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ส ำหรบัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และ
แช่แขง็ของบรษิัทฯ ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 มนีำคม 2557 และงวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 มนีำคม 
2558  

กลุ่มธรุกิจ 

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

31 มี.ค. 57 31 มี.ค. 58 

(งบการเงินรวม)  (งบการเงินรวม)  

รายได้ (ล้านบาท) รายได้ (ล้านบาท) 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้
ควบคุมอุณหภมูแิช่เยน็และแช่แขง็ 

14.4 145.6 

ทีม่ำ: บรษิทัฯ 
หมำยเหตุ: 1 รำยได้จำกกำรให้จดักำรขำ้งต้นไม่รวมรำยได้จำกกำรให้บรกิำรขนส่งสนิค้ำควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ เนื่องจำกอยู่ในส่วน

ธุรกจิใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้   

นอกจำกนี้  PCS JPAC และ JPK ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำก
คณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุนหรอืบีโอไอ ซึ่งท ำให้บรษิัทดงักล่ำวได้รบัสทิธปิระโยชน์ทำงภำษีอำกร (โปรดดู
รำยละเอยีดสทิธปิระโยชน์ทำงอำกรทีส่ ำคญัทีไ่ดร้บั ในสว่นที ่2.2 หวัขอ้ที ่2.3 สทิธปิระโยชน์ทำงทีไ่ดร้บั) 

ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

บรษิัทฯ มมีุ่งเน้นกลุ่มลูกคำ้ในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑลเป็นหลกั เนื่องจำกแหล่งที่ตัง้ของห้องเยน็ของ
บรษิทัฯ ครอบคลุมพืน้ทีด่งักล่ำว โดยกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยของกำรให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ส ำหรบัสนิค้ำ
ควบคุมอุณหภูมิแช่เยน็และแช่แขง็บนพื้นที่ทัว่ไปและพื้นที่เขตปลอดอำกร (Free Zone) ได้แก่ ผู้ประกอบกำรใน
ประเทศที่น ำเข้ำและผลิตอำหำรสด ซึ่งอยู่ระหว่ำงรอกำรแปรรูปและกำรส่งออก ผู้ประกอบกำรอำหำรแช่แข็ง 
ผูป้ระกอบกำรอำหำรส ำเรจ็รูปทีร่อกำรส่งออก ผูป้ระกอบกำรดำ้นอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์และผูป้ระกอบกำรดำ้นยำ 
เป็นต้น นอกจำกนี้ บรษิทัฯ มกีำรหำลูกคำ้ใหม่ โดยกำรคน้หำรำยชื่อผูป้ระกอบกำรจำกฐำนขอ้มูลของกรมโรงงำน
อุตสำหกรรม หรอืสมำคมแช่เยอืกแขง็ไทย จำกนัน้คดัแยกลูกคำ้ทีม่ศีกัยภำพเป็นเขตพื้นทีต่ำมแหล่งที่ตัง้หอ้งเยน็
ของบรษิทัฯ และท ำกำรนดัหมำยลกูคำ้เพื่อเชญิเขำ้มำเยีย่มชมคลงัสนิคำ้ และน ำเสนอกำรบรกิำรของบรษิทัฯ  

สภาวะการแข่งขนั 

 คู่แข่งในกำรให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำส ำหรบัสนิค้ำควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แขง็ ได้แก่ 
บรษิทั ปิตมิหำชยัหอ้งเยน็ จ ำกดั บรษิัท เทพมณี โคลดส์ตอเรจ (มหำชยั) จ ำกดั และบรษิทั เอม็เคหอ้งเยน็ จ ำกดั 
เป็นต้น ซึ่งคู่แข่งดงักล่ำวตัง้อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง อย่ำงไรกต็ำม พื้นที่ที่คลงัสนิค้ำแช่เย็นและแช่แขง็ของบรษิัทฯ 
ตัง้อยู่มคีวำมตอ้งกำรใชง้ำนคลงัสนิคำ้แช่เยน็และแช่แขง็ค่อนขำ้งมำก ท ำใหก้ำรแขง่ขนัอยู่ในระดบัปำนกลำง 

2.1.2 ธรุกิจให้บริการขนส่งสินค้า 

กลุ่มบรษิทัให้บรกิำรขนส่งสนิคำ้ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ JTS และ PLP โดยมวีตัถุประสงค์หลกั
เพื่อผลกัดนัให้กลุ่มบรษิัทเป็นผู้ประกอบกำรโลจสิตกิสอ์ย่ำงครบวงจร และเพิม่ควำมสะดวกสบำยให้กบัลูกค้ำของ
กลุ่มบรษิัท โดยระหว่ำงปี 2555 ถึง งวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2558 กลุ่มบรษิทัมรีำยได้เฉลีย่จำกกำร
ใหบ้รกิำรขนสง่สนิคำ้ประมำณรอ้ยละ 3.22 – 4.26 ของรำยไดร้วมของบรษิทัฯ  



  

  
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 
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กลุ่มบรษิทัใหบ้รกิำรขนสง่สนิคำ้ในประเทศ และขนส่งสนิคำ้ขำ้มแดน (Cross Border) เช่น ประเทศลำว และ
ประเทศพม่ำ และมีแผนที่จะขยำยเส้นทำงกำรให้บรกิำรไปยงัประเทศอื่นในแถบภูมิภำคเอเชีย ในอนำคต เช่น 
ประเทศกมัพูชำ ประเทศเวียดนำม และประเทศมำเลเซีย โดยสนิค้ำที่กลุ่มบรษิัทให้บรกิำรขนส่งสำมำรถแบ่ง
ออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ สนิคำ้ทัว่ไป สนิคำ้อนัตรำย ยำนยนต ์และสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ โดย
กลุ่มบรษิทัมกีำรตดิตัง้ระบบ Real time GPS Tracking เพื่อแสดงต ำแหน่ง สถำนะ ควำมเรว็ และทศิทำงกำรเดนิรถ
ของรถขนส่ง รวมถงึใชข้อ้มูลในกำรประเมนิพฤตกิรรมกำรขบัรถขนส่งของบรษิทั เช่น กำรใชค้วำมเรว็เกนิก ำหนด 
กำรจอดรถโดยไม่ดบัเครื่อง ขบัรถออกนอกเสน้ทำงที่ได้ก ำหนดไว้ และยงัช่วยเพิ่มควำมมัน่ใจให้กบัลูกค้ำได้ว่ำ
สินค้ำของลูกค้ำได้ส่งสินค้ำทันเวลำและปลอดภัย  นอกจำกนี้  ก ลุ่มบริษัทใช้ระบบกำรจัดกำรกำรขนส่ง 
(Transportation Management System หรอื "TMS") เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพในกำรบรหิำรกำรขนส่งและกำรรบัฝำก
ขอ้มูลของกลุ่มบริษัท โดยระบบ TMS จะควบคุมระบบกำรขนส่งทัง้หมด ซึ่งครอบคลุมกจิกรรมที่เกี่ยวเนื่องกบั
กระบวนกำรขนส่งตัง้แต่กำรจองรถจนถึงกำรบันทึกบัญชี ซึ่งรวมถึง กำรวำงแผนจดัเส้นทำงกำรเดินรถให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด กำรตดิตำมต ำแหน่งหรอืสถำนะของสนิค้ำตัง้แต่ออกจำกคลงัสนิค้ำจนถึงกำรส่งมอบ กำรจดักำร
ค ำสัง่ขนสง่และเอกสำรประกอบกำรขนสง่ กำรเกบ็ขอ้มลูในระบบอเิลก็ทรอนิคส ์เช่น ระบบบญัชอีอนไลน์ ซึง่รวมถงึ 
ระบบใบแจ้งหนี้ และกำรช ำระเงนิ เป็นต้น นอกจำกนี้กลุ่มบรษิัทได้น ำระบบรำยงำนกำรควบคุมอุณหภูม ิ(GPS 
Temperature Online Report) ติดตัง้ในกำรบรกิำรขนส่งส ำหรบัสนิค้ำควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แขง็ โดยมี
อุปกรณ์ตรวจวดัระดบัอุณหภูมทิีแ่จง้ค่ำทุกๆ 5 นำท ีเพื่อป้องกนัอุณหภูมไิม่ใหต้ ่ำหรอืสงูกว่ำทีก่ ำหนด 

กลุ่มบรษิัทได้ก ำหนดนโยบำยกำรขนส่งของกลุ่มบรษิัทเพื่อป้องกนัอุบตัเิหตุที่อำจจะเกดิขึน้จำกกำรขนส่ง 
โดยได้ก ำหนดให้พนักงำนขบัรถขนส่งทุกคนผ่ำนกำรฝึกอบรมตำมหลกัสูตรกำรขนส่ง และมีประกนัภัยคุ้มครอง
สนิค้ำตลอดกำรขนส่ง นอกจำกนี้ กลุ่มบรษิัทได้ก ำหนดมำตรฐำนในส่วนของรถขนส่งวตัถุอนัตรำยให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนทีก่ ำหนด มกีำรอบรมใหค้วำมรูแ้ก่พนักงำนขบัรถในดำ้นต่ำงๆ และท ำประกนัภยัควำมเสยีหำยของวตัถุ
อนัตรำยในกรณีเกดิอุบตัเิหตุ เพื่อเป็นมำตรกำรช่วยลดควำมเสีย่งในกำรเกดิอุบตัภิยัและควำมสญูเสยีทีอ่ำจเกดิขึน้
ในระหว่ำงกำรขนส่งวตัถุอนัตรำย และมกีำรก ำหนดใหพ้นักงำนขบัรถทุกคนมใีบอนุญำตประเภทที ่4 ผ่ำนกำรสอบ
ประวตัิ ตรวจร่ำงกำย ตรวจสภำพรถทุกครัง้ก่อนใชง้ำน และได้รบัอบรมก่อนปฏบิตัิงำน รวมไปถงึพนักงำนขบัรถ
ตอ้งมกีำรตรวจสภำพตูห้รอืสนิคำ้อนัตรำยเบือ้งตน้และสญัลกัษณ์ต่ำงๆ ทีถู่กตอ้งก่อนขบัเคลื่อนรถออกไป และมกีำร
ก ำหนดใหร้ถขนสง่วตัถุอนัตรำยมอีุปกรณ์เพื่อรกัษำควำมปอดภยัครบถว้นตำมขอ้ก ำหนด 

กำรใหบ้รกิำรขนสง่สนิคำ้ แบ่งเป็น 4 ประเภทหลกัตำมลกัษณะสนิคำ้ ดงันี้ 

(ก) สนิคำ้ทัว่ไป 

กลุ่มบรษิัทให้บริกำรขนส่งสนิค้ำทัว่ไปในประเทศ และขนส่งสนิค้ำทัว่ไปข้ำมแดน (Cross Border)  
ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ และ JTS โดยใชร้ถขนส่งทัง้หมด 5 ประเภท ไดแ้ก่  รถหวัลำก Low-Bed 
รถหวัลำก Flat-Bed รถบรรทุกขนำด 4 ลอ้ รถบรรทุกขนำด 6 ลอ้ และรถบรรทุกขนำด 10 ลอ้ ซึง่ท ำใหก้ลุ่ม
บรษิทัสำมำรถขนสนิคำ้ไดห้ลำยแบบ กล่ำวคอื ทัง้ในลกัษณะสนิคำ้ขนำดเลก็ สนิคำ้ทีบ่รรจุในตูค้อนเทนเนอร ์
และสนิคำ้แบบวำงบนพืน้รำบซึง่ต่ำงจำกรถลำกแบบหำงปลำทีใ่ชข้นของไดเ้ฉพำะตูค้อนเทนเนอรเ์ท่ำนัน้  

กำรให้บริกำรขนส่งสนิค้ำทัว่ไปส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทไม่มีกำรท ำสญัญำระยะยำวระหว่ำงกลุ่ม
บรษิทักบัลกูคำ้ อย่ำงไรกด็ ีรำยละเอยีดขอ้ตกลงกำรใหบ้รกิำรรวมทัง้อตัรำค่ำบรกิำรขนสง่จะระบุในขอ้เสนอ
กำรใหบ้รกิำร (Service Proposal) ซึง่จะมกีำรปรบัปรุงต่อเมื่อรำยละเอยีดกำรใหบ้รกิำรและอตัรำค่ำบรกิำรมี
กำรเปลี่ยนแปลง โดยอัตรำค่ำบรกิำรขนส่งของกลุ่มบริษัทจะคิดตำมระยะทำงกำรขนส่งต่อเที่ยว ซึ่งใน
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รำยละเอยีดขอ้เสนอกำรให้บรกิำร (Service Proposal) ให้สทิธิกลุ่มบรษิัทในกำรปรบัเพิ่มอตัรำค่ำบรกิำร
ขนสง่หำกรำคำน ้ำมนัมกีำรปรบัตวัเพิม่ขึน้ตำมทีร่ะบุในขอ้เสนอกำรใหบ้รกิำร (Service Proposal)  

  

รถหวัลำก Low-Bed รถหวัลำก Flat-Bed 

  

  
รถบรรทุกขนำด 4 ลอ้ รถบรรทุกขนำด 6 ลอ้ 

 
รถบรรทุกขนำด 10 ลอ้ 

(ข) สนิคำ้อนัตรำย 

กำรขนส่งสนิคำ้อนัตรำยเป็นสว่นหนึ่งของกำรบรกิำรภำยใต้สมัปทำนจำกกำรท่ำเรอืแห่งประเทศไทย
ในกำรควบคุมดูแลสนิคำ้อนัตรำยในเขตพื้นที่ท่ำเรอืแหลมฉบงั ซึ่ง ณ ปจัจุบนั บรษิัทฯ เป็นผู้ประกอบกำร
รำยเดยีวทีไ่ดร้บัสมัปทำนในกำรขนสง่สนิคำ้อนัตรำยในเขตพืน้ทีแ่หลมฉบงั   

กำรใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้อนัตรำยของบรษิัทฯ ด ำเนินงำนภำยใต้ JTS โดยเสน้ทำงกำรขนส่งสนิค้ำ
อนัตรำยของ JTS สำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 เสน้ทำง ไดแ้ก่  
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เสน้ทำงกำรน ำเขำ้สนิคำ้อนัตรำย  

JTS  ใหบ้รกิำรรบัสนิคำ้จำกท่ำเทยีบเรอืแหลมฉบงั และน ำไปส่งทีค่ลงัสนิคำ้อนัตรำยของบรษิทัฯ ซึง่
เส้นทำงมีระยะทำงตัง้แต่ท่ำเทียบเรือต่ำงๆ ในเขตท่ำเรือแหลมฉบังจนถึงคลังสินค้ำเฉลี่ยประมำณ 2 
กโิลเมตร และใหบ้รกิำรรบัสนิคำ้จำกท่ำเทยีบเรอืไปส่งที่โรงงำนของลูกคำ้ โดยโรงงำนลูกคำ้ส่วนใหญ่ตัง้อยู่
ในเขตภำคกลำงและภำคตะวนัออก เช่น จงัหวดัชลบุร ี จงัหวดัระยอง เป็นตน้  

เสน้ทำงกำรสง่ออกสนิคำ้อนัตรำย 

JTS ใหบ้รกิำรไปรบัสนิคำ้ทีค่ลงัสนิคำ้อนัตรำยของบรษิทัฯ และน ำไปสง่ทีท่่ำเทยีบเรอืแหลมฉบงั ซึง่มี
เสน้ทำงมรีะยะทำงตัง้แต่คลงัสนิคำ้อนัตรำยจนถงึท่ำเทยีบเรอืต่ำงๆ ในเขตท่ำเรอืแหลมฉบงัเฉลีย่ประมำณ 2 
กโิลเมตร และใหบ้รกิำรขนสง่สนิคำ้จำกโรงงำนของลกูคำ้ไปยงัท่ำเทยีบเรอื  

ทัง้นี้ JTS จะจดัจ้ำงรถขนส่งจำกผู้รบัจ้ำงภำยนอกเพื่อใช้ขนส่งสนิคำ้โดยมี JTS เป็นคนบรหิำรและ
ควบคุมกำรขนส่งทัง้หมด ซึ่งในช่วงทีม่คีวำมต้องกำรสงูบรษิทัฯ จะใช้รถบรรทุกในกำรขนส่งประมำณ 70 - 
80 คนั เพื่อรองรบัตูค้อนเทนเนอรป์ระมำณ 8,000 - 10,000 ตูต่้อเดอืน 

 เนื่องจำกกำรให้บรกิำรขนส่งสนิค้ำอนัตรำยเป็นส่วนหนึ่งของกำรบรกิำรภำยใต้สมัปทำนจำกกำร
ท่ำเรอืแห่งประเทศไทย สญัญำกำรใหบ้รกิำรขนสง่ของ JTS จงึเป็นสญัญำระยะยำวระหว่ำง JTS และบรษิทัฯ 
โดยอตัรำกำรใหบ้รกิำรขนสง่จะคดิเป็นต่อตู้คอนเทนเนอร ์ตำมอตัรำทีก่ ำหนดโดยกำรท่ำเรอืแหง่ประเทศไทย 
ทัง้นี้ รำยได้ส่วนหนึ่งของรำยได้จำกกำรขนส่งสนิค้ำอนัตรำยจะถูกแบ่งให้กบักำรท่ำเรอืแห่งประเทศไทย 
(โปรดดูรำยละเอยีดกำรแบ่งรำยไดร้ะหว่ำงบรษิทัฯ และกำรท่ำเรอืแห่งประเทศไทยในส่วนที ่2.2 หวัขอ้ที ่5 
ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิ)  

 
รถบรรทุกสนิคำ้อนัตรำย 

(ค) ยำนยนต ์

กลุ่มบรษิัทให้บรกิำรขนส่งยำนยนต์ด้วยรถบรรทุกรถ (Car Carrier) ให้กบัลูกค้ำประเภทธุรกจิยำน
ยนต์ชัน้น ำของประเทศ ซึ่งครอบคลุมกำรขนส่งยำนยนต์ตัง้แต่โรงงำนผลติ กำรส่งกระจำยไปยงัตวัแทน
จ ำหน่ำยรถยนต์ทัว่ประเทศ รวมถึงกำรให้บรกิำรขนส่งรถยนต์น ำเขำ้และรถยนต์ส่งออกขำ้มแดน (Cross 
Border) ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของ JTS  



  

  
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.2 หน้ำที ่44 

ลกูคำ้หลกัที ่JTS ใหบ้รกิำรขนสง่รถยนตเ์ป็นลกูคำ้โดยตรงของ บรษิทัฯ และ ATL เช่น บรษิทั นิสสนั 
มอเตอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั บรษิัท ทำทำ มอเตอรส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด และตวัแทนจ ำหน่ำยรถยนต์ 
และลกูคำ้รำยใหญ่รำยอื่นทีไ่ม่ใช่ลกูคำ้โดยตรงของบรษิทัฯ และ ATL  

ทัง้นี้ สญัญำกำรใหบ้รกิำรระหว่ำง JTS และลูกคำ้รำยอื่นส่วนใหญ่จะเป็นสญัญำอำยุประมำณ 1 - 3 ปี 
ในขณะที ่สญัญำกำรให้บรกิำรระหว่ำง JTS กบั ATL จะเป็นสญัญำอำยุประมำณ 3 ปี  โดยอตัรำค่ำบรกิำร
ขนสง่ทัง้สองกลุ่มลกูคำ้จะคดิอตัรำค่ำบรกิำรต่อคนัตำมระยะทำงกำรขนสง่  

 
รถบรรทุกรถ (Car Carrier) 

(ง) สนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ 

กลุ่มบริษัทให้บริกำรขนส่งสินค้ำควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็งด้วยรถห้องเย็นภำยใต้กำร
ด ำเนินงำนของ PLP โดยลกูคำ้สว่นใหญ่ของกลุ่มบรษิทัเป็นลกูคำ้ทีใ่ชบ้รกิำรคลงัสนิคำ้ส ำหรบัสนิคำ้ควบคุม
อุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ของกลุ่มบรษิทัฯ 

กำรให้บริกำรขนส่งสนิค้ำควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แขง็ส่วนใหญ่ของกลุ่มบรษิัทไม่มีกำรท ำ
สญัญำระยะยำวระหว่ำงกลุ่มบรษิัทกบัลูกค้ำ อย่ำงไรก็ด ีรำยละเอียดข้อตกลงกำรให้บรกิำรรวมทัง้อตัรำ
ค่ำบรกิำรขนส่งจะระบุในขอ้เสนอกำรใหบ้รกิำร (Service Proposal) ซึง่จะมกีำรปรบัปรุงต่อเมื่อรำยละเอยีด
กำรใหบ้รกิำรและอตัรำค่ำบรกิำรมกีำรเปลีย่นแปลง โดยอตัรำค่ำบรกิำรขนสง่ของกลุ่มบรษิทัจะคดิตำมระยะ
ทำงกำรขนสง่ต่อเทีย่ว ซึง่ในรำยละเอยีดขอ้เสนอกำรใหบ้รกิำร (Service Proposal)  

 
รถหอ้งเยน็ 

 
  



  

  
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 
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ตำรำงต่อไปนี้จ ำนวนรถขนสง่ของกลุ่มบรษิทั ณ 31 มนีำคม 2558 แบ่งตำมประเภทรถขนสง่ดงันี้ 

ด าเนินงาน
โดย 

รถหวัลาก 
Flat-Bed 

รถบรรทุกรถ 
(Car Carrier) 

รถขนส่งห้องเยน็
ขนาด 4 ล้อ 

รถขนส่งห้องเยน็
ขนาด 6 ล้อ 

รถขนส่งห้องเยน็
ขนาด 10 ล้อ 

(คนั) (คนั) (คนั) (คนั) (คนั) 
JTS 19 15 - - - 
PLP - - 8 3 19 
รวม 19 15 8 3 19 

 ทีม่ำ: บรษิทัฯ 

ณ ปจัจุบนั กลุ่มบรษิัทมีรถหวัลำก Flat-Bed เป็นของตนเอง 19 คนั และจดัจ้ำงผู้รบัจ้ำงภำยนอกเพื่อใช้
ขนส่งสนิคำ้โดยรถหวัลำก Low-Bed รถสีล่อ้ รถหกลอ้ และรถสบิลอ้ ซึง่มกีลุ่มบรษิทัเป็นคนบรหิำรและควบคุมกำร
ขนสง่ทัง้หมด 

นอกจำกน้ี กลุ่มบรษิทัมรีถบรรทุกรถ (Car Carrier) ทัง้หมด 15 คนั สำมำรถบรรทุกรถเพื่อกำรจดัสง่รถยนต์
ไดจ้ ำนวน 7-8 คนัต่อเทีย่ว และมรีถขนสง่หอ้งเยน็ขนำดสีล่อ้ หกลอ้และรถสบิลอ้ทัง้หมด 30 คนั 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงปรมิำณ และรำยไดจ้ำกกำรขนสง่ของบรษิทัฯ ส ำหรบัปีบญัช ี2555 ถงึ 2557 

กลุ่มธรุกิจ 

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 
31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 

(งบการเงินรวมเสมือน) (งบการเงินรวมเสมือน)  (งบการเงินรวมเสมือน) 
รายได้ 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ รายได้ 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ รายได้ 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

กำรขนส่งสนิคำ้ทัว่ไป 20.3 29.03 13.1 17.01 18.2 19.28 

กำรขนส่งสนิคำ้อนัตรำย 17.9 25.59 19.5 25.20 20.9 22.14 

กำรขนส่งรถยนต ์ N/A N/A 9.21    11.84 22.5 23.83 

กำรขนส่งสนิคำ้ควบคุมอุณหภมูแิช่
เยน็และแช่แขง็ 

31.8 45.38 35.6 45.96 32.8 34.75 

รวมทัง้หมด   70.0 100.00 77.4 100.00 94.4 100.00 
ทีม่ำ: บรษิทัฯ 

1 บรษิทัฯ เริม่ใหบ้รกิำรกำรขนส่งรถยนตใ์นชว่งไตรมำสที ่2 ปี 2556 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงปรมิำณ และรำยได้จำกกำรขนส่งของบริษัทฯ ส ำหรบังวดสำมเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 
มนีำคม 2557 และงวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2558 

กลุ่มธรุกิจ 

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มี.ค. 57 31 มี.ค. 58 

(งบการเงินรวม) (งบการเงินรวม)  
รายได้ 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ รายได้ 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

กำรขนส่งสนิคำ้ทัว่ไป 4.5 30.78 6.2 27.29 

กำรขนส่งสนิคำ้อนัตรำย 4.2 28.36 4.2 18.57 

กำรขนส่งรถยนต ์ 4.5 30.41 4.4 19.53 
กำรขนส่งสนิคำ้ควบคุมอุณหภมูแิช่
เยน็และแช่แขง็ 

1.5 10.45 7.9 34.61 
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กลุ่มธรุกิจ 

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มี.ค. 57 31 มี.ค. 58 

(งบการเงินรวม) (งบการเงินรวม)  
รายได้ 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ รายได้ 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

รวมทัง้หมด   14.7 100.00 22.7 100.00 
 ทีม่ำ: บรษิทัฯ 

ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ธุรกิจให้บริกำรขนส่งสินค้ำเป็นหนึ่ งในธุรกิจซึ่งช่วยส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทเป็นผู้ประกอบกำรโลจิส  
ตกิสอ์ย่ำงครบวงจร ดงันัน้ กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยทีบ่รษิทัฯ ใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกคำ้ทีใ่ชบ้รกิำร
จดักำรคลงัสนิคำ้ของบรษิทัฯ ทีต่้องกำรเพิม่ควำมสะดวก และลดต้นทุนทำงดำ้นโลจสิตกิสข์องบรษิทั ทัง้นี้ ลกูคำ้ที่
บรษิทัฯ ใหบ้รกิำรขนส่ง ไดแ้ก่ ลกูคำ้ทีใ่ชบ้รกิำรคลงัสนิคำ้ส ำหรบัสนิคำ้ทัว่ไป  ผูป้ระกอบกจิกำรน ำเขำ้และส่งออก
รถยนต์ ตวัแทนจ ำหน่ำยรถยนต์ ลูกคำ้ที่ใชบ้รกิำรคลงัสนิคำ้ส ำหรบัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ และ
บรษิทัทีม่กีำรน ำเขำ้และสง่ออกสนิคำ้อนัตรำยผ่ำนท่ำเรอืแหลมฉบงั เป็นตน้ 

นอกจำกนี้ ในปีทีผ่่ำนมำ บรษิทัฯ พยำยำมทีจ่ะขยำยฐำนลกูคำ้ไปยงัผูป้ระกอบกำรต่ำงประเทศ เช่น ประเทศ
ลำว และประเทศพม่ำ โดยกำรให้บรกิำรขนส่งขำ้มแดน (Cross Border) ทัง้ในส่วนของกำรขนส่งตู้คอนเทนเนอร ์
และกำรขนสง่รถยนต ์และยงัมแีผนกำรขยำยเสน้ทำงขนสง่ไปยงัประเทศในแถบภูมภิำคเอเชยีประเทศอื่น   

 สภาวะการแข่งขนั 

 ธุรกิจกำรให้บรกิำรขนส่ง เป็นธุรกจิที่มกีำรแข่งขนัสูงมำก เนื่องจำกมีผู้ประกอบกำรขนส่ง จ ำนวนมำก 
อย่ำงไรกด็ ีกำรประกอบธุรกจิกำรขนส่งมลีกัษณะเป็นแบบกำรพึง่พำอำศยักนั เน่ืองจำกไม่มผีูป้ระกอบกำรรำยใดที่
สำมำรถขนส่งสนิค้ำไดท้ัว่ประเทศ ดงันัน้ ในบำงโอกำสคู่แข่งของบรษิทัฯ อำจว่ำจำ้งใหบ้รษิัทฯ ช่วยท ำงำนขนส่ง
สนิคำ้ หรอืบรษิทัฯ อำจว่ำจำ้งบรษิทัอื่น ในกรณีทีลู่กคำ้มคีวำมตอ้งกำรมำกกว่ำควำมสำมำรถในกำรใหบ้รกิำรของ
บรษิัทฯ ทัง้นี้ คู่แข่งในธุรกจิกำรให้บรกิำรขนส่ง ไดแ้ก่ บรษิัท เคอรี ่โลจสิตกิส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั  บรษิัท หมงิ 
ทรำนสปอรต์ จ ำกดั และบรษิทั เอส ซ ีแครเิออร ์จ ำกดั เป็นตน้ 

2.1.3 ธรุกิจให้บริการขนย้ายในประเทศและต่างประเทศ 

บรษิทัฯ ใหบ้รกิำรขนยำ้ยใหก้บับุคคลและองคก์รทัง้ในและต่ำงประเทศอย่ำงครบวงจร ภำยใตก้ำรด ำเนินงำน
ของ JVK โดย JVK มสี ำนักงำนทัง้ในและต่ำงประเทศ (โดยส ำนักงำนในต่ำงประเทศตัง้อยู่ที่ประเทศสหรฐัอเมรกิำ 
ประเทศกมัพูชำ ประเทศเวยีดนำม และประเทศตมิอรต์ะวนัออก ซึง่จะเป็นส ำนักงำนส ำหรบัตดิต่อประสำนงำนกบั
ลูกค้ำที่อยู่ในประเทศดังกล่ำว เพื่อรองรับโอกำสทำงธุรกิจที่จะขยำยตัวในต่ำงประเทศ)  ทัง้นี้ส ำนักงำนใน
ต่ำงประเทศจะไม่ไดท้ ำหน้ำทีใ่หบ้รกิำรขนยำ้ยดว้ยตวัเอง แต่จะตดิต่อประสำนงำนกบัพนัธมติรทำงธุรกจิทีบ่รษิทัฯ 
เหน็ว่ำมศีกัยภำพ และคุณภำพในกำรท ำงำนทีด่ใีนกำรใหบ้รกิำรลกูคำ้ 

อย่ำงไรกด็ ีกำรใหบ้รกิำรขนยำ้ยแต่ละประเภทจะใชบุ้คลำกรที่มคีวำมช ำนำญเฉพำะทำง และใชอุ้ปกรณ์ใน
กำรขนยำ้ยที่แตกต่ำงกนัตำมควำมเหมำะสมของสิง่ของขนยำ้ย ซึ่งบรษิัทฯ มบีุคลำกรที่มปีระสบกำรณ์ในกำรขน
ย้ำยสูง และได้รบักำรอบรบส ำหรบักำรขนย้ำยสิ่งของแต่ละประเภทโดยเฉพำะ JVK จ ำแนกบริกำรออกเป็น 4 



  

  
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 
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ประเภท ได้แก่ บรกิำรขนย้ำยสิง่ของเครื่องใช้ส ำหรบัที่พักอำศยั บรกิำรขนย้ำยอุปกรณ์ส ำนักงำน บรกิำรขนย้ำย
อุปกรณ์เครื่องจกัรส ำหรบัโรงงำน และบรกิำรขนยำ้ยสิง่ของส ำหรบังำนแสดงสนิคำ้และศลิปะ 

(ก) บรกิำรขนยำ้ยสิง่ของเครื่องใชส้ ำหรบัทีพ่กัอำศยั 
JVK ให้บรกิำรกบับุคคลทัว่ไปในกำรขนย้ำยสิง่ของเครื่องใช้ส ำหรบัที่พกัอำศยั ได้แก่ เฟอร์นิเจอร ์

ของใชส้่วนตวั สตัวเ์ลีย้ง ยำนพำหนะ โดยบรกิำรที ่JVK ใหบ้รกิำรครอบคลุมตัง้แต่กำรบรรจุหบีห่อเพื่อกำร
ขนยำ้ย บรกิำรรบัฝำกสิง่ของในคลงัสนิคำ้ทัง้แบบระยะสัน้และระยะยำว ตลอดจนบรกิำรตดิตัง้ ในกรณีที่ มี
กำรขนยำ้ยขำ้มประเทศ JVK ยงัใหบ้รกิำรจดัสง่ทำงเรอืและอำกำศ และบรกิำรด ำเนินพธิกีำรทำงศุลกำกรอกี
ดว้ย  

JVK ได้รบัควำมไวว้ำงใจจำกบรษิัทพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ ในกำรให้บรกิำรขนยำ้ยสิง่ของเครื่องใช้
ใหก้บัลกูคำ้ทีซ่ือ้อสงัหำรมิทรพัย ์ซึง่เป็นหนึ่งในกลยุทธท์ำงกำรตลำดของบรษิทัพฒันำอสงัหำรมิทรัพย ์ 

เน่ืองจำกลกูคำ้ส่วนหนึ่งของ JVK เป็นบุคคลและบรษิทัต่ำงชำต ิบรษิทัฯ จงึไดเ้พิม่กำรใหบ้รกิำรเพื่อ
ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกแก่บุคคลดงักล่ำวในกำรยำ้ยถิน่ฐำน ไดแ้ก่ บรกิำรพำชมสถำนทีก่่อนกำรยำ้ยถิน่ฐำน 
บรกิำรดำ้นวซี่ำและตรวจคนเขำ้เมอืง บรกิำรจดัหำทีพ่กั บรกิำรจดัหำสถำนศกึษำ เป็นตน้ 

(ข) บรกิำรขนยำ้ยอุปกรณ์ส ำนกังำน 
JVK ให้บรกิำรกบับรษิัทในกำรขนย้ำยอุปกรณ์ส ำนักงำน ซึ่งบรกิำรของ JVK ได้แก่ กำรให้บรกิำร

จดัท ำแผนงำนและควบคุมกำรขนยำ้ย บรกิำรขนยำ้ยและจดัรปูแบบส ำนกังำน บรกิำรตดิตัง้และถอดประกอบ
เฟอรน์ิเจอรแ์ละอุปกรณ์ส ำนกังำน บรกิำรรบัฝำกอุปกรณ์ส ำนกังำนในคลงัสนิคำ้ 

(ค) บรกิำรขนยำ้ยอุปกรณ์เครื่องจกัรส ำหรบัโรงงำน 
JVK ใหบ้รกิำรขนยำ้ยอุปกรณ์เครื่องจกัรทีม่ีขนำดใหญ่ และ/หรอื มนี ้ำหนักมำก โดยมกีลุ่มลูกคำ้หลกั 

ไดแ้ก่ บรษิทัผูผ้ลติ บรษิทัน ำเขำ้ บรษิทัสง่ออก ซึง่บรกิำรที ่JVK ใหบ้รกิำร ไดแ้ก่ บรกิำรใหค้ ำปรกึษำพรอ้ม
วำงแผนกำรด ำเนินกำรขนยำ้ย บรกิำรบรรจุหบีห่อเพื่อเตรยีมควำมพรอ้มในกำรขนยำ้ย บรกิำรจดัสง่ทำงเรอื
และอำกำศ บรกิำรด ำเนินพธิกีำรทำงศุลกำกรและจดัสง่ บรกิำรรบัฝำกอุปกรณ์เครื่องจกัรส ำหรบัโรงงำน เป็น
ตน้ 

(ง) บรกิำรขนยำ้ยสิง่ของส ำหรบังำนแสดงสนิคำ้และศลิปะ 
สนิคำ้งำนแสดงและงำนศลิปะสว่นใหญ่เป็นสนิคำ้ทีม่มีูลค่ำสงู จงึตอ้งกำรบุคลำกรทีม่คีวำมช ำนำญใน

กำรขนยำ้ย JVK มทีมีงำนทีม่ปีระสบกำรณ์ในกำรบรรจุหบีห่อ และกำรขนยำ้ยสนิคำ้ 
กำรให้บริกำรของ JVK จะคิดค่ำบริกำรตำมจ ำนวนเที่ยวรถขนส่งที่ใช้ โดยส่วนใหญ่จะเป็นกำร

 เสนอบรกิำรเป็นรำยครัง้ 

 
 

กำรบรรจุหบีห่อ กำรขนยำ้ย 
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ตำรำงต่อไปนี้แสดงปรมิำณ และรำยไดจ้ำกกำรขนยำ้ยของบรษิทัฯ ส ำหรบัปีบญัช ี2555 ถงึ 2557  

กลุ่มธรุกิจ 

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 
31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 

(งบการเงินรวมเสมือน) (งบการเงินรวมเสมือน)  (งบการเงินรวมเสมือน) 
รายได้ 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ รายได้ 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ รายได้ 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

บรกิำรขนยำ้ยสิง่ของเครือ่งใชส้ ำหรบัที่
พกัอำศยั 

217.8 82.47  239.0 85.88 303.0 86.62 

บรกิำรขนยำ้ยอุปกรณ์ส ำนกังำน 9.7 3.67 10.8 3.88 10.5 3.00 
บรกิำรขนยำ้ยอุปกรณ์เครือ่งจกัร
ส ำหรบัโรงงำน 

18.9 7.16 14.2 5.10 20.6 5.89 

บรกิำรขนยำ้ยสิง่ของส ำหรบังำนแสดง
สนิคำ้และศลิปะ 

17.7 6.70 14.3 5.14 15.7 4.49 

รวมทัง้หมด   264.1 100.00 278.3 100.00 349.8 100.00 

ทีม่ำ: บรษิทัฯ 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงปรมิำณ และรำยได้จำกกำรขนย้ำยของบรษิัทฯ ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 
มนีำคม 2557 และงวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2558  

กลุ่มธรุกิจ 

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มี.ค. 57 31 มี.ค. 58 

(งบการเงินรวม) (งบการเงินรวม)  
รายได้ 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ รายได้ 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

บรกิำรขนยำ้ยสิง่ของเครือ่งใชส้ ำหรบัทีพ่กัอำศยั 54.0 86.75 54.8 85.25 
บรกิำรขนยำ้ยอุปกรณ์ส ำนกังำน 2.6 4.26 1.9 2.97 
บรกิำรขนยำ้ยอุปกรณ์เครือ่งจกัรส ำหรบัโรงงำน 3.3 5.28 3.4 5.22 
บรกิำรขนยำ้ยสิง่ของส ำหรบังำนแสดงสนิคำ้และศลิปะ 2.3 3.71 4.2 6.56 
รวมทัง้หมด   62.2 100.00 64.3 100.00 

ทีม่ำ: บรษิทัฯ 

ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยที่บรษิัทฯ ให้บรกิำรขนย้ำยของใช้ เครื่องเรอืน อุปกรณ์ส ำนักงำน อุปกรณ์เครื่องจกัร
ส ำหรับโรงงำน และสินค้ำมูลค่ำสูง ได้แก่ บริษัทที่มีพนักงำนต่ำงชำติท ำงำนในประเทศไทย เช่น สถำนทูต 
หน่วยงำนอสิระต่ำงประเทศ บรษิทัพฒันำอสงัหำรมิทรพัยท์ีม่บีรกิำรขนยำ้ยสนิคำ้ใหก้บัผูซ้ือ้  และบรษิทัและโรงงำน
ทีม่คีวำมต้องกำรในกำรขนยำ้ย ทัง้นี้ บรษิทัฯ มกีลยุทธก์ำรท ำกำรตลำด โดยมกีำรลงโฆษณำกำรบรกิำรขนยำ้ยใน
อนิเตอรเ์น็ต ใหพ้นักงำนกำรตลำดของบรษิทัฯ ลงพืน้ทีไ่ปทีอ่อฟฟิศและโรงงำน เพื่อแจกโบรชวัร ์และน ำเสนอกำร
บรกิำรขนยำ้ย นอกจำกนี้ JVK ยงัมกีำรพฒันำกำรบรกิำรใหเ้ป็นบรษิทัขนยำ้ยทีค่รบวงจร (One Stop Service) เช่น 
กำรขนยำ้ยเครื่องจกัร JVK จะมกีำรจำ้งผูร้บัเหมำ (Sub-contractor) เพื่อใหบ้รกิำรเสรมิคอืมกีำรบรกิำรเดนิสำยไฟ
เพื่อใหเ้ครื่องจกัรสำมำรถพรอ้มใชไ้ดร้วดเรว็มำกขึน้ เป็นตน้  
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 สภาวะการแข่งขนั 

 คูแ่ขง่ในกำรใหบ้รกิำรขนยำ้ยทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ไดแ้ก ่บรษิทั บิก๊ มฟู จ ำกดั บรษิทั ไทย
วฒันำ แพ็คกิ้ง เซอรว์สิ จ ำกดั และบรษิัท เอจเีอส ฟอร ์วนิส ์อนิเตอร์เนชัน่แนล มูฟวิง่ จ ำกดั เป็นต้น ทัง้นี้ คู่
แขง่ขนัแต่ละรำยมกีลุ่มเป้ำหมำยทีแ่ตกต่ำงกนั บำงรำยอำจเน้นใหบ้รกิำรในกำรขนยำ้ยในประเทศเป็นหลกั 
ขณะทีบ่รษิทัฯ เน้นใหบ้รกิำรองคก์รระหว่ำงประเทศ เช่น สถำนทูต เป็นตน้ รวมทัง้ มกีำรขยำยกำรบรกิำร
ไปยงักำรขนยำ้ยประเภทอืน่ เชน่ ส ำนกังำน และกำรจดักำรแสดง เป็นตน้ 

2.1.4 ธรุกิจให้บริการจดัการเอกสารและข้อมูล  

กลุ่มบรษิทัใหบ้รกิำรรบัฝำกเอกสำรอย่ำงครบวงจรภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของ DTS โดยบรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำก
กำรให้บริกำรรับฝำกเอกสำร (Document storage service) และกำรให้บริกำรจัดกำรเอกสำร (Handling) เช่น 
บรกิำรรบัฝำกสือ่อเิลค็ทรอนิคส ์(Electronics media storage service) บรกิำรสแกนเอกสำร (Document scanning 
service) บรกิำรบรรจุเอกสำรและจดัท ำทะเบียน (Packing & filling service) บริกำรท ำลำยเอกสำร (Document 
destroy service) และบรกิำรขนสง่เอกสำร เป็นตน้ 

รปูแบบของกำรรบัฝำกเอกสำรและอตัรำกำรใหบ้รษิทัฯ สำมำรถแบ่งออกเป็น 3 รปูแบบ ไดแ้ก่ รปูแบบของ
กล่องเอกสำร รปูแบบของแฟ้มเอกสำร และเอกสำรอเิลค็ทรอนิคส ์(e-document) คลงัรบัฝำกเอกสำรของกลุ่มบรษิทั
มรีะบบรกัษำควำมปลอดภยัสงู และถูกควบคุมดว้ยระบบคอมพวิเตอรแ์ละบำรโ์คด้ อกีทัง้ไดน้ ำระบบ o-nell มำใชใ้น
กำรบรหิำรเอกสำรเพื่อเพิม่ประสทิธภิำพในกำรจดักำรและคน้หำเอกสำรอย่ำงเป็นระบบ ถูกตอ้งแม่นย ำ และรวดเรว็  

 

  

ฝำกเอกสำรในรปูแบบของกล่องเอกสำร ฝำกเอกสำรในรปูแบบของแฟ้มเอกสำร 

ณ ปจัจุบนั DTS มคีลงัสนิคำ้ทัง้หมดจ ำนวน 4 หลงั คดิเป็นพืน้ทีท่ ัง้หมดประมำณ 14,520 ตำรำงเมตร  ตัง้อยู่
บนถนนสำมวำ กรุงเทพฯ ถนนสุวนิทวงศ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรำ อ ำเภอสำรภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ เขตท่ำเรอืแหลมฉบงั 
จงัหวดัชลบุร ี ซึง่สำมำรถรองรบัควำมตอ้งกำรในกำรรบัฝำกเอกสำรไดป้ระมำณ 1,100,000 กล่อง 

 
 
 
 
 
 
 



  

  
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.2 หน้ำที ่50 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงพื้นที่คลงัสนิค้ำในกำรให้บรกิำรจดักำรเอกสำรและข้อมูลของกลุ่มบรษิัท ณ วนัที่ 31 
มนีำคม 2558 

 

ด าเนินงาน
โดย 

ท่ีตัง้ 
พืน้ท่ี 

ความสามารถในการ
รบัฝาก 

(ตารางเมตร) (กล่อง) 
DTS ถนนสำมวำ กรุงเทพฯ 1,920 106,000 

ถนนสวุนิทวงศ ์จงัหวดั
ฉะเชงิเทรำ 

9,000 780,000 

ท่ำเรอืแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุร ี 1,200 72,000 
อ ำเภอสำรภ ีจงัหวดัเชยีงใหม ่ 2,400 140,000 

รวม  14,520 1,098,000 
 ทีม่ำ: บรษิทัฯ 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงพืน้ที่คลงัสนิคำ้ในกำรใหบ้รกิำรจดักำรเอกสำรและขอ้มูลของกลุ่มบรษิทัระหว่ำงปี 2555 
ถึง 2557 และ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2558 โดยกลุ่มบรษิัทมีคลงัสนิค้ำในกำรให้บรกิำรจดักำรเอกสำรและข้อมูล
จ ำนวน 4 อำคำร และมพีืน้ทีร่บัฝำกลดลงจำกปี 2555 จำก 17,880 ตำรำงเมตร เป็น 14,520 ตำรำงเมตร หรอืลดลง
จ ำนวน 3,360 ตำรำงเมตร เนื่องจำกในปี 2557 กลุ่มบรษิัทปรบัเปลี่ยนพื้นที่คลงัสนิค้ำในกำรให้บรกิำรจดักำร
เอกสำรและขอ้มูล และน ำไปใช้ในกำรให้บรกิำรรบัฝำกและจดักำรสนิค้ำทัว่ไปซึ่งมตี้องกำรพื้นที่ที่เพิม่ขึน้ และให้
ผลตอบแทนทีส่งูกว่ำ  

 หน่วย 2555 2556 2557 
ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2558 

จ ำนวนคลงัสนิคำ้ หลงั 6 5 4 4 

จ ำนวนกล่องทีร่บัฝำก กล่อง 650,973 677,850 682,762 693,936 

พืน้ทีท่ ัว่ไป ตำรำงเมตร 17,880 16,440 14,520 14,520 

  ทีม่ำ: บรษิทัฯ 
 
 

 

คลงัรบัฝำกเอกสำรและขอ้มลู 
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บรษิทัฯ ใหบ้รกิำรขนส่งเอกสำรเป็นส่วนหนึ่งของกำรใหบ้รกิำรเพื่อเพิม่ควำมสะดวกสบำยใหก้บัลูกคำ้ ทัง้นี้  
DTS มรีถเพื่อใชข้นสง่เอกสำรทัง้หมด 13 คนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รถขนสง่เอกสำร 

สญัญำกำรให้บรกิำรจดักำรเอกสำรและขอ้มูลระหว่ำงกลุ่มบรษิัทฯ และลูกคำ้ ส่วนใหญ่เป็นสญัญำระยะสัน้ 
อำยุสญัญำประมำณ 1-3 ปี โดยในสญัญำจะระบุขอบเขตของกำรให้บรกิำร และอตัรำค่ำบรกิำรที่ชดัเจน รวมทัง้ 
ก ำหนดวธิกีำรเขำ้ตรวจสอบทรพัยส์นิ ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งกำรตรวจสอบเอกสำรทีฝ่ำกไวก้บักลุ่มบรษิทัฯ 

รำยไดส้ว่นใหญ่ของกำรใหบ้รกิำรจดักำรเอกสำรและขอ้มูลมำจำกรำยไดก้ำรใหบ้รกิำรรบัฝำก โดยระหว่ำงปี 
2555 ถึง 31 มีนำคม 2558 คิดเป็นสดัส่วนประมำณร้อยละ 81.04 – 85.60 ของรำยได้จำกกำรให้บรกิำรจดักำร
เอกสำรและข้อมูลทัง้หมด และเป็นรำยได้จำกกำรให้บรกิำรจดักำรเอกสำรประมำณร้อยละ 14.40 – 18.96 ของ
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรจดักำรเอกสำรและขอ้มลูทัง้หมด 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงปรมิำณ และรำยไดจ้ำกกำรให้บรกิำรรบัฝำกเอกสำร และรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรจดักำร
เอกสำรของบรษิทัฯ ส ำหรบัปีบญัช ี2555 ถงึ 2557  

 

กลุ่มธรุกิจ 

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 
31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 

(งบการเงินรวมเสมือน) (งบการเงินรวมเสมือน)  (งบการเงินรวมเสมือน) 
รายได้ 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ รายได้ 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ รายได้ 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

กำรใหบ้รกิำรรบัฝำกเอกสำร 56.0 85.60 60.7 85.40 66.1 85.18 

กำรใหบ้รกิำรจดักำรเอกสำรและ
บรกิำรขนส่ง 

10.2 14.40 10.7 14.60 11.5 14.82 

รวมทัง้หมด   66.2 100.00 71.4 100.00 77.6 100.00 
ทีม่ำ: บรษิทัฯ  
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ตำรำงต่อไปนี้แสดงปรมิำณ และรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกเอกสำร และรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรจดักำร
เอกสำรของบรษิัทฯ ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2557 และงวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 
2558 

กลุ่มธรุกิจ 

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มี.ค. 57 31 มี.ค. 58 

(งบการเงินรวม) (งบการเงินรวม)  
รายได้ 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ รายได้ 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

กำรใหบ้รกิำรรบัฝำกเอกสำร 14.8 81.04 17.9 84.83 

กำรใหบ้รกิำรจดักำรเอกสำรและ
บรกิำรขนส่ง 

3.4 18.96 3.2 15.17 

รวมทัง้หมด   18.2 100.00 21.1 100.00 
ทีม่ำ: บรษิทัฯ  

  
 ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยทีบ่รษิทัฯ ใหบ้รกิำรจดักำรเอกสำรและขอ้มลู ไดแ้ก่ ส ำนกังำนทีม่เีอกสำรจ ำนวนมำกที่
ตอ้งกำรลดภำระในกำรจดักำรเอกสำรและขอ้มลู เช่น บรษิทัตรวจสอบบญัช ีธนำคำร บรษิทัประกนัภยั โดยกลยุทธ์
ในกำรท ำกำรตลำดของบรษิัทฯ ส ำหรบักำรให้บรกิำรจดักำรเอกสำรและขอ้มูล บรษิัทฯ จะให้พนักงำนกำรตลำด
ศกึษำรำยชื่อบรษิทัทีอ่ยู่ในเขตธุรกจิกำรคำ้หลกัทีส่ ำคญั (Business Zone) เน่ืองจำกย่ำนธุรกจิกำรคำ้ สว่นใหญ่จะมี
ค่ำเช่ำพืน้ที่รำคำสงู ซึง่ไม่เหมำะส ำหรบักำรใช้พืน้ทีเ่พื่อจดัเกบ็เอกสำร บรษิทัฯ จงึเลง็เหน็โอกำสทำงธุรกจิในกำร
เขำ้หำลูกคำ้กลุ่มดงักล่ำวเป็นหลกั โดยพนักงำนกำรตลำดของบรษิทัฯ จะเขำ้ไปเสนอกำรบรกิำรจดัเกบ็เอกสำรกบั
ลกูคำ้โดยตรง นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัใหค้วำมส ำคญักบักลุ่มลูกคำ้เดมิโดยใหบ้รกิำรทีห่ลำกหลำย และกำรใหบ้รกิำร
ทีถู่กตอ้งและรวดเรว็ 

 สภาวะการแข่งขนั 

 ธุรกิจกำรให้บริกำรจัดเก็บเอกสำรและข้อมูลมีกำรแข่งขนัที่ไม่รุนแรงมำกนัก เนื่องจำกเป็นธุรกิจที่มี
ผูป้ระกอบกำรน้อยรำย อย่ำงไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ เป็นผูใ้ห้บรกิำรจดัเกบ็เอกสำรและขอ้มูลที่มปีระสบกำรณ์มำนำน
กว่ำ 20 ปี ดว้ยระบบกำรจดัเกบ็เอกสำรทีท่นัสมยัและลูกคำ้สำมำรถตรวจสอบสถำนะของเอกสำรทีฝ่ำกไดผ้่ำนทำง
ระบบออนไลน์ จงึท ำใหไ้ดร้บัควำมไว้วำงใจจำกลูกคำ้เดมิ และลูกคำ้รำยใหม่ รวมทัง้ กลุ่มบรษิทัฯ เป็นผูใ้หบ้รกิำร
รำยเดยีวที่มคีลงัสนิค้ำอยู่ใน 3 จงัหวดั ได้แก่ กรุงเทพฯ เชยีงใหม่ และชลบุร ีจงึเป็นกำรช่วยอ ำนวยควำมสะดวก
ลกูคำ้รำยใหญ่ทีม่สีำขำอยู่ต่ำงจงัหวดั ทัง้นี้ คู่แขง่ในกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกเอกสำรอย่ำงครบวงจร ไดแ้ก่ บรษิทั รคีอล 
เอน็เตอรไ์พรซ ์(ประเทศไทย) จ ำกดั บรษิัท กรุงเทพคลงัเอกสำร จ ำกดั และบรษิัท ทรพัยศ์รไีทย จ ำกดั (มหำชน) 
เป็นตน้  

2.1.5 ธรุกิจอ่ืนๆ 

ธุรกิจอื่นๆ ที่กลุ่มบริษัทให้บริกำรประกอบด้วยธุรกิจให้เช่ำอำคำรส ำนักงำนและคลังสินค้ำ และธุรกิจ
ให้บรกิำรพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ โดยระหว่ำงปี 2555 ถึง งวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 มนีำคม 2558
กลุ่มบรษิทัมรีำยไดจ้ำกธุรกจิกลุ่มนี้ประมำณรอ้ยละ 0.58 – 2.23 ของรำยไดร้วมของบรษิทัฯ  
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(ก) ธุรกจิใหเ้ช่ำอำคำรส ำนกังำนและคลงัสนิคำ้ 

กลุ่มบรษิทัใหบ้รกิำรใหเ้ช่ำในอำคำรส ำนกังำนและคลงัสนิคำ้ ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของ BJL และ JPLAND  

ผู้เช่ำส่วนใหญ่ของ BJL เป็นบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่ำงไรก็ดี BJL ได้ให้เช่ำพื้นที่บำงส่วนกับ
บุคคลภำยนอก โดยสญัญำกำรใหบ้รกิำรระหว่ำง BJL และผูเ้ช่ำทัง้ในกลุ่มบรษิทั และบุคคลภำยนอกเป็นสญัญำอำยุ
เฉลีย่ 1- 3 ปี ทัง้นี้ ทีด่นิ อำคำรส ำนักงำน และคลงัสนิคำ้ของ BJL ตัง้อยู่ทีถ่นนกรุงเทพกรฑีำ กรุงเทพฯ ถนนสำม
วำ กรุงเทพฯ ถนนสวุนิทวงศ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรำ และพืน้ทีท่่ำเรอืแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุร ี

ขณะที ่JPLAND ใหบ้รกิำรคลงัสนิคำ้เพื่อใหบุ้คคลภำยนอกเช่ำ โดยสญัญำกำรใหบ้รกิำรเป็นสญัญำอำยุเฉลีย่ 
3 ปี ทัง้นี้ ทีด่นิ อำคำรส ำนกังำน และคลงัสนิคำ้ของ JPLAND ตัง้อยู่ทีถ่นนบำงนำ-ตรำด จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงพื้นที่คลงัสนิค้ำเพื่อให้บุคคลภำยนอกเช่ำของ BJL และ JPLAND ณ วนัที่ 31 มนีำคม 
2558 

ด าเนินงาน
โดย 

ท่ีตัง้ 
จ านวนคลงัสินค้า พืน้ท่ีทัว่ไป 

(หลงั) (ตารางเมตร) 
BJL ถนนสำมวำ กรุงเทพฯ 2 3,840 
JPLAND  ถนนบำงนำ-ตรำด สมทุรปรำกำร 2 13,536 
รวมพืน้ท่ีคลงัสินค้า 4 17,376 

  

(ข) ธุรกจิใหบ้รกิำรพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

กลุ่มบรษิัทให้บรกิำรพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศให้กบักลุ่มบรษิัท และบุคคลภำยนอก ภำยใต้กำร
ด ำเนินงำนของ DITS ระบบที่ DITS ได้พฒันำให้กบักลุ่มบรษิัท และบุคคลภำยนอก และสร้ำงรำยได้ให้กบั DITS 
ไดแ้ก่ ระบบ WMS ระบบ CCMS ระบบ TMS และระบบ AYMS  

WMS 

DITS มกีำรพฒันำระบบ WMS เพื่อใช้ส ำหรบับรหิำรจดักำรคลงัสนิค้ำที่บรหิำรโดยบรษิัทฯ และได้พฒันำ
ระบบ WMS Plus เพื่อขำยหรอืใหล้กูคำ้ภำยนอกเช่ำ โดย WMS Plus ที ่DITS พฒันำสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 แบบ 
ได้แก่ แบบ Enterprise และ แบบ Cloud เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรใช้งำนของลูกค้ำที่แตกต่ำงกนั โดยระบบ 
WMS Plus แบบ Enterprise จะเป็นระบบบรหิำรจดักำรคลงัสนิคำ้อย่ำงครบวงจรซึง่เหมำะกบัลูกคำ้ทีม่ขีนำดใหญ่ 
ซึง่แตกต่ำงจำกระบบ WMS Plus แบบ Cloud ซึ่งเหมำะกบัลูกค้ำขนำดกลำงถึงขนำดเลก็ทีม่คีวำมต้องกำรระบบ
เพื่อใชจ้ดักำรคลงัสนิคำ้ทีน้่อยกว่ำ และมรีำคำทีต่ ่ำกว่ำ (รำยละเอยีดเพิม่เตมิในสว่นที ่2.2 หวัขอ้ 4.2 โครงกำรระบบ
บรหิำรจดักำรคลงัสนิคำ้ (Warehouse Management System Plus หรอื "WMS Plus") ) 

WMS Plus ที่ DITS พฒันำเป็นระบบบรหิำรจดักำรคลงัสนิค้ำอย่ำงครบวงจร ซึ่งแตกต่ำงจำกระบบ WMS 
ทัว่ไป โดยระบบ WMS ทัว่ไปจะสำมำรถบรหิำรจดักำรคลงัสนิคำ้เท่ำนัน้ แต่ระบบ WMS ของบรษิทัฯ ครอบคลุมถงึ
กำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรบุคคลทีใ่ชใ้นกำรจดักำรคลงัสนิคำ้ เช่น ช่วยในกำรวำงแผนกำรท ำงำนของพนักงำนใน
คลงัสนิค้ำในแต่ละวนั ท ำให้มีต้นทุนในกำรบรหิำรน้อยลงและช่วยบนัทกึและจดัเก็บตัวชี้วดัสมรรถนะหลกั (Key 
Performance Indicator: KPI) และกำรจดัเก็บขอ้มูลทำงบญัชี ท ำให้ฝ่ำยบญัชีของทัง้บรษิัทฯ และลูกค้ำสำมำรถ
ตรวจสอบปรมิำณสนิค้ำคงคลงัได้ตลอดเวลำ ซึ่งนอกจำกจะช่วยเพิม่ประสทิธภิำพในกำรบรหิำรจดักำรคลงัสนิค้ำ
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ใหก้บับรษิทัฯ ระบบ WMS ยงัช่วยลดต้นทุนในกำรบรกิำรจดักำร และลดกำรพึง่พงิทรพัยำกรบุคคลของลูกค้ำและ
บรษิทัฯ อกีดว้ย  

ปจัจุบนั DITS ไดเ้ริม่ใหบ้รกิำรใหเ้ช่ำระบบ WMS Plus แบบ Cloud เป็นรำยเดอืนแก่ลกูคำ้ภำยนอกจ ำนวน 
1 รำย แลว้ 

CCMS 

ระบบ CCMS พฒันำขึน้เพื่อใช้ในกำรบรหิำรจดักำรคลงัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็อย่ำงครบ
วงจร โดยระบบดงักล่ำวครอบคลุมกำรบรหิำรจดักำรคลงัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ทัง้ส ำหรบัพื้นที่
ทัว่ไปและพื้นที่เขตปลอดอำกร (Free Zone) กำรบริหำรทรพัยำกรบุคคลที่ใช้ในกำรจดักำรคลงัสินค้ำควบคุม
อุณหภูมิแช่เย็นและแช่แขง็ กำรรบัฝำกข้อมูล และเชื่อมต่อระบบกำรขนส่งเพื่อเพิ่มประสทิธภิำพในกำรบรหิำร
จดักำรคลงัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ใหก้บัลกูคำ้   

TMS 

ระบบ TMS เป็นระบบบรหิำรกำรขนส่ง กำรรบัฝำกขอ้มูล และควบคุมระบบกำรขนส่งทัง้หมด ซึง่ครอบคลุม
กจิกรรมทีเ่กีย่วเน่ืองกบักระบวนกำรขนสง่ตัง้แต่กำรจองรถจนถงึกำรบนัทกึบญัช ีซึง่รวมถงึ กำรวำงแผนจดัเสน้ทำง
กำรเดนิรถให้เกดิประโยชน์สูงสุด กำรตดิตำมต ำแหน่งหรอืสถำนะของสนิค้ำตัง้แต่ออกจำกคลงัสนิคำ้จนถงึกำรส่ง
มอบ กำรจดักำรค ำสัง่ขนส่งและเอกสำรประกอบกำรขนส่ง กำรเกบ็ขอ้มูลในระบบอเิลก็ทรอนิคส ์เช่น ระบบบญัชี
ออนไลน์ ซึง่รวมถงึ ระบบใบแจง้หนี้ และกำรช ำระเงนิ เป็นตน้ 

AYMS 

ระบบ AYMS เป็นระบบบรหิำรจดักำรพืน้ทีจ่อดพกัรถยนต ์โดยระบบ AYMS แตกต่ำงจำกระบบอื่นที ่DITS 
พฒันำเนื่องจำกเป็นระบบที่พฒันำตำมต้องกำรของลูกค้ำแต่ละรำยโดยเฉพำะ ทัง้นี้ ระบบ AYMS จะควบคุมกำร
เคลื่อนยำ้ยรถยนต์ และกำรรบัฝำกขอ้มลูทัง้หมด ซึง่ช่วยเพิม่ประสทิธภิำพในกำรบรหิำรจดักำรพืน้ทีร่บัฝำกใหเ้กดิ
ประโยชน์สงูสุด และลดต้นทุนในกำรบรหิำรจดักำรพืน้ทีจ่อดพกัรถยนต์ นอกจำกนี้ ระบบ AYMS จะรบัฝำกขอ้มูล
กำรเคลื่อนไหวของรถยนต์ที่รบัฝำกท ำให้ลูกค้ำสำมำรถใช้ประโยชน์จำกระบบดงักล่ำวในกำรจดัท ำรำยงำนส่ง
ผูบ้รหิำรของลกูคำ้อกีดว้ย  
 

2.2   การตลาดและการแข่งขนั 

2.2.1 นโยบายการแข่งขนัและจ าหน่ายผลิตภณัฑข์องบริษทั 

ยุทธศำสตรใ์นกำรแขง่ขนัของกลุ่มบรษิทัสำมำรถสรุปไดด้งันี้ 

(ก) กำรเป็นผูใ้หบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสอ์ย่ำงครบวงจร (Integrated Logistics Service) 

บรษิทัฯ มุ่งเน้นกำรพฒันำศกัยภำพของกลุ่มบรษิทั เพื่อกำ้วเป็นผูใ้หบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสอ์ย่ำงครบ
วงจรในภูมิภำคเอเชยี ตัง้แต่กำรให้บรกิำรรบัฝำกสนิค้ำที่ครอบคลุมสนิค้ำหลำยประเภท กล่ำวคือ สนิค้ำ
ทัว่ไป สนิคำ้อนัตรำย รถยนต์ สนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ และเอกสำรแลว้ กลุ่มบรษิทัยงัเน้น
กำรบรหิำรจดักำรคลงัสนิคำ้ (Warehouse Logistics Management) บรกิำรจดักำรสนิค้ำที่หลำกหลำยเพื่อ
ช่วยเพิม่ควำมสะดวกสบำย เพิ่มประสทิธภิำพในกำรบรหิำรสนิค้ำ และลดต้นทุนให้กบัผู้ใช้บรกิำรรบัฝำก
สนิคำ้ของกลุ่มบรษิทั  
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(ข) กำรใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยัในกำรบรหิำรจดักำร 

บรษิัทฯ เชื่อว่ำประสทิธภิำพในกำรบรหิำรจดักำรสนิคำ้เป็นปจัจยัส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกจิด้ำนโลจิ
สตกิส ์บรษิทัฯ จงึไดน้ ำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเขำ้มำใชใ้นกำรบรหิำรกำรจดักำรคลงัสนิคำ้และกำรขนสง่ 
และรบัฝำกขอ้มลูของกลุ่มบรษิทั ซึง่ช่วยเพิม่ควำมรวดเรว็ในกำรใหบ้รกิำร ลดควำมผดิพลำดในกระบวนกำร
จดักำรภำยในคลงัสนิค้ำและกำรขนส่ง ลดขัน้ตอนในกำรด ำเนินงำน ลดต้นทุนในกำรบรหิำรสนิค้ำ และลด
กำรพึง่พงิทรพัยำกรบุคคลอกีดว้ย ซึง่สำมำรถสรำ้งควำมพงึพอใจสงูสดุใหแ้ก่ลกูคำ้ได้ 

ทัง้นี้ ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศหลกัทีบ่รษิทัฯ น ำมำใช ้ไดแ้ก่ ระบบบรหิำรจดักำรคลงัสนิคำ้ WMS 
ซึง่น ำมำใชบ้รหิำรและรบัฝำกขอ้มูลคลงัสนิคำ้ ระบบบรหิำรจดักำรคลงัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่
แขง็ CCMS ซึ่งน ำมำใช้บรหิำรและรบัฝำกขอ้มูลคลงัสนิค้ำควบคุมอุณหภูมิแช่เยน็และแช่แขง็โดยเฉพำะ 
ระบบกำรจดักำรกำรขนส่ง TMS ซึ่งน ำมำใช้บรหิำรและรบัฝำกขอ้มูลในกำรให้บรกิำรขนส่ง ระบบบรหิำร
จดักำรพืน้ทีจ่อดพกั AYMS ซึง่น ำมำใชใ้นกำรบรหิำรและกำรรบัฝำกขอ้มลูของพืน้ทีจ่อดพกัรถยนต์  

นอกจำกเพิม่ประสทิธภิำพในกำรบรหิำรคลงัสนิคำ้และกำรขนส่งใหก้บับรษิทัฯ ระบบดงักล่ำว ยงัช่วย
เพิ่มควำมมัน่ใจให้กบัลูกค้ำในกำรติดตำมสถำนะของสนิค้ำ เพิ่มควำมตรงต่อเวลำของกำรส่งมอบ และลด
ตน้ทุนโลจสิตกิสใ์หแ้ก่ลกูคำ้ 

(ค) ควำมไดเ้ปรยีบจำกท ำเลทีต่ัง้ 

กลยุทธ์ทำงด้ำนท ำเลที่ตัง้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่บรษิัทฯ ให้ควำมส ำคญัเป็นล ำดบัต้นๆ บรษิัทฯ จึง
เลอืกสถำนทีต่ัง้คลงัสนิคำ้ที่ใกลแ้หล่งเสน้ทำงคมนำคมและระบบสำธำรณูปโภคที่ส ำคญั เช่น อยู่ใกล้แหล่ง
สนิคำ้ และศูนยก์ระจำยสนิคำ้ ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัมคีลงัสนิคำ้ตัง้อยู่บนเขตพืน้ที่ท่ำเรอืแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุร ี
ถนนบำงนำ-ตรำด กโิลเมตรที ่19 จงัหวดัสมุทรปรำกำร ถนนสวุนิทวงศ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรำ พืน้ทีเ่ขตมหำชยั 
จงัหวดัสมุทรสำคร ถนนสำมวำ และถนนกรุงเทพกรฑีำ กรุงเทพฯ ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีม่ขีอ้ไดเ้ปรยีบดงัต่อไปนี้ 

− ท่ำเรอืแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุร ี

พื้นที่คลงัสนิค้ำส่วนใหญ่ของบรษิัทฯ ประมำณร้อยละ 55 ของพื้นที่คลงัสนิค้ำทัง้หมดของ
บริษัทฯ ตัง้อยู่ที่เขตพื้นที่ท่ำเรือแหลมฉบังซึ่งเป็นท่ำเรือมโีครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกที่ทันสมัย เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล สำมำรถรองรับเรือสินค้ำขนำดใหญ่ที่สุด (Post 
Panamax) และเป็นท่ำเรอืทีม่สีนิคำ้เขำ้ออกมำกทีส่ดุในประเทศไทย โดยในปี 2557 ท่ำเรอืแหลมฉบงั
มสีนิค้ำเขำ้ออกสูงถึง 6.40 ล้ำนทอียีู ซึ่งคดิเป็นประมำณร้อยละ 80 ของสนิค้ำที่เขำ้ออกทัง้หมดใน
ประเทศไทยในปี 2557 (ทีม่ำ: กำรท่ำเรอืแห่งประเทศไทย)  

ดว้ยลกัษณะทีต่ัง้ของประเทศไทยทีเ่ปรยีบเสมอืนหน้ำด่ำนของภูมภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้
ท ำใหท้่ำเรอืแหลมฉบงัเป็นท่ำเรอืหลกัส ำหรบักำรน ำเขำ้และสง่ออกไปยงัประเทศต่ำงๆเน่ืองจำกมขีอ้
ได้เปรียบในลักษณะที่เป็นท่ำเรือที่มีดินแดนหลังท่ำ (Hinterland) ที่มีขนำดกว้ำงใหญ่ซึ่งรวมถึง
ดนิแดนของประเทศเพื่อนบ้ำน ซึ่งจะท ำให้ท่ำเรอืแหลมฉบงัได้รบัผลประโยชน์โดยตรงจำกควำม
ร่วมมอืในกำรจดัตัง้ประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน (ASEAN Economic Community หรอื "AEC") ในปี 
2558  

นอกจำกนี้  ท่ำเรือแหลมฉบังตัง้อยู่ไม่ไกลจำกเขตนิคมอุตสำหกรรมที่ส ำคัญซึ่งท ำให้
ผูป้ระกอบกำรที่มโีรงงำนอยู่ในเขตนิคมอุตสำหกรรมใชท้่ำเรอืแหลมฉบงัเป็นท่ำเรอืหลกัในกำรขนส่ง



  

  
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.2 หน้ำที ่56 

เพื่อลดต้นทุนและระยะเวลำในกำรขนส่งและกระจำยสนิค้ำ โดยท่ำเรอืแหลมฉบงัอยู่ห่ำงจำกนิคม
อุตสำหกรรมมำบตำพุด เป็นระยะทำงประมำณ 70 กโิลเมตร และนิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร เป็น
ระยะทำงประมำณ 50 กิโลเมตร นอกจำกนี้ ท่ำเรือแหลมฉบังเป็นท่ำเรือที่ เป็นศูนย์กลำงในกำร
เชื่อมต่อท่ำเรอืและศูนยก์ระจำยสนิค้ำอื่นในประเทศไทย ได้แก่ ท่ำเรอืกรุงเทพ และสถำนีบรรจุและ
แยกสนิคำ้กล่อง (ICD) 

− บำงนำ-ตรำด กโิลเมตรที ่19 จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

พืน้ทีค่ลงัสนิคำ้ประมำณรอ้ยละ 10 ของพืน้ทีค่ลงัสนิคำ้ทัง้หมดของบรษิทัฯ อยู่บนถนนบำงนำ-
ตรำด กโิลเมตรที่ 19 ซึ่งใกลโ้รงงำนประกอบรถยนต์ของลูกค้ำ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เพื่อรบั
ฝำกรถยนต์ และพืน้ทีค่ลงัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมสิ ำหรบัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ ซึง่
เป็นพื้นทีท่ี่มเีสน้ทำงกำรคมนำคมและระบบสำธำรณูปโภคทีส่ะดวก และอยู่ไม่ไกลจำกศูนยก์ระจำย
สนิค้ำที่ส ำคญั กล่ำวคือ นิคมอุตสำหกรรม ท่ำเรอื และท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ โดยมี
ระยะทำงห่ำงจำกศนูยก์ระจำยสนิคำ้หลกั ดงันี้ 

สถานท่ี ระยะทางโดยประมาณ1 

 (กิโลเมตร) 

ท่ำเรอืกรุงเทพ 43 

ท่ำเรอืแหลมฉบงั 85 

สถำนีบรรจุและแยกสนิคำ้กล่อง (ICD) ลำดกระบงั 29 

ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตสิุวรรณภมู ิ 33 

นิคมอุตสำหกรรมบำงป ู 26 

นิคมอุตสำหกรรมลำดกระบงั 37 

นิคมอุตสำหกรรมเวลโกรว ์ 30 

นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร 49 

นิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบงั 83 
ทีม่ำ: บรษิทัฯ 
หมำยเหตุ: 1 ตวัเลขดงักล่ำวเป็นตวัเลขประมำณกำรโดยบรษิทัฯ 

− สวุนิทวงศ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรำ 

พื้นที่คลงัสนิค้ำประมำณร้อยละ 10 ของพื้นที่คลงัสนิค้ำทัง้หมดของบรษิัทฯ อยู่ในเขตพื้นที่ 
สุวนิทวงศ์ ซึ่งเป็นคลงัสนิคำ้เพื่อรบัฝำกเอกสำร และคลงัสนิคำ้เพื่อรบัฝำกสนิค้ำควบคุมอุณหภูมแิช่
เยน็และแช่แขง็ ซึง่ปจัจุบนั ถนนสวุนิทวงศ ์ยงัไม่มคีลงัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ทีเ่ปิด
ใหบ้รกิำรแก่บุคคลภำยนอก บรษิทัฯ จงึถอืเป็นบรษิทัแรกทีม่คีลงัสนิคำ้ส ำหรบัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมิ
แช่เยน็และแช่แขง็บนถนนสุวนิทวงศ์ นอกจำกนี้ คลงัสนิค้ำบนถนนสุวนิทวงศ์ของบรษิทัฯ ตัง้อยู่ไม่
ไกลจำกเขตนิคมอุตสำหกรรมลำดกระบงั และสถำนีบรรจุและแยกสนิคำ้กล่อง (ICD) ลำดกระบงั โดย
ตัง้อยู่ห่ำงจำกนิคมอุตสำหกรรมลำดกระบงัเป็นระยะทำงประมำณ 25 กโิลเมตร  

− ถนนสำมวำ กรุงเทพฯ 



  

  
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.2 หน้ำที ่57 

พื้นที่คลังสินค้ำประมำณร้อยละ 10 ของพื้นที่คลังสินค้ำทัง้หมดของบริษัทฯ อยู่บนถนน 
สำมวำ ซึง่ตัง้อยู่ใกลน้ิคมอุตสำหกรรมบำงชนั และถนนวงแหวนตะวนัออก ซึง่สว่นใหญ่เป็นคลงัสนิคำ้
เพื่อรบัฝำกสนิคำ้รำยวนั เหมำะส ำหรบัสง่สนิคำ้เขำ้กรุงเทพฯ  

− มหำชยั จงัหวดัสมุทรสำคร 

พืน้ทีค่ลงัสนิคำ้ประมำณรอ้ยละ 13 ของพืน้ทีค่ลงัสนิคำ้ทัง้หมดของบรษิทัฯ อยู่ในพืน้ทีม่หำชยั 
ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีอ่ยู่ใกลแ้หล่งสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ทีส่ ำคญั กล่ำวคอื แหล่งเรอืประมง 
และโรงงำนผลติอำหำร ซึง่เป็นลกูคำ้ส ำคญัของบรษิทัฯ 

− ถนนกรุงเทพกรฑีำ กรุงเทพฯ 

พืน้ทีค่ลงัสนิคำ้ประมำณรอ้ยละ 2 ของพืน้ทีค่ลงัสนิคำ้ทัง้หมดของบรษิทัฯ อยู่บนถนนกรุงเทพ
กรฑีำ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้รบัฝำกสนิค้ำที่รอกำรขนย้ำยส ำหรบัลูกค้ำที่ใช้บรกิำรขนย้ำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ทัง้นี้ ถนนกรุงเทพกรฑีำอยู่ไม่ไกลจำกท่ำอำกำศยำนสวุรรณภูม ิและท่ำเรอืทีส่ ำคญัของ
ประเทศไทย ซึง่สะดวกต่อกำรขนยำ้ยสิง่ของระหว่ำงต่ำงประเทศ 

สถานท่ี ระยะทางโดยประมาณ1 

 (กิโลเมตร) 

ท่ำเรอืกรุงเทพ 15 

สถำนีบรรจุและแยกสนิคำ้กล่อง (ICD) ลำดกระบงั 20 

ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมู ิ 17 

ทีม่ำ: บรษิทัฯ 
หมำยเหตุ: 1 ตวัเลขดงักล่ำวเป็นตวัเลขประมำณกำรณ์โดยบรษิทัฯ 

(ง) ศนูยก์ลำงในกำรบรหิำรจดักำรสนิคำ้ใหก้บัลกูคำ้ (Order Fulfillment Center) 

บรกิำรทีค่รบวงจรของบรษิทัฯ ช่วยลดขัน้ตอนในกำรท ำงำนและเพิม่ประสทิธภิำพในกำรบรหิำรตน้ทนุ
ดำ้นโลจสิตกิสใ์หก้บัลกูคำ้ โดยบรษิทัฯ จะเป็นผูด้แูลสนิคำ้ระหว่ำงทีส่นิคำ้รบัฝำกอยู่ในคลงัสนิคำ้ของบรษิทัฯ 
ตัง้แต่กำรรบัส่งสนิค้ำ กำรบรรจุหบีห่อ กำรเคลื่อนย้ำย กำรคดัแยกสนิค้ำ กำรรบัฝำกขอ้มูลสนิค้ำในระบบ
ออนไลน์ ดงันัน้ ผู้ใชบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้ของบรษิทัฯ มหีน้ำทีใ่นกำรดูแลเฉพำะกำรเกบ็เงนิ เท่ำนัน้ ซึง่ช่วย
ลดภำระในกำรดแูลสนิคำ้ใหก้บัผูใ้ชบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้ของบรษิทัฯ เป็นอย่ำงมำก อกีทัง้บรกิำรดงักล่ำว เช่น 
บรกิำรคดัแยกสนิค้ำตำมคุณสมบตัิที่ลูกค้ำหรอืผู้บรโิภคต้องกำร บรกิำรจดัผลติภัณฑ์ในหีบห่อใหม่ (Re-
packaging) ช่วยเพิม่มูลค่ำใหก้บัสนิคำ้ ("Value added service") ของผู้ใชบ้รกิำรรบัฝำกสนิค้ำของบรษิัทฯ 
อกีดว้ย  

(จ) มำตรฐำนในกำรใหบ้รกิำร 

กลุ่มบรษิทัมุ่งเน้นในกำรพฒันำคุณภำพกำรใหบ้รกิำร เพื่อสรำ้งควำมพงึพอใจสงูสุดใหก้บักลุ่มลูกคำ้ 
และเพิม่ศกัยภำพในกำรแข่งขนัและจดัหำลกูคำ้ของกลุ่มบรษิทั ซึง่ท ำใหก้ลุ่มบรษิทัผ่ำนกำรรบัรองมำตรฐำน
จำกองคก์ำรมำตรฐำนสำกล และไดร้บัรำงวลัจำกทัง้ภำครฐั และเอกชนมำกมำย ดงัต่อไปนี้ 

ปี บริษทั รางวลัท่ีได้รบั 
2545 JVK ISO 9001:2008 จำก MASCI Management System Certification Institute(Thailand) 

2547 บรษิทัฯ ISO 9001:2000 จำก บรษิทั บเีอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ำกดั 
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ปี บริษทั รางวลัท่ีได้รบั 
2547-2549 บรษิทัฯ Contractor EH&S Performance จำกกลุ่มบรษิทั SCG-DOW 

2548 JVK FIDI Accredited International Move Standard (FAIM) จำก FIDI 

2551 บรษิทัฯ ISO 9001:2008 จำก บรษิทั บเีอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ำกดั 

DTS ISO 9001:2008 จำก บรษิทั บเีอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ำกดั 

2552 บรษิทัฯ 100% Stock Accuracy Award 2009 จำกบรษิทั ดมัโก ้โลจสิตกิส ์(ไทยแลนด)์ จ ำกดั 

2553 บรษิทัฯ ใบรบัรองเป็นสมำชกิระบบจดักำรดำ้นกำรป้องกนัและรกัษำควำมปลอดภยัจำกกำรก่อกำร
รำ้ย (Custom-Trade Partnership Against Terrorism: C-TPAT) 

ATL ISO 9001:2008 จำก บรษิทั บเีอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ำกดั 

  PCS ISO 9001:2008 จำก อนิเตอรเ์ทค กรุ๊ป 

2554 ATL Best Performance Achievement: Yard Operation and Management จำก บรษิทั นิสสนั 
มอเตอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
ใบรบัรองเป็นสมำชกิระบบจดักำรดำ้นกำรป้องกนัและรกัษำควำมปลอดภยัจำกกำรก่อกำร
รำ้ย (Custom-Trade Partnership Against Terrorism: C-TPAT) 

บรษิทัฯ Export Logistics Model Award (ELMA) 2011 จำกกรมส่งเสรมิกำรส่งออก กระทรวง
พำณชิย ์

2555 บรษิทัฯ Export Logistics Model Award (ELMA) 2012 จำกกรมส่งเสรมิกำรส่งออก กระทรวง
พำณชิย ์
Prime Minister's Export Award (PM) 2012 จำกกรมส่งเสรมิกำรส่งออก กระทรวงพำณชิย ์ 

ISO 14001:2004 จำก บรษิทั บเีอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 

OHSAS 18000:2007 จำก บรษิทั บเีอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ำกดั 

DITS Capability Maturity Model Integration (CMMI) ระดบัที ่2 

TICTA Awards 2012 จำกส ำนกังำนส่งเสรมิอุตสำหกรรมซอฟต์แวรแ์ห่งชำต ิ (องคก์ำร
มหำชน) และสมำคมอุตสำหกรรมเทคโนโลยสีำรสนเทศไทย 

2556 บรษิทัฯ 
ATL และ 
JTS 

ผ่ำนกำรยกระดบักำรบรหิำรจดักำรธุรกจิตำมเกณฑม์ำตรฐำนคุณภำพธุรกจิโลจสิตกิส์  
ภำยใตโ้ครงกำรยกระดบัมำตรฐำนคุณภำพและสรำ้งเครอืขำ่ยดำ้นกำรตลำดธุรกจิ
ใหบ้รกิำรโลจสิตกิส ์จำกกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ กระทรวงพำณชิย์ 

PCS กำรรบัรองมำตรฐำนหอ้งเยน็ระดบั 5 ดำว จำกกรมกำรคำ้ภำยใน 

DITS TICTA Awards 2013 จำกส ำนกังำนส่งเสรมิอุตสำหกรรมซอฟต์แวรแ์ห่งชำต ิ (องคก์ำร
มหำชน) และสมำคมอุตสำหกรรมเทคโนโลยสีำรสนเทศไทย 
ICT Excellence Awards จำกสมำคมกำรจดักำรธุรกจิแห่งประเทศไทย 

2557 ATL ISO 14001:2004 จำก บรษิทั บเีอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ำกดั 

JPAC ISO 9001:2008 จำก อนิเตอรเ์ทค กรุ๊ป 

(ฉ) ควำมเป็นพนัธมติรกบับรษิทัรบัจดักำรขนสง่สนิคำ้ระหว่ำงประเทศ (Freight Forwarding)  

กลุ่มบรษิทัเป็นพนัธมติรทีด่กีบับรษิทัรบัจดักำรขนสง่สนิคำ้ระหว่ำงประเทศ (Freight Forwarding) ท ำ
ให้กลุ่มบรษิัทไดร้บัควำมไว้วำงใจจำกบรษิัททีท่ ำธุรกจิ Freight Forwarder ชัน้น ำหลำยรำย เช่น บรษิัท คู
เน่ห์ พลสั นำเกิล จ ำกดั บรษิัท ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง จ ำกดั บรษิัท พำแนลพีนำ เวิลด์ ทรำน
สปอรท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั บรษิทั ดมัโก ้โลจสิตกิส ์(ไทยแลนด)์ จ ำกดั บรษิทั ฮติำช ิทรำนสปอรต์ ซสิเตม็ 
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(ประเทศไทย) จ ำกดัในกำรเป็นผู้ให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำให้กบับรษิัทดงักล่ำวซึ่งส่วนใหญ่เป็น
บรษิทัขำ้มชำติทีม่ทีรพัยส์นิของตนเองส ำหรบักำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ในประเทศในปรมิำณที่
จ ำกดั ส่งผลให้บรษิัทดงักล่ำวมีควำมต้องกำรจ้ำงบรษิัทในประเทศที่มีทรพัย์สนิ และได้มำตรฐำนในกำร
ใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ทีต่อ้งกำรรบัฝำก  

2.2.2 ภาวะเศรษฐกิจและอตุสาหกรรม 

ภาพรวมธรุกิจโลจิสติกสไ์ทย 

ธุรกจิโลจสิตกิสค์อืธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งกบักำรวำงแผน กำรด ำเนินงำน และกำรควบคุมกำรท ำงำนขององค์กร  
รวมทัง้กำรบรหิำรจดักำรขอ้มูลและธุรกรรมทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง ใหเ้กดิกำรเคลื่อนยำ้ย กำรรบัฝำก กำรรวบรวม 
กำรกระจำยสนิคำ้ วตัถุดบิ ชิน้ส่วนประกอบ และกำรบรกิำร ใหม้ปีระสทิธภิำพ และประสทิธผิลสงูสุด โดยค ำนึงถงึ
ควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของลูกค้ำเป็นส ำคัญ ด้วยต้นทุนกำรด ำเนินงำนที่สำมำรถแข่งขนัได้อย่ำงมี
ประสทิธภิำพ 

 
 ต้นทุนโลจิสติกสต่์อ GDP (%) 

  
 

แผนภำพขำ้งต้นแสดงถงึต้นทุนโลจสิตกิสต่์อผลผลติมวลรวมประชำชำตขิองไทย ("GDP") ระหว่ำงปี 2547 
ถงึปี 2556 จะเหน็ว่ำตน้ทุนโลจสิตกิสข์องประเทศไทยในระยะยำวมแีนวโน้มเฉลีย่ลดลงอย่ำงต่อเน่ือง ซึง่เป็นผลมำ
จำกประสทิธภิำพในกำรจดักำรตน้ทุนทำงโลจสิตกิสแ์ละกำรควบคุมกจิกรรมในห่วงโซ่อุปทำนของผูป้ระกอบกำรเพื่อ
สรำ้งมลูค่ำเพิม่ทำงเศรษฐกจิและควำมไดเ้ปรยีบในกำรแขง่ขนั ดว้ยกำรใชเ้ทคโนโลยแีละระบบกำรบรหิำรจดักำรที่
ทนัสมยัเพิม่ขึน้ (ทีม่ำ: ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิหรอื สศช.) 

กำรรวมกลุ่มประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี 2558 จะท ำให้กำร
แขง่ขนัในกำรท ำธุรกจิสงูขึน้ ผูป้ระกอบกำรจ ำเป็นทีจ่ะตอ้งลดตน้ทุนทำงดำ้นโลจสิตกิสเ์พื่อใหไ้ดเ้ปรยีบคู่แขง่ ดงันัน้
แนวโน้มที่ผู้ประกอบกำรในประเทศไทยและบรษิัทข้ำมชำติจะหันมำสนใจผู้ให้บรกิำรจดักำรด้ำนโลจิสติกส์ที่มี
ประสทิธภิำพเพื่อลดตน้ทุนทำงโลจสิตกิสจ์งึมแีนวโน้มทีเ่พิม่มำกขึน้ 

ทัง้นี้ จำกตำรำงรำยงำนดชันีควำมสำมำรถดำ้นโลจสิตกิสข์องธนำคำรโลก ส ำหรบัปี 2557 พบว่ำประเทศ
ไทยมดีชันีควำมสำมำรถดำ้นโลจสิตกิสอ์ยู่ในอนัดบัที ่7 ของเอเชยี หรอือนัดบัที ่35 ของโลก ผูป้ระกอบกำรต่ำง
เลง็เหน็ถงึควำมส ำคญัในกำรพฒันำประสทิธภิำพของควำมสำมำรถดำ้นโลจสิตกิส ์รวมถงึพจิำรณำใช้บรกิำรผู้
ใหบ้รกิำรดำ้น       โลจสิตกิสเ์พิม่ขึน้ 
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ตารางเปรียบเทียบดชันีความสามารถด้านโลจิสติกส ์(LPI) ในกลุ่มประเทศอาเซียนปี 2557 

 

 
ทีม่ำ: The World Bank LPI Report 2014 

นอกจำกนี้ กำรน ำเขำ้และกำรส่งออกผ่ำนท่ำเรอืแหลมฉบงัของประเทศไทย มแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ือง
ตัง้แต่ปี 2552 จำกแผนภำพด้ำนล่ำงจะเห็นได้ว่ำในช่วงปี 2552 - 2557 ปรมิำณกำรน ำเขำ้และส่งออกตู้คอนเทน
เนอรผ์่ำนท่ำเรอืแหลมฉบงัมอีตัรำกำรเตบิโตถวัเฉลีย่ (Compound annual growth rate: CAGR) รอ้ยละ 6.73 

สถิติปริมาณตู้คอนเทนเนอรผ์า่นท่าเรอืแหลมฉบงัทัง้น าเขา้และส่งออก ปีงบประมาณ2 2551-2557  

                                                 
2 ปีงบประมำณ หมำยถงึ เดอืนตุลำคม ถงึ เดอืนกนัยำยนในปีถดัไป 
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ดชันคีวามสามารถด้านโลจสิตกิส์ 4.00 3.91 3.72 3.67 3.59 3.53 3.43 3.15 3.08 3.00 2.74 2.39 2.25
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2) โครงสรา้งพืน้ฐาน 4.28 4.16 3.64 3.79 3.56 3.67 3.40 3.11 2.92 2.60 2.58 2.21 2.14

3) การเตรยีมการขนสง่ระหว่างประเทศ 3.70 3.52 3.71 3.44 3.64 3.50 3.30 3.22 2.87 3.33 2.83 2.50 2.14

4) สมรรถนะผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสท์ัง้ภาครฐัและธุรกจิ 3.97 3.93 3.60 3.66 3.47 3.46 3.29 3.09 3.21 2.93 2.67 2.31 2.07

5) ระบบการตดิตามและการตรวจสอบสนิค้า 3.90 3.95 3.79 3.69 3.58 3.50 3.45 3.19 3.11 3.00 2.92 2.20 2.36

6) ความตรงต่อเวลาของการบรกิาร 4.25 4.24 4.02 4.00 3.92 3.87 3.96 3.49 3.53 3.07 2.75 2.65 2.83
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ทีม่ำ: ทำ่เรอืแหลมฉบงั และกำรทำ่เรอืแหง่ประเทศไทย
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หน่วย: ล้าน TEU  ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ตู้คอนเทนเนอรน์ าเข้า 2.31 2.44 2.78 2.83 2.88 3.11 

ตู้คอนเทนเนอรส่์งออก 2.31 2.63 2.88 3.00 3.09 3.29 

รวม 4.62 5.07 5.66 5.83 5.97 6.40 

ทีม่ำ: ท่ำเรอืแหลมฉบงั 

กำรท่ำเรอืแหลมฉบงัคำดกำรณ์ว่ำในปี 2559 ปรมิำณตู้คอนเทนเนอร์ที่ผ่ำนท่ำเรอืแหลมฉบงัจะสงูเกนิ 10 
ลำ้น TEU ซึ่งจะเกนิขดีควำมสำมำรถของท่ำเรอืแหลมฉบงัขัน้ที ่1 ทีร่องรบัได้ 4 ลำ้น TEU ต่อปี และท่ำเรอืแหลม
ฉบงัขัน้ที ่2 ทีร่องรบัได ้6.8 ล้ำน TEU ต่อปี (รวม 10.8 ลำ้น TEU) กำรท่ำเรอืแห่งประเทศไทยจงึมแีผนทีจ่ะสรำ้ง
ท่ำเรอืแหลมฉบงัขัน้ที ่3 เพื่อเป็นกำรรองรบัปรมิำณกำรขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทีจ่ะเพิม่ขึน้และรองรบักำรขบัเคลื่อน
เศรษฐกจิของประเทศและของภูมภิำคทีจ่ะมกีำรเปิดเสรทีำงกำรคำ้ตำมแผนพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำตฉิบบั
ที ่11 ( ปี 2555 - ปี 2559 ) โดยท่ำเรอืแหลมฉบงัขัน้ที ่3 สำมำรถรองรบัปรมิำณตู้คอนเทนเนอรไ์ดไ้ม่ต ่ำกว่ำ 8 ลำ้น 
TEU ต่อปี ดงันัน้ควำมสำมำรถในกำรรองรบัตู้คอนเทนเนอร์ของท่ำเรอืแหลมฉบงัเมื่อเตม็ศกัยภำพทัง้ 3 ขัน้ จะไม่
ต ่ำกว่ำ 18 ลำ้น TEU ต่อปี ตำมแผนกำรด ำเนินงำนของกำรท่ำเรอืแหลมฉบงั ปจัจุบนัโครงกำรพฒันำท่ำเรอืแหลม
ฉบงั ขัน้ 3 อยู่ระหว่ำงกำรเปิดโอกำสใหภ้ำคประชำชนร่วมแสดงควำมคดิเหน็และก ำกบัตดิตำมกำรด ำเนินโครงกำร 
ตำมมำตรกำรป้องกนัและลดผลกระทบสิง่แวดล้อมของผูป้ระกอบกำรท่ำเทยีบเรอืในเขตท่ำเรอืแหลมฉบงั เพื่อให้
กำรพฒันำศกัยภำพท่ำเรอืแหลมฉบงัเกดิประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ และประชำชนในพื้นที่  (ควำมคืบหน้ำของ
ท่ำเรอืแหลมฉบงัขัน้ที ่3 โปรดพจิำรณำเวบไซต์ www.laemchabangportphase3.com) ซึง่ท่ำเรอืแหลมฉบงัขัน้ที ่3 
จะท ำใหป้รมิำณสนิคำ้ผ่ำนเขำ้ออกท่ำเรอืแหลมฉบงัมำกขึน้ และอำจเป็นโอกำสในกำรขยำยธุรกจิใหแ้ก่กลุ่มบรษิัท
ในอนำคต 

 ภาพรวมอตุสาหกรรมสินค้าอนัตราย 

องคก์ำรทำงทะเลระหว่ำงประเทศ (International Maritime Organization หรอื "IMO") ไดแ้บ่งสนิคำ้อนัตรำย
ที่ขนส่งทำงทะเล ออกเป็น 9 ประเภท ได้แก่ (1) วตัถุระเบดิ (2) ก๊ำซไวไฟ (3) ของเหลวไวไฟ (4) ของแขง็ไวไฟ 
สำรทีม่คีวำมเสีย่งต่อกำรลุกไหมไ้ดเ้อง และสำรทีส่มัผสักบัน ้ำแลว้ท ำใหเ้กดิก๊ำซไวไฟ (5) วตัถุออกซไิดซแ์ละวตัถุ
อนิทรยีเ์ปอรอ์อกไซด ์(6) วตัถุมพีษิและวตัถุตดิเชือ้ (7) วตัถุกมัมนัตรงัส ี(8) วตัถุกดักร่อน (9) วตัถุอนัตรำยต่ำงๆ 
ทีอ่ยู่นอกเหนือจำกทัง้ 8 ประเภทขำ้งตน้  

แนวโน้มควำมต้องกำรสำรเคมีหรอืเคมีภณัฑ์อนัตรำยเพื่อกำรผลติมแีนวโน้มสูงขึน้ตำมกำรขยำยตัวของ
สภำวะอุตสำหกรรมของประเทศไทย โดยในปี 2557 ประเทศไทยน ำเข้ำและส่งออกสนิค้ำอนัตรำย เท่ำกบั 3.46 
ลำ้นตนัต่อปี และ  2.35 ลำ้นตนัต่อปี ตำมล ำดบั (ทีม่ำ: กรมโรงงำนอุตสำหกรรม) 

ในช่วงปี 2552 - ปี 2557 ปรมิำณกำรน ำเขำ้และส่งออกสนิค้ำอนัตรำยทีเ่ป็นสำรเคมไีดเ้ตบิโตอย่ำงต่อเน่ือง 
อตัรำกำรเติบโตถวัเฉลี่ย (CAGR) ของปรมิำณกำรน ำเขำ้ และปรมิำณกำรส่งออกสำรเคมอีนัตรำยคดิเป็นร้อยละ 
5.87 และ รอ้ยละ 8.72 ตำมล ำดบั 

 

http://www.laemchabangportphase3.com/
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ปริมาณการน าเข้าวตัถอุนัตรายท่ีเป็นสารเคมี  

 

ปริมาณการ ส่งออกวตัถอุนัตรายท่ีเป็นสารเคมี  

 

กำรน ำเขำ้และส่งออกสำรเคมหีรอืสนิคำ้อนัตรำยในประเทศไทยจะขนส่งผ่ำนท่ำเรอืแหลมฉบงั หรอืท่ำเรอื
กรุงเทพ ซึง่ท่ำเรอืหลกัทีน่ ำเขำ้และสง่ออกสนิคำ้อนัตรำยคอืท่ำเรอืแหลมฉบงั ในจงัหวดัชลบุร ีซึง่เป็นท่ำเรอืน ้ำลกึที่
ส ำคญัที่สุดของประเทศไทยและเป็นท่ำเทยีบเรอืทีม่คีวำมกำ้วหน้ำทำงเทคโนโลย ีตลอดจนมำตรกำรบรหิำรควำม
ปลอดภยัเทยีบเท่ำสำกลส ำหรบักำรน ำเขำ้และส่งออกสนิคำ้อนัตรำยที่อำจเกดิกำรหกรัว่ไหลหรอืไฟไหม้ ปรมิำณ
สนิคำ้อนัตรำยทีผ่่ำนท่ำเรอืแหลมฉบงัไดเ้พิม่ขึน้อยำ่งมำก จำกแผนภำพดำ้นล่ำงจะเหน็ไดว้่ำปรมิำณตูค้อนเทนเนอร์
ส ำหรบัสนิคำ้อนัตรำยทีผ่่ำนท่ำเรอืแหลมฉบงัในรอบห้ำปีที่ผ่ำนมำ (ปี 2552 - ปี 2557) มอีตัรำกำรเติบโตถวัเฉลี่ย
(CAGR) รอ้ยละ 39.81 และคำดว่ำจะมปีรมิำณเพิม่ขึน้ตำมภำวะเศรษฐกจิทีข่ยำยตวั เนื่องมำจำกควำมต้องกำรใช้
สนิคำ้ของผูผ้ลติซึง่จะสัง่สนิคำ้เขำ้มำเฉพำะทีต่อ้งกำรใชง้ำนเท่ำนัน้ 
 

ปริมาณตู้คอนเทนเนอรส์ าหรบัสินค้าอนัตรายท่ีผา่นท่าเรอืแหลมฉบงั  
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แผนภำพดำ้นล่ำงแสดงถงึสำรเคมอีนัตรำย 10 อนัดบัแรกทีม่กีำรน ำเขำ้และสง่ออกมำกทีส่ดุ 
 

ปริมาณวตัถอุนัตรายท่ีเป็นสารเคมี 10 อนัดบัแรกท่ีมีการแจ้งน าเข้าช่วง ม.ค. - ธ.ค. 2557 
 

 
 
ปริมาณวตัถอุนัตรายท่ีเป็นสารเคมี 10 อนัดบัแรกท่ีมีการแจ้งส่งออกช่วง ม.ค. - ธ.ค. 2557 
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ภาพรวมอตุสาหกรรมยานยนต ์

ประเทศไทยจดัไดว้่ำเป็นหนึ่งในฐำนกำรผลติรถยนตเ์พื่อกำรส่งออกทีส่ ำคญัของภูมภิำคเอเชยี ดว้ยศกัยภำพ
และควำมพร้อมในด้ำนปจัจยัพื้นฐำนในกำรผลติ เช่น อุตสำหกรรมชิ้นส่วนยำนยนต์ และแรงงำนที่มทีกัษะฝีมือ 
รวมทัง้กำรสนับสนุนจำกนโยบำยภำครฐัในกำรผลติและคำ้รถยนต์เสร ีกำรให้สทิธปิระโยชน์ทำงดำ้นภำษี และกำร
ยกเลกิมำตรกำรบงัคบัใช้ชิน้ส่วนในประเทศ ประเทศที่น ำเขำ้รถยนต์ที่ส ำคญัของไทย คอื อนิโดนีเซยี ญี่ปุ่น และ
เยอรมนี ตำมล ำดบั  โดยอุตสำหกรรมยำนยนต์ไทยมอีตัรำกำรส่งออกเตบิโตถวัเฉลีย่ (CAGR) ในช่วงปี 2552 - ปี 
2557 สงูถงึรอ้ยละ 16.01 ดงัจะเหน็ไดจ้ำกแผนภำพดำ้นล่ำง 

 
ปริมาณการผลิตและส่งออกรถยนตข์องไทยปี 2552 - 2557 

 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
กำรผลติรถยนต์ (ลำ้นคนั) 1.00 1.65 1.46 2.45 2.46 1.88 
กำรส่งออกรถยนต์ (ลำ้นคนั) 0.54  0.90  0.74  1.03  1.13  1.13 
ทีม่ำ: สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย       

อย่ำงไรกต็ำมส ำหรบัปี 2554 ปรมิำณกำรผลติและส่งออกรถยนต์ของประเทศไทยมอีตัรำลดลงจำกปีก่อน 
เน่ืองจำกปี 2554 เป็นปีทีเ่กดิภยัพบิตัิทำงธรรมชำตอิย่ำงรุนแรงทัง้ในประเทศและประเทศญี่ปุ่น โดยในช่วงเดอืน
มนีำคมเกดิเหตุสนึำมทิีป่ระเทศญีปุ่น่ ซึง่เป็นประเทศทีผ่ลติชิน้สว่นยำนยนตบ์ำงประเภททีจ่ ำเป็นต่อกำรผลติรถยนต ์
ส่งผลใหก้ำรผลติและกำรส่งออกรถยนต์ของประเทศไทยปรบัตวัลดลง นอกจำกนี้ในครึง่ปีหลงัประเทศไทยประสบ
อุทกภัยในพื้นที่นิคมอุตสำหกรรมที่เป็นที่ตัง้ของโรงงำนผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ ท ำให้กำรผลิตรถยนต์
หยุดชะงกัลง จำกเหตุกำรณ์ภยัพบิตัทิัง้ในประเทศญีปุ่่นและในประเทศไทย ปรมิำณกำรผลติและกำรสง่ออกรถยนต์
ปี 2554 ลดลงจำกปี 2553 ในอัตรำร้อยละ 11.40 และ ร้อยละ 17.89 ตำมล ำดับ ถึงแม้ฐำนกำรผลิตรถยนต์ใน
ประเทศไทยจะได้รบัผลกระทบอย่ำงมำกในปี 2554 แต่กไ็ม่มบีรษิทัรถยนต์รำยใดมแีผนกำรทีจ่ะยำ้ยฐำนกำรผลติ
ออกจำกประเทศไทย แสดงใหเ้หน็ว่ำประเทศไทยยงัคงเป็นฐำนกำรผลติรถยนตท์ีเ่ขม้แขง็ในภูมภิำคเอเชยี 

ภำยหลงัจำกเหตุกำรณ์ภยัธรรมชำต ิอุตสำหกรรมยำนยนตไ์ทยไดฟ้ื้นตวัและเตบิโตอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะ
ในปี 2555 กำรผลติมอีตัรำเพิม่ขึน้รอ้ยละ 68.32 เนื่องจำกหลงัเหตุกำรณ์อุทกภยั ควำมต้องกำรรถยนต์ของลูกค้ำ
เพิม่ขึน้เพื่อชดเชยรถยนต์ทีเ่สยีหำยจำกภยัพบิตัิ ประกอบกบันโยบำยรถยนต์คนัแรกที่ท ำให้ยอดสัง่ซื้อรถยนต์ใน
ประเทศเพิ่มขึน้ กำรส่งออกรถยนต์ในปี 2555 เพิ่มขึ้น ในอตัรำร้อยละ 39.56 โดยปรมิำณกำรส่งออกส ำหรบัใน
ประเทศแถบเอเชยี ตะวนัออกกลำง แอฟรกิำ อเมรกิำกลำง และอเมรกิำใตเ้พิม่สงูขึน้ 

 อย่ำงไรกต็ำมในปี 2556 อุตสำหกรรมยำนยนต์ไทยผนัผวนอย่ำงมำก เนื่องจำกผลกระทบจำกกำรชะลอตวั
ของภำวะเศรษฐกจิโลก ปญัหำทำงกำรเมอืง และโครงกำรรถคนัแรก ในช่วงครึ่งปีแรกยงัคงมอีตัรำกำรเติบโตอนั
เน่ืองมำจำกกำรผลติเพื่อสง่มอบรถคนัแรกทีค่ำ้งมำจำกปี 2555 แต่เมื่อเขำ้สูค่รึง่ปีหลงัผูจ้องรถในโครงกำรรถคนัแรก
บำงส่วนได้ขอเลื่อนรบัรถ หรอืทิ้งกำรจองไป และก ำลงัซื้อของผูบ้รโิภคไดถู้กดงึไปก่อนหน้ำนี้ ส่งผลใหร้ถยนต์คง
คำ้งเพิม่ขึน้ และกระทบถงึกำรผลติรถยนต์ในปี 2557 ต้องปรบัลดลง ประกอบกบัภำพรวมเศรษฐกจิทีช่ะลอตวัและ
ปญัหำทำงกำรเมอืง  
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แนวโน้มชาวต่างชาติท่ีเข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทย 

ชำวต่ำงชำตทิีม่ทีกัษะฝีมอืเขำ้มำประกอบอำชพีในประเทศไทยเป็นกลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยของกำรใหบ้รกิำรขน
ยำ้ยในประเทศและต่ำงประเทศของบรษิทัฯ เป็นไทย โดยแนวโน้มทีช่ำวต่ำงชำตจิะเขำ้มำลงทุนและประกอบอำชพี
ในประเทศไทย สำมำรถสรุปได ้ดงันี้ 

ประเทศไทยในปจัจุบนัเป็นประเทศที่น่ำสนใจในกำรเขำ้มำลงทุนของชำวต่ำงชำต ิดว้ยต ำแหน่งทีไ่ดเ้ปรยีบ
ดำ้นยุทธศำสตรอ์นัเป็นประตูสู่ใจกลำงเอเชยีและเป็นเสน้ทำงเปิดกวำ้งสู่ภูมภิำคลุ่มแม่น ้ำโขง ซึ่งเป็นตลำดใหม่ที่มี
ศกัยภำพทำงธุรกจิ สง่ผลใหป้ระเทศไทยเป็นศนูยก์ลำงทำงเศรษฐกจิทีม่อีตัรำกำรเตบิโตสงู ประกอบกบัควำมพรอ้ม
ในเรื่องสิง่อ ำนวยควำมสะดวกทัง้ในดำ้นกำรขนสง่ กำรคมนำคม และเทคโนโลยสีำรสนเทศ ท ำใหป้ระเทศไทยพรอ้ม
เปิดรบัธุรกจิทุกรูปแบบจำกนักลงทุนชำวต่ำงชำต ินอกจำกนี้นโยบำยกำรลงทุนของประเทศไทยมคีวำมชดัเจนโดย
มุ่งเน้นกำรเปิดเสรแีละสง่เสรมิกำรคำ้เสร ีโดยรฐับำลไดร้่วมสง่เสรมิกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ ซึง่น ำไปสู่กำรพฒันำ
ทกัษะ เทคโนโลย ีและนวตักรรม ประเทศไทยจงึไดร้บักำรยอมรบัจำกนำนำชำตวิ่ำเป็นแหล่งรองรบักำรลงทุนทีน่่ำ
ดงึดดูทีส่ดุแห่งหนึ่งอย่ำงต่อเนื่อง 

เมื่อมีกำรเข้ำมำลงทุนของชำวต่ำงชำติ แรงงำนและทรพัยำกรบุคลำกรต่ำงชำติที่มีทักษะฝีมือ (Skilled 
Labour) จงึเขำ้มำมบีทบำทในประเทศไทยเพิม่ขึน้ โดยในช่วงปี 2552 - 2557 อตัรำกำรเตบิโตถวัเฉลีย่ของจ ำนวน
บุคลำกรต่ำงชำตทิีม่ทีกัษะฝีมอื (Skilled Labour) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10.36 ดงัจะเหน็ไดจ้ำกแผนภำพดำ้นล่ำง  
 

จ านวนบุคลากรต่างชาติท่ีมีทกัษะฝีมือท่ีเข้ามาท างานในประเทศไทย 

 
บุคลำกรดงักล่ำวจดัเป็นแรงงำนทีม่ทีกัษะและท ำงำนอยู่ในต ำแหน่งค่อนขำ้งสงู สว่นใหญ่จะเขำ้มำท ำงำนโดย

ถูกสง่มำจำกบรษิทัแม่ในต่ำงประเทศทีเ่ขำ้มำลงทุนในประเทศไทย หรอืเขำ้มำท ำงำนชัว่ครำวในงำนทีต่อ้งใชท้กัษะ
และเทคโนโลยีชัน้สูงที่ต้องกำรผู้ที่มีควำมสำมำรถเฉพำะด้ำน มีควำมช ำนำญเฉพำะด้ำน หรือมีควำมสำมำรถ
ทำงกำรสือ่สำร (ภำษำ) ทีย่งัหำคนไทยทีม่คีวำมสำมำรถหรอืมคีวำมช ำนำญเขำ้มำร่วมงำนไม่ได ้หรอืเป็นกำรเขำ้มำ
ท ำงำนในกจิกำรทีต่นเองลงทุน กจิกำรของคู่สมรส หรอืกจิกำรทีร่่วมลงทุน เป็นตน้ รวมทัง้บุคลำกรต่ำงชำตทิีเ่ขำ้มำ
ท ำงำนในรำชอำณำจกัรตำมกฎหมำยพเิศษ ไดแ้ก่ กฎหมำยว่ำดว้ยกำรสง่เสรมิกำรลงทุน และกฎหมำยอื่น เป็นตน้ 

ในช่วงปี 2557 แรงงำนและทรพัยำกรบุคลำกรต่ำงชำติที่มทีกัษะฝีมอื (Skilled Labour) ที่เขำ้มำท ำงำนใน
ประเทศไทย คดิเป็น 234,467 ต ำแหน่ง หรอืรอ้ยละ 13.19 ของแรงงำนและทรพัยำกรบุคลำกรต่ำงชำตทิัง้หมดทีเ่ขำ้
มำท ำงำนในประเทศไทย โดยอำชพีทีช่ำวต่ำงชำติดงักล่ำวเขำ้มำประกอบอำชพีมำกสุด 3 อนัดบัแรกคอื ผูจ้ดักำร
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ทีม่ำ: กรมกำรจดัหำงำน ส ำนกับรหิำรแรงงำนต่ำงดำ้ว 
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ฝำ่ยต่ำงๆ คดิเป็น รอ้ยละ 35.22 ครู อำจำรย ์ผูป้ระกอบวชิำชพีดำ้นกำรสอน คดิเป็นรอ้ยละ 16.68 และ กรรมกำร
และผูบ้รหิำรระดบัสงู คดิเป็นรอ้ยละ 10.57 ดงัแสดงในแผนภำพต่อไปนี้ 

สดัส่วนชาวต่างชาติท่ีมีทกัษะฝีมือ (Skilled Labour) เข้าเมอืงถกูกฎหมายท่ีได้รบัอนุญาตท างาน แยกตาม
ประเภทอาชีพ 

 
 

โดยชำวต่ำงชำตทิีม่ทีกัษะฝีมอื 3 อนัดบัแรกทีเ่ขำ้มำในประเทศไทยคอื ญีปุ่่น จนี และ ฟิลปิปินส ์โดยคดิเป็น
ร้อยละ 33.06 ร้อยละ 15.72 และร้อยละ 10.34 ของแรงงำนและทรัพยำกรบุคลำกรต่ำงชำติที่มีทักษะฝีมือ 
ตำมล ำดบั  

 
สดัส่วนชาวต่างชาติท่ีมีทกัษะฝีมือ (Skilled Labour) เข้าเมอืงถกูกฎหมายท่ีได้รบัอนุญาตท างาน แยกตาม

ประเทศ 

 
 

35.22%

16.68%10.57%

6.31%

2.53%

0.59%

3.54%

6.39%

1.36%
0.66%

16.13%

                  

                                      

                           

                           

                                  

                                          

                          

              

                                                  

                                         
              

          

33.06%

15.72%

10.34%

8.66%

8.86%

7.63%

5.25%

3.55%
3.97% 2.96%         

   

          

      

       

        

         

        

       

     



  

  
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.2 หน้ำที ่67 

อย่ำงไรก็ตำม กำรที่ประเทศไทยเข้ำร่วมประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic Community: 
AEC) ในปี พ.ศ. 2558 จะท ำใหเ้กดิกำรเปิดเสรดีำ้นกำรเคลื่อนยำ้ยแรงงำนอย่ำงเตม็รปูแบบซึง่จะเป็นแรงขบัเคลื่อน
เศรษฐกจิในภูมภิำคอำเซยีนที่ส ำคญั กำรเคลื่อนยำ้ยแรงงำนนัน้จะเป็นกำรโยกยำ้ยนักวชิำชพี หรอืผูเ้ชีย่วชำญที่มี
ควำมสำมำรถพิเศษระหว่ำงกลุ่มอำเซียนภำยใต้ข้อตกลงยอมรบัร่วมในเรื่องคุณสมบตัิของนักวชิำชีพอำเซียน 
(Mutual Recognition Arrangements -MRAs) เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรเคลื่อนย้ำยนักวชิำชีพหรอืแรงงำน
เชี่ยวชำญ หรอืผู้มีควำมสำมำรถพิเศษของอำเซยีนไดอ้ย่ำงเสรี โดยกำรเคลื่อนย้ำยของแรงงำนที่มฝีีมือ (Skilled 
Labour) จะผกูตดิกบักำรลงทุนและกำรท ำงำนในอุตสำหกรรมทีต่อ้งใชท้กัษะสงู รวมทัง้แรงงำนมฝีีมอืในอำเซยีนมกั
มกีำรเคลื่อนย้ำยจำกประเทศทีม่คี่ำตอบแทนต ่ำ เช่น ประเทศในแถบอนิโดจนี ฟิลปิปินส ์อนิโดนีเซยี และรวมถึง
ไทย ไปสูป่ระเทศทีม่คี่ำตอบแทนสงูกว่ำ เช่น สงิคโปร ์และบรไูน เป็นตน้ 

ภาพรวมอตุสาหกรรมอาหารแช่เยน็และแช่แขง็ 

อุตสำหกรรมอำหำรของประเทศไทยนอกจำกจะเป็นอุตสำหกรรมเพื่อกำรบรโิภคในประเทศแล้ว ยงัมกีำร
สง่ออกไปต่ำงประเทศ หนึ่งในผลติภณัฑอ์ำหำรทีส่่งออกและมกีำรเตบิโตอย่ำงต่อเนื่องคอื ปลำทูน่ำกระป๋องแปรรูป 
และเน้ือสตัวแ์ช่เยน็และแช่แขง็ 

จำกแผนภำพด้ำนล่ำงจะเหน็ได้ว่ำ ในช่วงปี 2552 - ปี 2557 อตัรำกำรเติบโตถวัเฉลีย่ (CAGR) ของมูลค่ำ
กำรส่งออกของปลำทูน่ำกระป๋องแปรรูป เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 7.64 ต่อปี อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2557 มูลค่ำกำร
สง่ออกไดล้ดลงจำกปีก่อนหน้ำ เนื่องจำกวตัถุดบิปลำทูน่ำมจี ำนวนน้อยลง และมรีำคำแพง ในปี 2557 รำคำวตัถุดบิ
ปลำทูน่ำเฉลีย่รำคำตนัละ 1,800 - 1,900 ดอลลำร์สหรฐั (ที่มำ: ธนำคำรแห่งประเทศไทย) นอกจำกนี้ปรมิำณกำร
สัง่ซื้อจำกตลำดในประเทศแถบตะวนัออกกลำงซึ่งเป็นหน่ึงในตลำดหลกัของกำรส่งออกปลำทูน่ำกระป๋องแปรรูป
ลดลงอย่ำงมำก เน่ืองจำกลกูคำ้เปลีย่นไปซือ้สนิคำ้จำกประเทศคู่แขง่ทีม่รีำคำถูกกว่ำ และผลกระทบจำกสถำนกำรณ์
ทำงกำรเมืองในประเทศแถบตะวนัออกกลำงท ำให้กำรช ำระค่ำสนิค้ำของลูกค้ำล่ำช้ำ ส่งผลให้ผู้ประกอบกำรใน
ประเทศไทยชะลอกำรส่งออก ธุรกจิกำรส่งออกปลำทูน่ำกระป๋องแปรรูปจงึไดร้บัผลกระทบอย่ำงหลกีเลีย่งไม่ได ้ท ำ
ให้กำรส่งออกผลติภัณฑ์ปลำทูน่ำกระป๋องแปรรูปลดลงจำกปี 2556 ร้อยละ 3.52 อย่ำงไรกต็ำมผู้ประกอบกำรได้
ขยำยตลำดไปยงัประเทศในสหภำพยุโรปเพิม่มำกขึน้ 

มูลค่าการส่งออกรวมของปลาทูน่ากระป๋องแปรรปู 

 
นอกจำกนี้ ประเทศไทยยงัมกีำรส่งออกเนื้อสตัวแ์ช่เยน็และแช่แขง็ ดงัแผนภำพดำ้นล่ำง อตัรำกำรเตบิโตถวั

เฉลี่ย (CAGR) ของมูลค่ำกำรส่งออกเนื้อไก่และเนื้อสุกร ในช่วงปี 2552 - ปี 2557 เพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 49.80 โดย
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มูลค่ำกำรส่งออก 5 อนัดบัแรกสงูสุดเป็นกำรส่งออกไปยงัประเทศญี่ปุ่น และประเทศเพื่อนบำ้นในเอเชยีตะวันออก
เฉียงใต้ นอกจำกนี้ประเทศที่เคยห้ำมน ำเข้ำเนื้อสัตว์ปีกสดจำกไทยในอดีตบำงประเทศ ( บำห์เรน ฮ่องกง 
แอฟรกิำใต ้รสัเซยี ฟิลปิปินส)์ ไดย้กเลกิมำตรกำรดงักล่ำวแลว้ สง่ผลใหก้ำรส่งออกเน้ือสตัวแ์ช่เยน็และแช่แขง็ยงัคง
มกีำรเตบิโตอย่ำงต่อเนื่อง 

 
มูลค่าการส่งออกเน้ือสตัวแ์ช่เยน็ และแช่แขง็ (ไก่ และสุกร) 

 
 

ในปจัจุบนัเมื่อธุรกจิกำรส่งออกอำหำรหรอืเน้ือสตัวแ์ช่เยน็ แช่แขง็ และอำหำรกระป๋องแปรรูปมกีำรเตบิโต
มำกขึน้ ผู้ประกอบกำรที่ผลติอำหำรดงักล่ำวเพื่อส่งออกจ ำเป็นที่จะต้องเช่ำบรกิำรห้องเยน็จำกผู้บรกิำรภำยนอก 
(Outsourcing) เพื่อรองรบัปรมิำณวตัถุดบิหรอืผลติภณัฑท์ีเ่พิม่มำกขึน้ เนื่องจำกผูป้ระกอบกำรส่วนใหญ่ต้องกำรที่
จะลดต้นทุนในกำรด ำเนินกำรรบัฝำก กำรว่ำจำ้งผูท้ีม่คีวำมเชีย่วชำญในกำรบรหิำรหอ้งเยน็และกำรเช่ำพืน้ทีก่ำรรบั
ฝำกจงึเป็นทำงเลอืกทีจ่ะท ำใหธุ้รกจิของผูป้ระกอบกำรมปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้  

 
2.3      สิทธิประโยชน์ทางท่ีได้รบั  

1) สิทธิประโยชน์ท่ีได้รบัจากเขตปลอดอากร (Free Zone) 

ผูใ้ช้บรกิำรรบัฝำกสนิค้ำของบรษิัทฯ บนพื้นที่เขตปลอดอำกรของกลุ่มบรษิัท ซึ่งประกอบด้วย เขตปลอด
อำกรของคลงัสนิคำ้เพื่อรบัฝำกสนิคำ้ทัว่ไปในเขตพื้นทีแ่หลมฉบงั พืน้ที่รบัฝำกรถยนต์ในเขตพืน้ทีแ่หลมฉบงั และ
คลงัสนิคำ้เพื่อรบัฝำกสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็บนถนนสวุนิทวงศ ์และบำงนำ-ตรำด กโิลเมตรที ่19 
จะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทำงอำกรทีส่ ำคญัดงัต่อไปนี้ 

(ก) ไดร้บัยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรบัสนิคำ้ทีน่ ำเขำ้ในพืน้ทีเ่ขตปลอดอำกร ในกรณีดงัต่อไปนี้ 
−  ของทีเ่ป็นเครื่องจกัร อุปกรณ์ เครื่องมอืและเครื่องใช ้ รวมทัง้ส่วนประกอบของดังกล่ำวที่

จ ำเป็นต้องใช้ในกำรประกอบอุตสำหกรรม พำณิชยกรรม หรอืกจิกำรอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่
เศรษฐกจิของประเทศ 

−  ของที่น ำเข้ำมำในรำชอำณำจักรและน ำเข้ำไปในเขตปลอดอำกร  ส ำหรับใช้ในกำรประกอบ
อุตสำหกรรม พำณิชยกรรม หรอืกจิกำรอื่นใดทีเ่ป็นประโยชน์แก่กำรเศรษฐกจิของประเทศ 
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−  ของทีป่ล่อยออกมำจำกเขตปลอดอำกรอื่น 
(ข) ได้รับยกเว้นอำกรขำออก ส ำหรับสินค้ำที่ส่งออกจำกพื้นที่ เขตปลอดอำกร เพื่ อส่งออกนอก

รำชอำณำจกัร 
(ค) ไดร้บัยกเวน้ภำษมีลูค่ำเพิม่ ส ำหรบักำรน ำสนิคำ้จำกต่ำงประเทศเขำ้ไปในพืน้ทีเ่ขตปลอดอำกร 
(ง) ได้รับอนุญำตให้ใช้อัตรำภำษีร้อยละ 0 ส ำหรับกำรขำยสินค้ำหรือกำรให้บริกำรที่กระท ำใน

รำชอำณำจกัรระหว่ำงผูป้ระกอบกำรกบัผูป้ระกอบกำรทีป่ระกอบกจิกำรอยู่มเีขตปลอดอำกร ไม่ว่ำจะ
อยู่ในเขตเดยีวกนัหรอืไม่ หรอืระหว่ำงคลงัสนิค้ำทณัฑ์บนกบัผู้ประกอบกำรที่ประกอบกจิกำรอยู่ใน
เขตปลอดอำกร 

(จ) ไดร้บัยกเวน้ภำษสีรรพสำมติ ส ำหรบักำรน ำเขำ้และกำรผลติของสนิคำ้ทีก่ระท ำในเขตปลอดอำกร 

นอกจำกสทิธปิระโยชน์ทำงอำกรทีผู่ใ้ชบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้ของบรษิทัฯ จะไดร้บั ผูใ้ชบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้ของ
บรษิทัฯ ยงัสำมำรถเพิม่ควำมรวดเรว็ในกำรด ำเนินงำนซึง่เป็นผลมำจำกกฎระเบยีบและขัน้ตอนทีล่ดลง ซึ่งถือเป็น
สทิธปิระโยชน์หลกัอกีอย่ำงหนึ่งในกำรด ำเนินกจิกำรภำยใต้พื้นที่เขตปลอดอำกร อย่ำงไรกด็ ีกจิกรรมทีท่ ำภำยใต้
พืน้ทีเ่ขตปลอดอำกรจะอยู่ภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลของกรมศุลกำกรของประเทศไทย 

2) สิทธิประโยชน์ท่ีได้รบัจากบตัรส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

กลุ่มบรษิัท ที่ด ำเนินธุรกิจคลงัสนิค้ำเพื่อรบัฝำกสนิค้ำควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แขง็ กล่ำวคอื PCS 
JPAC และ JPK ไดร้บับตัรส่งเสรมิกำรลงทุน จำกคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุนหรอืบโีอไอ โดยบตัรสง่เสรมิกำร
ลงทุนทีบ่รษิทัดงักล่ำวไดร้บัจะท ำใหบ้รษิทัเหล่ำนี้มสีทิธพิเิศษทำงภำษทีีส่ ำคญัดงัต่อไปนี้ 

−  ไดร้บัยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรบัเครื่องจกัรและอุปกรณ์ 
−  ไดร้บัยกเวน้ภำษีเงนิไดน้ิตบิุคคลส ำหรบัก ำไรสุทธทิีไ่ดจ้ำกกำรประกอบกจิกำร มกี ำหนด 8 ปี นับ

จำกวนัทีเ่ริม่มรีำยไดจ้ำกกำรประกอบกจิกำรนัน้ 
−  ไดร้บัยกเวน้ไม่ต้องน ำเงนิปนัผลจำกกจิกำรทีไ่ดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุนไปรวมค ำนวณเพื่อเสยี

ภำษีเงนิไดส้ ำหรบัระยะเวลำทีไ่ดร้บักำรยกเวน้ภำษีเงนิไดน้ิตบิุคคล 

ทัง้นี้ รำยละเอยีดของสทิธปิระโยชน์ทีไ่ดร้บัจำกบตัรส่งเสรมิกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน 
ถูกเปิดเผยไวใ้นส่วนที ่2.2 หวัขอ้ที ่5 ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิ  

 
2.4      การจดัหาผลิตภณัฑห์รอืบริการ  

ทีด่นิ อำคำรคลงัสนิค้ำ และยำนพำหนะ จดัเป็นต้นทุนที่ส ำคญัทำงธุรกจิของกลุ่มบรษิัท โดยกลุ่มบรษิัท มี
นโยบำยในกำรจดัหำใหไ้ดม้ำซึง่สนิทรพัยด์งักล่ำวเพื่อน ำมำพฒันำตำมแผนกำรลงทุนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเป้ำหมำย
ของกลุ่มบรษิทั   

1) กำรจดัหำทีด่นิ 

กำรจดัหำทีด่นิของกลุ่มบรษิทั ส่วนใหญ่ท ำผ่ำน บรษิทั เบญจพรแลนด ์จ ำกดั ("BJL") ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ
บรษิัทฯ ซึ่งจะท ำกำรจดัหำที่ดินตำมแผนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นี้ ที่ดินของกลุ่มบรษิัท สำมำรถแบ่ง
ออกเป็นสองส่วน ได้แก่ ที่ดนิของกลุ่มบรษิัท และที่ดนิที่กลุ่มบรษิัทท ำสญัญำเช่ำที่ดนิ อย่ำงไรกด็ ีกลุ่มบรษิัท มี
หลกัเกณฑใ์นกำรจดัหำทีด่นิดงัต่อไปนี้ 
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−  ท ำเลทีต่ัง้ของทีด่นิจะต้องเป็นจุดยุทธศำสตรท์ำงโลจสิติสก ์กล่ำวคอื อยู่ใกลแ้หล่งกระจำยสนิค้ำและ
แหล่งสนิค้ำ มเีสน้ทำงคมนำคมที่สะดวก และระบบสำธำรณูปโภคที่พร้อมต่อกำรด ำเนินธุรกิจ ซึ่ง
สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูใ้ชบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้ของบรษิทัฯ ได ้ 

−  รำคำของทีด่นิมคีวำมเหมำะสม 

ขัน้ตอนในกำรจดัหำทีด่นิเพื่อกำรขยำยกำรใหบ้รกิำรของบรษิทัฯ นัน้ เริม่จำกฝำ่ยพฒันำโครงกำรของบรษิทั
ฯ จะมกีำรตรวจสอบรำยละเอยีดของที่ดนิ ไดแ้ก่ ประวตัทิี่ดนิ โฉนดทีด่นิ ผงักำรใชป้ระโยชน์ของที่ดนิ ขอ้ก ำหนด
ทำงกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้ตรวจสอบรำคำที่ดนิในบรเิวณใกลเ้คยีง จำกนัน้น ำเสนอให้กบัผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
โครงกำรเพื่อพิจำรณำควำมน่ำสนใจของที่ดนิ เมื่อผู้อ ำนวยกำรเหน็ว่ำที่ดินดงักล่ำวมีควำมเหมำะสมจงึน ำเสนอ
รำยละเอียดของที่ดิน พร้อมกบัน ำเสนอผลกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำรให้แก่ผู้มีอ ำนำจอนุมัติ เพื่อ
พจิำรณำกำรซือ้ทีด่นิดงักล่ำว    

ทัง้นี้ รำยละเอยีดทีด่นิของกลุ่มบรษิทั ไดถู้กเปิดเผยในสว่นที ่2.2 หวัขอ้ที ่5.1.1 ทีด่นิของกลุ่มบรษิทั  

2) กำรจดัหำรถขนสง่ 

กำรจดักำรรถขนสง่สำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ กำรจดัซือ้รถขนสง่ซึง่เป็นไปตำมนโยบำยจดัซือ้ของ
บรษิทัฯ ซึง่ไดก้ ำหนดใหม้กีำรเปรยีบเทยีบรำคำและคุณภำพอย่ำงน้อย 3 รำย และกำรจดัจำ้งรถขนสง่จำกผูร้บัจำ้ง
ภำยนอกเพื่อใชข้นสง่ ซึง่ในกำรจดัจำ้งผูร้บัจำ้งภำยนอก บรษิทัฯ ก ำหนดนโยบำยหลกัดงัต่อไปนี้ 

−  ผูร้บัจำ้งภำยนอกจะตอ้งเป็นนิตบิุคคล หำ้งรำ้น หรอืบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนภำยในประเทศไทย 

−  ผูร้บัจำ้งภำยนอกจะตอ้งเป็นผูม้คีวำมรูค้วำมช ำนำญ และประสบกำรณ์ในกำรประกอบกำรขนสง่ตูค้อน
เทนเนอรม์ำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี  

−  รถขนสง่จะตอ้งเป็นรถทีจ่ดทะเบยีนถูกตอ้งตำมทีก่รมกำรขนสง่ทำงบกก ำหนด 

−  ผูร้บัจำ้งภำยนอกจะต้องท ำประกนัภยัสนิคำ้อนัตรำยทุกประเภทและตูค้อนเทนเนอรจ์ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำ
อย่ำงน้อย 2,000,000 บำทต่ออุบตัเิหตุแต่ละครัง้ 

3) กำรเลอืกผูร้บัเหมำก่อสรำ้งคลงัสนิคำ้ และกำรจดัหำสนิทรพัย ์

บรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรจดัหำผูร้บัเหมำก่อสรำ้ง เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกำรคดัเลอืกผูร้บัเหมำมคีวำมโปร่งใส และ
ผูร้บัเหมำที่ได้รบักำรคดัเลอืกมคีุณสมบตัิเหมำะสม สำมำรถด ำเนินกำรก่อสรำ้งตำมมำตรฐำนและขอ้ก ำหนดของ
บรษิัทฯ กลุ่มบรษิทั จดัท ำขัน้ตอนกำรคดัเลอืกผูร้บัเหมำก่อสรำ้งไดถู้กก ำหนดไวใ้นคู่มอืกระบวนกำรคดัเลอืกและ
กำรประเมนิผูข้ำย โดยมหีลกัเกณฑห์ลกั ดงันี้ 

−  บรษิทัฯ มกีำรเปรยีบเทยีบรำคำของผูร้บัเหมำอย่ำงน้อย 2 รำย 

−  นอกจำกกำรเปรยีบเทียบรำคำ บรษิัทฯ จะคดัเลอืกผู้รบัเหมำเพื่อให้ได้ผู้รบัเหมำที่มคีุณภำพ โดย
พจิำรณำจำกคุณสมบตัหิลกั อำท ิประสบกำรณ์ในกำรสรำ้งคลงัสนิคำ้สำธำรณะ 

−  ผูร้บัเหมำก่อสรำ้งตอ้งไดร้บัอนุมตัติำมอ ำนำจอนุมตัแิละระเบยีบของกลุ่มบรษิทั  

−  มกีำรแบ่งแยกหน้ำทีร่ะหว่ำงกำรลงนำมท ำสญัญำจำ้ง กำรตรวจรบังำน และกำรบนัทกึบญัช ี 

−  มกีำรประเมนิกำรท ำงำนผูร้บัเหมำ ซึง่ระบุอยู่ในคู่มอืกระบวนกำรควบคุมผูร้บัเหมำและผูส้ง่มอบ 
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−  มกีำรตรวจรบังำนจะต้องมกีำรตรวจสอบคุณภำพและควำมส ำเรจ็ของงำนว่ำเป็นไปตำมเงื่อนไขทีไ่ด้
ระบุไวใ้นสญัญำ  

4) กำรเลอืกผูร้บัเหมำผูร้บัจำ้งช่วง (Sub-contractor)  
กำรจดัหำผูร้บัเหมำผูร้บัจำ้งช่วงของบรษิทัฯ สว่นใหญ่จะค ำนึงถงึประสบกำรณ์กำรท ำงำน และคุณภำพกำร

บรกิำรเป็นหลกั เนื่องจำกธุรกิจกำรให้บรกิำรเป็นกำรบรกิำรที่ต้องอำศยัควำมช ำนำญเฉพำะทำง ทัง้นี้ บริษัทฯ 
ก ำหนดขัน้ตอนกำรคดัเลือกผู้รบัเหมำผู้รบัจ้ำงช่วงไว้ในคู่มือกระบวนกำรคดัเลอืกและกำรประเมินผู้ขำย โดยมี
หลกัเกณฑ ์ดงันี้ 

−  บริษัทฯ จะคัดเลือกผู้ร ับเหมำผู้ร ับจ้ำงช่วงเพื่อให้ได้ผู้ร ับเหมำที่มีคุณภำพ โดยพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์ท ำงำน โดยต้องมกีำรระบุชื่อผูท้ีเ่คยรบับรกิำร เพื่อเป็นขอ้มลูอำ้งองิใหบ้รษิทัฯ สำมำรถ
ตรวจสอบคุณภำพงำนได ้

−  ผู้รบัเหมำผู้รบัจ้ำงช่วงต้องมีกำรระบุวิธีกำรควบคุมคุณภำพงำน อำทิ มีกำรจ้ำงหัวหน้ำงำนเพื่อ
ควบคุมคุณภำพกำรท ำงำน 

−  ผูร้บัเหมำผูร้บัจ้ำงช่วงจะต้องมกีำรจดัหำอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรำย และมกีำรอบรมเกีย่วกบักฎหมำย
ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิำน 

−  บรษิทัฯ จะพจิำรณำรำคำว่ำจำ้งทีเ่หมำะสม โดยมกีำรเปรยีบเทยีบรำคำกบัผูร้บัเหมำผูร้บัจำ้งช่วงรำย
อื่นอย่ำงน้อย 2 รำย  

−  นอกจำกนี้ ภำยหลงักำรใชบ้รกิำรผูร้บัเหมำผูร้บัจำ้งช่วง บรษิทัฯ จะมกีำรประเมนิผูร้บัเหมำผูร้บัจำ้ง
ช่วงอย่ำงน้อยทุก 6 เดอืน เพื่อประเมนิคุณภำพกำรท ำงำน 

 
2.5      งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ 

ไม่ม ี
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3.         ปัจจยัความเส่ียง 

กำรลงทุนในหุน้สำมญัของบรษิทัฯ ทีเ่สนอขำยในครัง้นี้ ผูล้งทุนควรพจิำรณำขอ้มูลในเอกสำรน้ีก่อนตดัสนิใจ
ลงทุน  นกัลงทุนควรใชว้จิำรณญำณอย่ำงรอบคอบในกำรพจิำรณำปจัจยัควำมเสีย่งในหวัขอ้น้ี รวมทัง้ขอ้มลูอื่นๆ ที่
ปรำกฏในเอกสำรน้ี  

ทัง้น้ี ปจัจยัควำมเสีย่งทีร่ะบุไวใ้นหวัขอ้น้ีเป็นปจัจยัควำมเสีย่งทีม่นีัยส ำคญับำงประกำร อนัอำจมผีลกระทบ
ในทำงลบต่อบรษิทัฯ และมลูค่ำหุน้ของบรษิทัฯ โดยปจัจยัควำมเสีย่งดงักล่ำวมไิดเ้ป็นปจัจยัควำมเสีย่งทัง้หมดทีม่อียู่
ซึง่อำจมผีลกระทบต่อหุน้สำมญัของบรษิทัฯ ดงันัน้ ปจัจยัควำมเสีย่งอื่นๆ ทีบ่รษิทัฯ มทิรำบในขณะน้ี หรอืทีบ่รษิทัฯ 
เหน็ว่ำเป็นปจัจยัควำมเสีย่งทีไ่ม่เป็นสำระส ำคญัในปจัจุบนัอำจเป็นปจัจยัควำมเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อธุรกจิ รำยได ้
ผลก ำไร สินทรพัย์ สภำพคล่อง แหล่งเงนิทุนหรอืกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ ในอนำคต นอกจำกนี้ขอ้ควำมใน
ลกัษณะกำรคำดกำรณ์ในอนำคต (Forward Looking Statement) ที่ปรำกฏในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ เช่น กำรใช้
ถ้อยค ำว่ำ “เชื่อว่ำ” “คำดกำรณ์ว่ำ” “คำดหมำยว่ำ” “มแีผนจะ” “ตัง้ใจ” หรอื “ประมำณ” เป็นต้น หรอืกำรคำดกำรณ์
เกีย่วกบัผลประกอบกำร ธุรกจิ แผนกำรขยำยธุรกจิ กำรเปลีย่นแปลงของกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง ในกำรประกอบธุรกจิ
ของบรษิทัฯ นโยบำยของรฐั และอื่นๆ ซึง่เป็นกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคต และผลทีเ่กดิขึน้จรงิ อำจมคีวำม
แตกต่ำงอย่ำงมนียัส ำคญัจำกกำรคำดกำรณ์หรอืคำดคะเนกไ็ด ้

นอกจำกนี้ ขอ้มลูทีป่รำกฏในเอกสำรฉบบันี้ทีไ่ดอ้ำ้งถงึ หรอื เกีย่วกบั หรอืเกีย่วขอ้งกบัรฐับำล นโยบำยของ
รฐับำล หรอืเศรษฐกจิของประเทศ และเขตจงัหวดัที่บรษิัทฯ ด ำเนินกำรอยู่นัน้ ได้มำจำกขอ้มูลที่มกีำรเปิดเผยสู่
สำธำรณชน หรอืคดัย่อจำกสิง่พมิพข์องรฐับำล หรอืจำกแหล่งขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่ชื่อถอืได ้

3.1 ความเส่ียงในการประกอบธรุกิจของบริษทั โดยรวม 

3.1.1 ความเส่ียงจากการแข่งขนัในอตุสาหกรรม 

 บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิใหบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสท์ัง้ในส่วนคลงัสนิคำ้และกำรขนส่ง ปจัจุบนัมผีูใ้หบ้รกิำรใน
ลกัษณะใกลเ้คยีงหรอืเหมอืนกบับรษิทัฯ ดงันัน้ หำกมกีำรแขง่ขนัทีรุ่นแรงมำกขึน้หรอืมผีูป้ระกอบกำรรำยใหม่เขำ้มำ 
อำจท ำใหม้ผีลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ได ้ซึง่กำรแขง่ขนัอำจท ำใหบ้รษิทัฯ มลีกูคำ้น้อยลง หรอือำจ
ท ำให้บรษิทัฯ ต้องลดรำคำส ำหรบักำรใหบ้รกิำรของบรษิทัฯ ซึง่อำจมผีลท ำใหร้ำยไดข้องบรษิทัฯ ลดลง และอำจมี
ผลกระทบท ำใหก้ ำไรของบรษิทัฯ ลดลงดว้ย  
 บรษิทัฯ พยำยำมทีจ่ะยกระดบัควำมสำมำรถของกำรใหบ้รกิำรต่ำงๆ ใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล ดงัจะ
เหน็ไดว้่ำบรษิทัฯ ไดร้บัมำตรฐำนและรำงวลัต่ำงๆ เป็นจ ำนวนมำก (โปรดพจิำรณำรำยละเอยีดเพิม่เตมิในสว่นที ่2.2 
หวัข้อ 2.2 กำรตลำดและกำรแข่งขนั) ซึ่งทำงบริษัทฯ มองว่ำมำตรฐำนและรำงวลัต่ำงๆ ท ำให้บรษิัทฯ มีควำม
ไดเ้ปรยีบในกำรเสนองำนใหก้บัลูกคำ้ และเพิม่ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนักบัคู่แข่งทีม่ำจำกต่ำงประเทศ รวมทัง้ มี
กำรพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นของตัวเองเพื่อให้บรษิัทฯ สำมำรถปรบัปรุงและน ำเสนอบรกิำรให้กบั
ลกูคำ้ไดต้ำมตอ้งกำร รวมทัง้ลดค่ำใชจ้่ำยและเพิม่ควำมรวดเรว็ในกำรตอบสนองงำนแก่ลกูคำ้ 
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3.1.2 ความเส่ียงในการจดัหาลูกค้า 

บรษิัทฯ มตี้นทุนคงที่ในกำรให้บรกิำรต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นคลงัสนิค้ำส ำหรบัสนิค้ำทัว่ไป คลงัสนิค้ำควบคุม
อุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ พื้นทีจ่อดพกัรถยนต์ (Automotive Yard) เช่น ต้นทุนค่ำเสื่อมรำคำของคลงัสนิค้ำ และ
อุปกรณ์ ต้นทุนค่ำเช่ำที่ดนิ และต้นทุนดอกเบี้ย เป็นต้น  หำกบรษิัทฯ ไม่สำมำรถจดัหำลูกคำ้ให้มำใช้บรกิำรของ
บรษิทัฯ ไดต้ำมเป้ำหมำยทีว่ำงไว ้อำจมผีลกระทบท ำใหบ้รษิทัฯ มกี ำไรน้อยลง และอำจท ำใหส้ภำพคล่องของบรษิทั
ฯ ลดน้อยลงดว้ย 

เพื่อลดควำมเสีย่งดงักล่ำว ในกำรลงทุนแต่ละครัง้ก่อนกำรก่อสรำ้งหรอืสัง่ซื้อเครื่องจกัรและรถยนต์เพื่อให้
บรกิำรในกำรขนสง่ บรษิทัฯ จะท ำกำรสอบถำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ในกำรใชบ้รกิำรดงักล่ำวก่อน หรอืในกรณีที่
สำมำรถท ำได้บรษิัทฯ อำจลงนำมในสญัญำกบัลูกค้ำรำยส ำคญัก่อนกำรก่อสร้ำงหรอืสัง่ซื้อเครื่องจกัรและอุปกรณ์
เพื่อใหแ้น่ใจว่ำบรษิทัฯ จะสำมำรถจดัหำลกูคำ้ไดอ้ย่ำงพอเพยีง ในบำงโอกำสบรษิทัฯ อำจพจิำรณำด ำเนินโครงกำร
โดยเช่ำคลงัสนิค้ำจำกผู้อื่น หรอืใช้วธิกีำรจดัหำบรกิำรจำกผู้ให้บรกิำรรำยอื่นแก่ลูกค้ำเพื่อลดจ ำนวนเงนิลงทุนที่
บรษิทัฯ จะตอ้งใชใ้นกำรขยำยกจิกำรและลดควำมเสีย่งจำกกำรลงทุนดงักล่ำว  

3.1.3 ความเส่ียงจากความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกิจอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธรุกิจของบริษทัฯ 

 บรษิัทฯ มรีำยได้จำกกำรให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำให้กบัลูกค้ำของบรษิัทฯ ซึ่งควำมต้องกำรของ
สนิค้ำดงักล่ำวสอดคลอ้งกบัสภำวะเศรษฐกจิของประเทศไทยและเศรษฐกจิโลก ดงันัน้ หำกสภำวะเศรษฐกจิของ
ประเทศไทยประสบกบัภำวะชะลอตัว ควำมต้องกำรคลงัสนิค้ำเพื่อรบัฝำกสนิค้ำดงักล่ำวอำจลดลง ซึ่งอำจส่งผล
กระทบต่อรำยไดแ้ละก ำไรของบรษิทัฯ อย่ำงมนียัส ำคญั 
 เพื่อลดควำมเสีย่งดงักล่ำวบรษิทัฯ จงึไดท้ ำกำรขยำยขอบเขตกำรใหบ้รกิำรของบรษิทัฯ ไปยงัสนิคำ้ประเภท
ต่ำงๆ เช่น สนิคำ้ทัว่ไป สนิคำ้ประเภทรถยนต์ สนิค้ำควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ ซึง่กำรขยำยขอบเขตไปยงั
สนิค้ำหลำยๆ ประเภท ท ำให้บรษิัทฯ ไม่พึ่งพงิอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่งมำกจนเกนิไป และช่วยลดควำม
เสีย่งจำกควำมผนัผวนของสภำวะเศรษฐกจิ อย่ำงไรกต็ำมหำกเศรษฐกจิของประเทศไทยประสบกบัภำวะชะลอตวัใน
ภำพรวม กำรใหบ้รกิำรสนิคำ้ในหลำยประเภทอำจไม่สำมำรถช่วยลดควำมเสีย่งดงักล่ำวได้ 

3.1.4 ความเส่ียงจากการท่ีลูกค้าของบริษทัฯ ไม่ต่อสญัญาใช้บริการกบับริษทัฯ  

รำยไดข้องบรษิทัฯ ประมำณรอ้ยละ 25 มำจำกลูกคำ้ของบรษิทัฯ ทีท่ ำสญัญำกบับรษิทัฯ เป็นระยะเวลำ 1 ปี
หรอืมำกกว่ำ  หำกลูกคำ้เหล่ำนี้ไม่ต่อสญัญำเมื่อสญัญำกำรใหบ้รกิำรหมดอำยุ อำจท ำให้บรษิทัฯ สญูเสยีรำยไดแ้ละ
ท ำใหก้ ำไรของบรษิัทฯ ลดลง บรษิัทฯ ตระหนักถงึควำมเสีย่งในเรื่องดงักล่ำวเป็นอย่ำงด ีบรษิทัฯ จงึมุ่งเน้นในกำร
ให้บริกำรที่ดีเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำ เพื่อให้ลูกค้ ำต่อสญัญำกับบริษัทฯ เมื่อสญัญำกำรให้บริกำร
หมดอำยุ นอกจำกนัน้ บรษิทัฯ ไดใ้หฝ้่ำยขำยของบรษิทัฯ ท ำกำรหำลกูคำ้เพิม่เตมิตลอดเวลำเพื่อทดแทนลกูคำ้รำย
เดมิในกรณีทีล่กูคำ้รำยนัน้ๆ ตดัสนิใจไม่ต่อสญัญำบรกิำรกบับรษิทัฯ 

3.1.5 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ย 

 กำรด ำเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัต้องใชเ้งนิลงทุนสงู โดยกลุ่มบรษิทัมยีอดเงนิกูท้ีย่งัไม่ครบก ำหนดใน 1 ปี
จำกสถำบนักำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 จ ำนวน 1,363.9 ลำ้นบำท และ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2557 จ ำนวน 
1,321.2 ล้ำนบำท ซึ่งเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Floating interest rate) ดังนัน้หำกอตัรำ
ดอกเบีย้ในตลำดปรบัตวัสงูขึน้ กลุ่มบรษิทัฯ กจ็ะมภีำระในกำรจ่ำยดอกเบีย้ทีส่งูขึน้ ซึง่จะมผีลกระทบท ำใหก้ ำไรของ
กลุ่มบรษิทัฯ ลดลง 
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 อย่ำงไรกต็ำม อตัรำดอกเบี้ยเงนิกู้ของกลุ่มบรษิัทฯ ที่กู้ยมืจำกสถำบนักำรเงนิส่วนใหญ่ในปจัจุบนัอยู่ใน
อตัรำไม่เกนิกว่ำอตัรำดอกเบี้ยเงนิกู้ส ำหรบัลูกคำ้ชัน้ด ี(Minimum Lending Rate หรอื MLR) ของสถำบนักำรเงนิ
นัน้ๆ ประกอบกบักำรทีแ่ผนกำรจดัหำเงนิทุนเพื่อพฒันำโครงกำรฯ ของกลุ่มบรษิทั นัน้ไม่ไดพ้ึง่พงิกำรใชเ้งนิกูจ้ำก
สถำบนัทำงกำรเงนิเพยีงอย่ำงเดยีว แต่กลุ่มบรษิทัฯ ยงัไดม้นีโยบำยจดัหำเงนิทุนและระดมทุนจำกแหล่งเงนิทุนอื่นๆ 
อย่ำงสมดุล เช่น กำรร่วมทุนกบัผู้ร่วมทุนอื่น และกำรระดมทุนผ่ำนทำงตลำดหลกัทรพัย์ ซึ่งจะเป็นแหล่งเงนิทุน
ส ำคญัทีน่ ำมำใชใ้นกำรลงทุนในอนำคต รวมทัง้เมื่อกลุ่มบรษิทั น ำหุน้เขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยในครัง้นี้ไดส้ ำเรจ็ กลุ่มบรษิทัจะสำมำรถเพิม่ช่องทำงกำรระดมทุนผ่ำนตลำดทุนได ้

3.1.6 ความเส่ียงจากนโยบายของรฐับาลหรอืหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ธุรกจิโลจสิตกิสเ์ป็นธุรกจิทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงจำกนโยบำยของรฐับำลหรือหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ 
นโยบำยของรฐับำลที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ ได้แก่ นโยบำยทำงด้ำนกำรเกบ็ภำษี เช่น 
อตัรำภำษอีำกรน ำเขำ้และสง่ออกสนิคำ้ นโยบำยพฒันำท่ำเรอืแหลมฉบงั นโยบำยกำรลงทุนของภำคเอกชนในพืน้ที่
ท่ำเรอืแหลมฉบงั นโยบำยเกี่ยวกบัเขตปลอดอำกร ซึ่งหำกรฐับำลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้งมีกำรเปลี่ยนแปลง
นโยบำยไปในทศิทำงลบ เช่น เพิม่อตัรำภำษนี ำเขำ้ หรอืกำรปรบัลดพืน้ทีล่งทุนของภำคเอกชน ยกเลกิสญัญำเช่ำใน
เขตท่ำเรอืแหลมฉบงั ยกเลกิสญัญำสมัปทำน หรอืยกเลกิผลประโยชน์ส ำหรบัเขตปลอดอำกร อำจส่งผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนต่อฐำนะทำงกำรเงนิ และผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ 

อย่ำงไรกด็ ีบรษิทัฯ มกีำรเฝ้ำตดิตำมนโยบำยของรฐับำลและหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อปรบัแผนกำรลงทุนให้
เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ในปจัจุบนั เพื่อลดควำมเสีย่งจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยของรฐับำลหรอืหน่วยงำนที่
เกีย่วขอ้ง  

3.1.7 ความเส่ียงจากความไม่มัน่คงทางการเมือง 

ควำมมัน่คงทำงกำรเมอืงเป็นปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อกำรลงทุนของภำครฐั และภำคเอกชน โดยเฉพำะอย่ำง
ยิง่กำรลงทุนในโครงกำรที่มมีูลค่ำสูงและใช้ระยะเวลำนำนในกำรด ำเนินโครงกำร หำกกำรเมอืงภำยในประเทศไม่
มัน่คง หรอืมเีหตุกำรณ์ควำมรุนแรง อำจสง่ผลกระทบต่อระดบัควำมมัน่ใจของนกัลงทุน ซึง่อำจสง่ผลใหก้ำรลงทุนใน
ประเทศลดลง เศรษฐกิจเกิดกำรชะลอตวั นอกจำกนี้ ควำมไม่มัน่คงทำงกำรเมือง และกำรเปลี่ยนขัว้อ ำนำจทำง
กำรเมอืงอำจส่งผลใหเ้กดิกำรเปลีย่นแปลงในดำ้นนโยบำย กฎหมำย และ ระเบยีบปฏบิตัต่ิำงๆ ของภำครฐั ซึง่อำจ
สง่ผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  

3.1.8 ความเส่ียงจากเสถียรภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บรษิัทฯ ได้น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำใช้ในกำรบรหิำรคลงัสนิค้ำเพื่อเพิ่มประสทิธภิำพในกำร
ด ำเนินงำน และลดตน้ทุนของกลุ่มบรษิทั โดยระบบดงักล่ำวครอบคลุมตัง้แต่กระบวนกำรรบัสนิคำ้จนถงึกระบวนกำร
สง่มอบสนิคำ้ใหก้บัลกูคำ้ ดงันัน้ หำกระบบดงักล่ำวมคีวำมผดิพลำดอย่ำงมนีัยส ำคญั เช่น เกดิกำรตดิไวรสัในระบบ
ท ำใหข้อ้มลูสญูหำย อำจสง่ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ  

อย่ำงไรกด็ ีบรษิทัฯ ได้จดัใหม้รีะบบส ำรองขอ้มูลทีเ่พยีงพอและมปีระสทิธภิำพเพื่อป้องกนัควำมเสยีหำยของ
ขอ้มูล รวมทัง้ยงัได้จดัจ้ำง บรษิัท ไดนำมิคไอที โซลูชัน่ จ ำกดั ("DITS") ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบริษัทฯ ในกำร
พฒันำ ซ่อมแซม และบ ำรุงรกัษำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศของกลุ่มบรษิทัใหม้เีสถยีรภำพ ท ำใหบ้รษิทัฯ สำมำรถ
แกไ้ขระบบในกรณีทีร่ะบบเกดิควำมเสยีหำยไดอ้ย่ำงรวดเรว็  
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3.1.9 ต้นทุนค่าแรงของกลุ่มบริษทัอาจเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง 

ต้นทุนค่ำแรงคดิเป็นต้นทุนประมำณรอ้ยละ  20.00 ของต้นทุนในกำรให้บรกิำรของบรษิทัฯ ทีผ่่ำนมำอตัรำ
ค่ำแรงในประเทศไทยมกีำรปรบัเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่อง บรษิทัฯ จงึไม่สำมำรถรบัรองไดว้่ำ อตัรำค่ำแรงในประเทศไทย
จะไม่เพิม่ขึน้อกีในอนำคต ซึง่ในช่วง 4 ปีทีผ่่ำนมำ (2554-2557) ตน้ทุนค่ำแรงของกลุ่มบรษิทัมกีำรปรบัเพิม่ขึน้ตำม
อตัรำค่ำแรงโดยรวมของประเทศทีเ่พิม่ขึน้ทัง้นี้ หำกอตัรำค่ำแรงในประเทศไทยยงัมกีำรปรบัเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่อง 
จะท ำให้ต้นทุนกำรให้บรกิำรของบรษิัทฯ เพิ่มขึ้นตำมไปด้วย และกลุ่มบริษัทอำจไม่สำมำรถผลกัภำระต้นทุนที่
เพิม่ขึน้ให้กบัลูกค้ำได้ทัง้หมด ดงันัน้ หำกต้นทุนค่ำแรงของบรษิัทฯ ยงัคงเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่อง กำรด ำเนินธุรกจิ 
โอกำสทำงธุรกจิ ฐำนะทำงกำรเงนิ และผลประกอบกำรของบรษิทัฯ อำจไดร้บัผลกระทบในทำงลบอย่ำงมนียัส ำคญั 

อย่ำงไรกต็ำม หำกต้นทุนค่ำแรงของบรษิัทฯ โดยรวมมกีำรปรบัเพิม่สูงขึน้ บรษิัทฯ จะใช้นโยบำยควบคุม
ต้นทุนในส่วนอื่นเพื่อรกัษำระดบัอตัรำก ำไรให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ นอกจำกนี้ บรษิัทฯ ได้น ำระบบ
เทคโนโลยสีำรสนเทศเขำ้มำใช้ในกำรบรหิำรจดักำรคลงัสนิคำ้ และกำรขนส่งของกลุ่มบรษิทั ซึง่ช่วยลดกำรพึ่งพงิ
ทรพัยำกรบุคคลของกลุ่มบรษิทั 

3.1.10 บริษัทฯ อาจได้รบัผลกระทบจากการสูญเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีได้รบัอนุมติัจากส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“บีโอไอ”) 

บรษิัทฯ ไดร้บัสทิธปิระโยชน์จำกบตัรส่งเสรมิกำรลงทุนทีไ่ดร้บัจำกคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุนในกำร
ด ำเนินธุรกิจคลงัสนิค้ำเพื่อรบัฝำกสนิค้ำควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แขง็ ซึ่งให้สทิธปิระโยชน์กบักลุ่มบรษิัท
ภำยใต้เงื่อนไขทีก่ ำหนดไวเ้ป็นกำรเฉพำะ (โปรดพจิำรณำรำยละเอยีดเพิม่เตมิในส่วนที ่2.2 หวัขอ้ 5.2.3 สทิธแิละ
ประโยชน์ จำกกำรไดร้บักำรสง่เสรมิกำรลงทุน) 

ภำยใต้ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขกำรอนุมตัสิทิธปิระโยชน์ของบโีอไอก ำหนดให้บรษิัททีไ่ด้รบับตัรส่งเสรมิกำร
ลงทุนของกลุ่มบรษิทั กล่ำวคอื บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค ("JPAC") บรษิทั เจพเีค โคลด ์สโตเรจ จ ำกดั ("JPK") 
และบรษิทั แปซฟิิค หอ้งเยน็ จ ำกดั ("PCS") ตอ้งปฏบิตัติำมเงื่อนไขทีส่ ำคญัเพื่อรกัษำสทิธปิระโยชน์ทีไ่ดร้บัจำกบโีอ
ไอและเพื่อใชส้ทิธใินกำรไดร้บัยกเวน้ภำษดีงัต่อไปนี้ 

− รำยงำนฐำนะทำงกำรเงนิ สดัสว่นผูถ้อืหุน้และเรื่องอื่นๆ ทีส่ ำคญั 
− จดัใหม้รีะบบป้องกนัและควบคุมกำรก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อสภำพแวดลอ้ม และ 
− ตอ้งมผีูถ้อืหุน้ชำวไทยถอืหุน้ในบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัสทิธปิระโยชน์เป็นสดัสว่นไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 51 

ในอนำคตบรษิทัทีไ่ดร้บับตัรส่งเสรมิกำรลงทุนของกลุ่มบรษิทัดงักล่ำว อำจไม่สำมำรถปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนด
และเงื่อนไขทุกขอ้ภำยใต้กำรอนุมตัจิำกบโีอไอได้ ซึง่อำจท ำให้บรษิทัดงักล่ำวเสยีสทิธปิระโยชน์ทำงภำษีและสทิธิ
ประโยชน์อื่นๆ ทีไ่ดร้บัอนุมตัิจำกบโีอไอ ทัง้นี้กำรสญูเสยีสทิธปิระโยชน์ดงักล่ำวอำจส่งผลกระทบในทำงลบอย่ำงมี
นัยส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกิจโอกำสทำงธุรกิจฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ (โปรดดูรำย
รำยละเอยีดสทิธปิระโยชน์ทีไ่ดร้บัจำกบตัรสง่เสรมิกำรลงทุนในสว่นที ่2.2 หวัขอ้ที ่2.3 สทิธปิระโยชน์ทำงทีไ่ดร้บั) 

ทัง้นี้ จนถึง ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทฯ ไม่เคยประสบปญัหำในกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดและ
เงื่อนไขภำยใตก้ำรอนุมตัจิำกบโีอไอแต่อย่ำงใด 
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3.1.11 บริษัทฯ อาจได้รบัผลกระทบจากการท่ีต้องปฏิบติัตามข้อบงัคบัของกฎระเบียบต่างๆ ท่ีอาจท าให้
บริษทัฯ ต้องมีค่าใช้จ่ายสูง 

กำรประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ อยู่ภำยใตก้ฎหมำยและกฎระเบยีบของประเทศไทยมกีำรคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม 
รวมถึงควำมปลอดภยั และอนำมยัในกำรท ำงำนของพนักงำน ด้วยเหตุนี้กลุ่มบรษิัทจงึต้องปฏบิตัิตำมมำตรฐำน
ต่ำงๆ รวมถึงกำรจดัหำพนักงำนที่มคีวำมเชี่ยวชำญดำ้นดงักล่ำวเพื่อท ำหน้ำที่ก ำกบัดูแลกำรปฏบิตัติำมกฎหมำย
และกฎระเบยีบ กำรบ ำรุงรกัษำอุปกรณ์กำรดแูลระบบควบคุมคุณภำพ และกำรก ำกบัดูแลกำรปฏบิตังิำนอื่นๆ และ
หำกกฎหมำยและกฎระเบยีบดงักล่ำวมกีำรเปลีย่นแปลง กำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบรษิัท และกำรบรหิำรจดักำร
ทรพัยส์นิของกลุ่มบรษิทัจะตอ้งมกีำรปรบัเปลีย่นใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำยเหล่ำนี้ดว้ย 

กลุ่มบรษิทัมคี่ำใชจ้่ำยและคำดว่ำจะมคี่ำใชจ้่ำยอย่ำงต่อเน่ืองในกำรประกอบธุรกจิเพื่อใหส้ำมำรถปฏบิตัิได้
ตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยเหล่ำน้ีอำจเพิ่มขึ้นในอนำคต ในกรณีที่มีกำรฝ่ำฝืนข้อก ำหนด
ดงักล่ำว กฎหมำยก ำหนดค่ำปรบัในจ ำนวนทีส่งู รวมถงึหน่วยงำนก ำกบัดูแลมอี ำนำจออกค ำสัง่บงัคบั (รวมถงึค ำสัง่
หยุดประกอบกิจกำร) และก ำหนดมำตรกำรทำงอำญำเมื่อมีกำรฝ่ำฝืนข้อก ำหนดดงักล่ำว ข้อก ำหนดทำงด้ำน
กฎหมำยสิง่แวดลอ้มบำงประกำรก ำหนดใหม้กีำรตรวจสอบทีเ่คร่งครดั รวมทัง้ก ำหนดควำมรบัผดิส ำหรบัค่ำเสยีหำย
ทีเ่กดิขึน้กบัสิง่แวดลอ้มขอ้ก ำหนดทำงดำ้นกฎหมำยสิง่แวดลอ้มดงักล่ำวยงัอำจก ำหนดควำมรบัผดิในกรณีทีเ่กดิกำร
บำดเจบ็ของบุคคลหรอืควำมเสยีหำยต่อทรพัยส์นิอนัเน่ืองมำจำกกำรมหีรือกำรใชส้ำรทีเ่ป็นอนัตรำย ดงันัน้จงึเป็น
กำรยำกที่จะคำดกำรณ์ถึงกำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำยและกฎระเบียบดงักล่ำวและผลกระทบที่เกิดจำกกำร
เปลีย่นแปลงดงักล่ำวซึง่อำจสง่ผลต่อกำรด ำเนินธุรกจิหรอืผลประกอบกำรของบรษิทัฯ 

แม้ว่ำผู้บริหำรของบริษัทฯ จะเชื่อว่ำกำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปจัจุบันนัน้มีกำรปฏิบัติตำม
กฎระเบยีบทีส่ ำคญั บรษิทัฯ อำจไม่สำมำรถรบัรองไดว้่ำหน่วยงำนก ำกบัดูแลจะไม่ก ำหนดกฎระเบยีบเพิม่เตมิหรอื
เพิม่อตัรำค่ำธรรมเนียมหรอืค่ำปรบัอนัเนื่องมำจำกกำรไม่ปฏิบตัิตำมเงื่อนไข ซึ่งอำจท ำให้กลุ่มบรษิัทมคี่ำใช้จ่ำย
เพิม่ขึ้นอย่ำงมำกและอำจส่งผลกระทบในทำงลบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกจิโอกำสทำงธุรกจิ ฐำนะทำง
กำรเงนิ และผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ 

3.1.12 การประท้วงหรอืการนัดหยุดงานของพนักงานกลุ่มบริษทั อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธรุกิจและ
ผลประกอบการของบริษทัฯ 

หากพนักงำนของบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อยร่วมกนัประทว้งหรอืนัดหยุดงำน หรอืหำกบรษิัทฯ และ /หรอื
บรษิัทย่อยไม่สำมำรถเจรจำเพื่อระงบักำรนัดหยุดงำนของพนักงำนดงักล่ำวได้บรษิัทฯ อำจประสบปญัหำธุรกิจ
หยุดชะงกัและอำจตอ้งเสยีค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนเพิม่ขึน้อนัเป็นผลมำจำกค่ำแรงทีส่งูขึน้หรอืผลประโยชน์ทีต่อ้ง
จ่ำยเพิ่มให้แก่พนักงำนดงักล่ำวซึ่งอำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินธุรกิจของ 
บรษิทัฯ 

นอกจำกน้ี แม้ว่ำในปจัจุบนัพนักงำนของกลุ่มบรษิัท มไิด้เป็นสมำชกิของสหภำพแรงงำน และกลุ่มบรษิัท 
ไม่ได้ท ำกำรตกลงเกี่ยวกบัสภำพกำรจำ้งใดๆ อย่ำงไรกด็ ีขอ้เทจ็จรงิดงักล่ำวอำจมกีำรเปลี่ยนแปลงได้ในอนำคต 
หำกพนักงำนของบรษิทัฯ เขำ้ร่วมสหภำพแรงงำนและกลุ่มบรษิทัไม่สำมำรถเจรจำตกลงกบัสหภำพแรงงำนหรอืไม่
สำมำรถเจรจำเงื่อนไขทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบรษิทัไดส้ ำเรจ็ หรอืหำกกลุ่มบรษิทั ประสบกบัภำวะธุรกจิหยุดชะงกั
หรอืประสบปญัหำดำ้นแรงงำนในโรงงำนใดๆ ของกลุ่มบรษิทัแลว้ กลุ่มบรษิทัอำจไดร้บัผลกระทบในทำงลบอย่ำงมี
นยัส ำคญัต่อฐำนะทำงกำรเงนิและผลประกอบกำร 
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อย่ำงไรกด็ ีตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ บรษิัทฯ ไม่เคยประสบปญัหำพนักงำนนัดหยุดงำนหรอืประท้วงแต่
อย่ำงใด เนื่องจำกบรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรพฒันำศกัยภำพ และปฏบิตัต่ิอพนกังำนอย่ำงเท่ำเทยีมกนั และดแูลใหม้ี
สวสัดกิำรและสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนทีด่ ี 

3.1.13 ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ 

 บรษิทัฯ อำจมคีวำมเสีย่งจำกกำรด ำเนินธุรกจิในต่ำงประเทศ เน่ืองจำกกำรด ำเนินธุรกจิในต่ำงประเทศจะมี
ปจัจยัควำมเสีย่งเพิม่เตมิส ำหรบับรษิทัฯ จำกควำมไม่คุน้เคยในกำรท ำธุรกจิ วฒันธรรมพืน้เมอืง กฎหมำย ขอ้บงัคบั 
ตลอดจนสภำพภูมอิำกำศและปจัจยัทำงธรรมชำติ นอกจำกนัน้ นโยบำยและแผนกำรขยำยตลำดให้บรกิำรไปยงั
ต่ำงประเทศ อำจท ำให้บรษิัทฯ ต้องเผชญิกบักำรแข่งขนักบัคู่แข่งทำงกำรค้ำมำกขึน้ เนื่องจำกมีบรษิัทต่ำงชำติ
จ ำนวนมำกทีอ่ำจใหบ้รกิำรในลกัษณะใกลค้ยีงกนั 

 บรษิทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญัในกำรลงทุนในต่ำงประเทศ โดยจะท ำกำรวเิครำะหค์วำมเสีย่งในดำ้นต่ำงๆ เพื่อ
ใชเ้ป็นสว่นประกอบในกำรตดัสนิใจในกำรลงทุน โดยหำกเงนิลงทุนมจี ำนวนทีค่่อนขำ้งสงู บรษิทัฯ อำจพจิำรณำเพื่อ
หำผู้ร่วมลงทุนที่มีประสบกำรณ์ในกำรลงทุนในประเทศดังกล่ำว เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรที่บริษัทฯ ไม่มี
ประสบกำรณ์ในกำรลงทุนในประเทศนัน้ๆ 

3.1.14 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

บรษิัทฯ มรีำยได้จำกกำรให้บรกิำรบำงส่วนในรูปของเงนิตรำต่ำงประเทศโดยเฉพำะในธุรกจิขนย้ำยใน
ประเทศและต่ำงประเทศ ซึง่จะท ำใหร้ำยไดข้องบรษิทัฯ มคีวำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่น โดยใน
ปีบญัช ี2557 บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรในรูปของเงนิตรำต่ำงประเทศประมำณรอ้ยละ 10 ของรำยไดร้วม 
ฝำ่ยบรหิำรของบรษิทัฯ ไดบ้รหิำรควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น โดยจะพจิำรณำจบัคู่รำยไดแ้ละรำยจ่ำยทีอ่ยู่ในรปู
ของเงนิตรำต่ำงประเทศเพื่อลดควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

3.1.15 ความเส่ียงจากการท่ีบริษทัฯ ไม่ได้ต่อสญัญาลงทุน บริหาร และประกอบการคลงัสินค้าอนัตราย ณ 
ท่าเรอืแหลมฉบงั 

บรษิัทฯ มรีำยไดท้ี่เกี่ยวเนื่องกบัสญัญำลงทุน บรหิำร และประกอบกำรคลงัสนิคำ้อนัตรำย ณ ท่ำเรอืแหลม
ฉบงัประมำณรอ้ยละ 25 ของรำยได้รวม สญัญำดงักล่ำวจะหมดอำยุในวนัที่ 30 กนัยำยน 2576 หลงัจำกสญัญำ
หมดอำยุบรษิทัฯ อำจจะตอ้งขอต่อสญัญำกบักำรท่ำเรอืแห่งประเทศไทย หำกบรษิทัฯ ไม่สำมำรถต่อสญัญำดงักล่ำว
ไดบ้รษิทัฯ อำจสญูเสยีรำยไดแ้ละก ำไรทีเ่กีย่วเนื่องจำกสญัญำดงักล่ำว ทัง้นี้ บรษิทัฯ ตระหนักถงึควำมเสีย่งดงักล่ำว
เป็นอย่ำงดี บริษัทฯ จงึท ำกำรขยำยกำรให้บรกิำรในส่วนอื่น เพื่อลดผลกระทบจำกกำรพึ่งพิงรำยได้จำกสญัญำ
ดงักล่ำว นอกจำกนัน้ บรษิทัฯ ไดค้วบคุมดูแลใหม้กีำรด ำเนินกำรตำมสญัญำอย่ำงถูกตอ้งเพื่อสรำ้งควำมมัน่ใจใหแ้ก่
กำรท่ำเรอืแห่งประเทศไทยในกรณีทีก่ำรท่ำเรอืแห่งประเทศไทยจะต้องเลอืกผูป้ระกอบกำรคลงัสนิคำ้อนัตรำยเมื่อ
หมดสญัญำ 

3.1.16  ความเส่ียงจากการผิดเง่ือนไขสญัญาเงินกู้กบัสถาบนัการเงิน 

บรษิทัฯ และบรษิทัฯ ย่อย ไดท้ ำกำรกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิทีกู่ม้ำเพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนและเงนิลงทุน
ในโครงกำรต่ำงๆ หำกบรษิัทฯ ไม่สำมำรถมำรถจ่ำยช ำระดอกเบี้ย หรอืเงนิกูย้มื หรอืปฏบิตัติำมเงื่อนไขไดต้ำมที่
ก ำหนด บรษิทัฯ อำจตอ้งจ่ำยดอกเบีย้ผดินดัช ำระซึง่สงูกว่ำอตัรำดอกเบีย้ปกต ิหรอือำจโดนบงัคบัจ ำนองสนิทรพัยท์ี่
ใชค้ ้ำประกนัตำมสญัญำเงนิกู ้ซึง่อำจมผีลท ำใหบ้รษิทัฯ มคี่ำใชจ้่ำยสงูขึน้ ในอตตี JPLAND ไม่สำมำรถคงอตัรำสว่น
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หนี้สนิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ตำมเงื่อนไขของสญัญำเงนิกู ้โดยส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2557 JPLAND มี
อตัรำส่วนหนี้สนิรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 11.9 เท่ำ ซึ่งเกนิกว่ำเงื่อนไขของสญัญำเงนิกู้ที่ก ำหนดใหไ้ม่เกนิ 3 เท่ำ 
เน่ืองจำกกำรบนัทกึขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสนิทรพัย ์ซึง่เกดิจำกกำรประเมนิมลูค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อ
กำรลงทุนของ JPLAND โดยผู้ประเมนิอสิระ อย่ำงไรกด็ ีบรษิัทฯ ได้ขอควำมยนิยอมจำกสถำบนักำรเงนิให้ถอืว่ำ
เหตุกำรณ์ดงักล่ำวไม่ถือเป็นเหตุผดิเงื่อนไขของสญัญำเงนิกู้ โดยได้รบัควำมยนิยอมจำกสถำบนักำรเงนิเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษรแลว้  

 

 

3.2 ความเส่ียงจากธรุกิจให้บริการรบัฝากและบริหารสินค้า 

3.2.1. ความเส่ียงจากการไม่สามารถต่อสญัญาหรอืถกูยกเลิกสญัญาเช่าท่ีดิน หรอืสญัญาสมัปทานต่างๆ 

คลงัสนิคำ้ของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่ตัง้อยู่บนทีด่นิของบุคคลอื่น หรอืใชส้นิทรพัยข์องผูอ้ื่นตำมสญัญำสมัปทำน 
(รำยละเอยีดเพิม่เตมิ ส่วนที ่2.2 หวัขอ้ที ่5 ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิ) ซึง่หำกสญัญำต่ำงๆ หมดอำยุและ
บริษัทฯ ไม่สำมำรถเจรจำเพื่อต่อสญัญำได้ หรือบริษัทฯ ถูกยกเลิกสญัญำ อำจส่งผลกระทบท ำให้บริษัทฯ ไม่
สำมำรถใหบ้รกิำรของบรษิทัฯ แก่ลกูคำ้ได ้ซึง่จะมผีลท ำใหร้ำยได ้และก ำไรของ บรษิทัฯ ลดลง 

เพื่อป้องกนัควำมเสีย่งดงักล่ำวบรษิทัฯ จงึจดัท ำสญัญำสว่นใหญ่เป็นสญัญำระยะยำว เพื่อใหค้วำมสำมำรถใน
กำรให้บรกิำรของบรษิัทฯ เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง โดยจ ำกดัให้มีสญัญำระยะสัน้ (น้อยกว่ำ 3 ปี) ในกรณีที่บรษิัทฯ 
ต้องกำรใช้พื้นที่เพยีงชัว่ครำว หรอืในกรณีที่บรษิัทฯ มองว่ำอำจจะท ำกำรยำ้ยคลงัสนิค้ำไปยงัพื้นที่ใหม่ที่มคีวำม
ไดเ้ปรยีบทำงดำ้นโลจสิตกิสใ์นอนำคตเท่ำนัน้ 

3.2.2. ความเส่ียงในการจดัหาท่ีดินเพื่อการขยายกิจการ 

บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรจดัซื้อที่ดิน โดยมุ่งเน้นที่จะจัดหำที่ดินที่มีศักยภำพและสำมำรถน ำมำพัฒนำ
โครงกำรไดท้นัท ีดงันัน้กลุ่มบรษิทัจงึไม่มนีโยบำยในกำรซือ้ทีด่นิสะสม (Land Bank) โดยทีย่งัไม่มแีผนกำรพฒันำ
ไว้เป็นจ ำนวนมำกๆ เพื่อกำรพฒันำโครงกำรต่ำงๆ ในอนำคต แต่เนื่องจำกกำรแข่งขนัที่เพิ่มสงูขึน้จงึท ำให้มกีำร
แข่งขนัเพื่อซื้อหรอืเช่ำทีด่นิในท ำเลทีด่รีะหว่ำงผู้ประกอบกำรต่ำงๆ จงึอำจท ำให้กลุ่มบรษิทัมคีวำมเสีย่งจำกกำรที่
รำคำที่ดนิมกีำรปรบัตวัสงูขึน้ หรอืกำรทีก่ลุ่มบรษิทัจะไม่สำมำรถจดัซือ้ที่ดนิในท ำเลทีต่ัง้ที่ต้องกำรภำยในต้นทุนที่
ต้องกำรได้ ซึ่งอำจส่งผลให้ต้นทุนในกำรพฒันำโครงกำร ของบรษิัทฯ สูงขึน้ หรอืบรษิัทฯ อำจตัดสนิใจไม่ลงทุน
เน่ืองจำกอตัรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนอำจจะไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ทีบ่รษิทัฯ และอำจท ำใหบ้รษิทัฯ ไม่สำมำรถ
ลงทุนตำมทีเ่ปิดเผยไวใ้นส่วนที ่2.2 หวัขอ้ที ่6 โครงกำรในอนำคตได ้ซึง่อำจสง่ผลกระทบต่อกำรเตบิโตของบรษิทัฯ 
ในอนำคต 

อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ มกีำรจดัท ำแผนกำรส ำรวจและจดัซือ้ทีด่นิใหส้อดคลอ้งกบักำรน ำไปพฒันำโครงกำร 
ของบรษิทัฯ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อใหบ้รษิทัฯ สำมำรถจดัหำทีไ่ดอ้ย่ำงรวดเรว็เมื่อบรษิทัฯ มโีครงกำรใหม่  

3.2.3. ความเส่ียงจากประกนัภยัของบริษทัฯ อาจไม่ครอบคลุมความสูญเสีย และ/หรอื ภาระผกูพนัทัง้หมด 

แมว้่ำบรษิทัฯ จะมนีโยบำยท ำประกนัภยัทีเ่กีย่วเน่ืองกบักำรด ำเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัเพื่อลดควำมเสีย่งอนั
เน่ืองมำจำกควำมสญูเสยี และ/หรอืควำมเสยีหำยของสนิคำ้รบัฝำกและสนิทรพัยห์ลกัของกลุ่มบรษิทั บรษิทัฯ ยงัคง
มคีวำมเสีย่งจำกกำรทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัไม่ครอบคลุมควำมสญูเสยี และ/หรอืควำมเสยีหำยสบืเนื่องทัง้หมด อำท ิ
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ควำมเสยีหำยซึ่งเกิดขึ้นจำกสงครำมและภัยก่อกำรร้ำย หรอืในกรณีที่มูลค่ำควำมเสยีหำยมำกกว่ำจ ำนวนเงิน
ประกนัภยั และบรษิทัฯ อำจมคีวำมเสีย่งจำกกำรทีบ่รษิทัประกนัภยัไม่สำมำรถจ่ำยค่ำสนิไหมทดแทนตำมทีร่ะบุไว้
ในกรมธรรมไ์ด ้นอกจำกนี้ บรษิทัฯ อำจมคีวำมเสีย่งทีไ่ม่สำมำรถต่อกรมธรรมไ์ดใ้นรำคำทีเ่หมำะสมหำกรำคำของ
กรมธรรมป์รบัตวัสงูขึน้ ซึง่ทัง้หมดอำจสง่ผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ  

 ทีผ่่ำนมำ บรษิทัฯ มกีำรตดิตำมควบคุมเพื่อพจิำรณำใหว้งเงนิประกนัภยัสำมำรถครอบคลุมควำมเสยีหำยได้
ทัง้จ ำนวนเพื่อป้องกนัควำมเสีย่งดงักล่ำว ทัง้น้ี บรษิัทฯ จะท ำกำรพิจำรณำเงื่อนไขและวงเงนิทุกครัง้ที่มีกำรต่อ
ประกนั 

3.2.4. ความเส่ียงจากการถกูฟ้องรอ้งจากการด าเนินงาน 

ในกำรประกอบธุรกจิของกลุ่มบรษิัทนัน้มคีวำมเสีย่งจำกกำรถูกฟ้องรอ้งจำกกำรใหบ้รกิำร เช่น ควำมเสีย่ง
จำกกำรถูกฟ้องรอ้งจำกควำมเสยีหำย ควำมเสีย่งจำกกำรถูกฟ้องรอ้งจำกกำรสญูหำยของสนิคำ้ รวมทัง้ควำมเสีย่ง
จำกกำรถูกฟ้องรอ้งจำกกำรเกดิอุบตัิเหตุระหว่ำงกำรท ำงำน ซึ่งอำจก่อให้เกดิควำมเสยีหำยต่อชวีติและทรพัย์สนิ 
บริษัทฯ ได้ท ำประกันภัยที่เกี่ยวเนื่องกับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงสินค้ำที่ร ับฝำกใน
คลงัสนิคำ้ของกลุ่มบรษิัท และระบุควำมรบัผดิชอบสูงสุดของบรษิทัฯ ในกรณีทีส่นิคำ้เกดิได้รบัควำมเสยีหำยไวใ้น
สญัญำกบัลกูคำ้ของบรษิทัฯ อย่ำงไรกต็ำมประกนัภยัอำจไม่ครอบคลุมมลูค่ำสนิคำ้ที่รบัฝำกในคลงัสนิคำ้ของบรษิทัฯ 
และลกูคำ้อำจท ำกำรฟ้องรอ้งบรษิทัฯ และเรยีกค่ำเสยีหำยมำกกว่ำทีร่ะบุควำมรบัผดิชอบสงูสดุตำมสญัญำ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 บรษิัทฯ มีข้อพิพำททำงกฎหมำยระหว่ำงบริษัทฯ และบริษัท คุ้มภัย จ ำกัด 
(มหำชน) ในฐำนะจ ำเลยร่วม และบรษิทั ทพิยประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทั ทวี ีไดเรค็ จ ำกดั (มหำชน) ใน
ฐำนะโจทยร์่วม ซึง่มสีำเหตุมำจำกอุบตัเิหตุอคัคภียั ซึง่ท ำใหส้นิคำ้ของบรษิทั ทวี ีไดเรค็ จ ำกดั (มหำชน) ทีร่บัฝำก
ในคลงัสนิค้ำของบริษัทฯ ได้รบัควำมเสยีหำย ตำมที่ได้เปิดเผยรำยละเอียดในส่วนที่ 2.2 ข้อ 7 ข้อพิพำททำง
กฎหมำย ซึง่ปจัจุบนัขอ้พพิำททำงกฎหมำยอยู่ระหว่ำงกำรอุทธรณ์ ทัง้นี้ หำกในทีสุ่ดบรษิทัฯ ต้องช ำระค่ำเสยีหำย
ตำมที่คู่กรณีเรยีกรอ้ง อำจส่งผลกระทบในเชงิลบต่อผลประกอบกำรของบรษิัทฯ ได้ อย่ำงไรกด็ ีในปีบญัช ี2557
บรษิัทฯ ไดท้ ำกำรตัง้ส ำรองค่ำเสยีหำยจำกขอ้พพิำททำงกฎหมำยตำมค ำสัง่ของศำลชัน้ต้น ซึง่สัง่ใหบ้รษิทัฯ ช ำระ
ค่ำเสยีหำยจ ำนวนมลูค่ำ 57 ลำ้นบำทแลว้ 

 

3.3 ความเส่ียงจากธรุกิจให้บริการขนส่ง 

3.3.1. ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาน ้ามนัเช้ือเพลิง 

น ้ำมนัเชื้อเพลิงเป็นต้นทุนหลกัคิดเป็นประมำณร้อยละ 30.00 ของต้นทุนในกำรให้บรกิำรขนส่งของกลุ่ม
บรษิทั ในช่วง 10 ปีทีผ่่ำนมำรำคำน ้ำมนัดบิในตลำดโลกมคีวำมผนัผวนสงูและปรบัตวัโดยเฉลีย่เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่อง 
สง่ผลใหร้ำคำน ้ำมนัเชือ้เพลงิในประเทศปรบัตวัสงูขึน้ กำรปรบัตวัเพิม่ขึน้ของรำคำน ้ำมนัเชือ้เพลงิเพิม่ตน้ทุนในกำร
ใหบ้รกิำรขนสง่ของกลุ่มบรษิทั และอำจสง่ผลกระทบต่อก ำไรของบรษิทัฯ ได ้ 

ทัง้นี้ กลุ่มบรษิัทไดค้ ำนึงถงึโครงสรำ้งต้นทุนในกำรก ำหนดอตัรำค่ำบรกิำรขนส่งของกลุ่มบรษิทั โดยสญัญำ
กำรให้บรกิำรระหว่ำงกลุ่มบรษิัทกบัลูกค้ำระบุอย่ำงชดัเจนในกำรสงวนสทิธิใ์หก้บักลุ่มบรษิัทในกำรปรบัเพิม่อตัรำ
ค่ำบรกิำรอนัเนื่องมำจำกกำรปรบัตวัเพิม่ขึน้ของต้นทุนน ้ำมนัเชือ้เพลงิ ซึง่ช่วยลดผลกระทบจำกปรบัตวัเพิม่ขึน้ของ
ตน้ทุนน ้ำมนัเชือ้เพลงิได ้ 
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3.3.2. ความเส่ียงจากอบุติัเหต ุ 

ควำมรบัผดิชอบของกลุ่มบรษิัทในกำรให้บรกิำรขนส่งสนิค้ำเริม่ตัง้แต่กำรรบัสนิคำ้ และจะสิน้สุดเมื่อได้ส่ง
มอบสนิคำ้ใหก้บัลูกคำ้ ทัง้นี้ กระบวนกำรขนส่งสนิคำ้มคีวำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิควำมผดิพลำดหรอืเกดิอุบตัเิหตุทีส่ง่ผล
ให้สนิค้ำเกิดควำมเสยีหำย ซึ่งอำจก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำยในกำรชดเชยค่ำเสยีหำยตำมมำ ส่งผลกระทบต่อชื่อเสยีง 
รำยได ้และก ำไรของกลุ่มบรษิทั 

ที่ผ่ำนมำ กลุ่มบรษิัทไม่เคยประสบอุบตัิเหตุร้ำยแรงที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำน ทัง้นี้ เพื่อเป็นกำรลดควำม
เสีย่งอนัเนื่องมำจำกควำมสูญเสยี และ/หรอืควำมเสยีหำยของสนิค้ำจำกกำรเกิดอุบตัิเหตุ บรษิัทฯ มนีโยบำยท ำ
ประกนัภยัทีเ่กีย่วเนื่องกบักำรด ำเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัทัง้หมด นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ระบุเงื่อนไขในกำรรบัผดิชอบ
ควำมเสยีหำยอย่ำงชดัเจน รวมถึงระบุควำมรบัผิดชอบสูงสุดของบริษัทฯ หำกเกิดควำมเสยีหำยในสญัญำกำร
ใหบ้รกิำรระหว่ำงบรษิทัฯ และลกูคำ้ เพื่อเป็นกำรลดภำระและควำมขดัแยง้ระหว่ำงบรษิทัฯ กบัลกูคำ้ทีอ่ำจเกดิขึน้ใน
อนำคต  

3.3.3. ความเส่ียงจากการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าไม่ทนัตามก าหนดเวลา 

สญัญำให้บรกิำรขนส่งของบรษิัทฯ โดยทัว่ไปจะระบุเวลำที่ต้องส่งมอบสนิค้ำ หำกบรษิัทฯ ส่งมอบสนิค้ำ
ใหก้บัลกูคำ้ไม่ทนัตำมก ำหนดเวลำ บรษิทัฯ อำจต้องจ่ำยค่ำปรบัเพื่อชดเชยควำมเสยีหำยทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรล่ำชำ้ 
ซึง่อำจส่งผลกระทบต่อรำยได้และก ำไรของบรษิัทฯ และอำจส่งผลเสยีต่อชื่อเสยีงและควำมไวว้ำงใจจำกลูกคำ้รำย
อื่นๆ ท ำใหเ้สยีโอกำสทำงธุรกจิในอนำคตได ้ 

บรษิัทฯ ไดต้ระหนักถงึควำมเสยีหำยที่อำจเกดิขึน้จำกกำรล่ำชำ้ของกำรส่งมอบ บรษิทัฯ จงึไดม้กีำรพฒันำ
ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อตดิตำมสถำนะสนิคำ้ระหว่ำงกำรขนส่ง ท ำใหบ้รษิทัฯ และลกูคำ้สำมำรถรบัทรำบถงึ
สถำนะและที่อยู่ของสนิค้ำ ตลอดจนแก้ไขปญัหำต่ำงๆ ที่อำจเกดิขึน้ได้อย่ำงทนัท่วงท ีอย่ำงไรกต็ำม บรษิัทฯ ไม่
สำมำรถรบัรองไดว้่ำจะสำมำรถส่งมอบสนิคำ้ไดต้รงตำมก ำหนดส ำหรบังำนทุกงำน  เนื่องจำกควำมล่ำชำ้บำงกรณี
อำจเกดิจำกปจัจยัทีบ่รษิทัฯ ไม่สำมำรถควบคุมได ้เช่น กำรชุมนุม ภยัพบิตัธิรรมชำต ิเป็นตน้ 

3.3.4. ความเส่ียงจากการจดัหารถขนส่ง 

บรษิทัฯ ใชร้ถของกลุ่มบรษิทัและจดัจำ้งผูร้บัจำ้งขนส่งภำยนอกในกำรใหบ้รกิำรขนสง่ของกลุ่มบรษิัทเพื่อให้
กลุ่มบรษิทัมรีถขนส่งใหบ้รกิำรทีห่ลำกหลำย ทัง้นี้ บรษิทัฯ มคีวำมเสีย่งจำกกำรจดัหำผูร้บัจำ้งขนส่งทีไ่ดม้ำตรฐำน
ตำมทีบ่รษิทัฯ ก ำหนด ใหเ้พยีงพอต่อกำรใหบ้รกิำรกบัลกูคำ้   

อย่ำงไรกด็ ีทีผ่่ำนมำ บรษิทัฯ ไม่เคยประสบปญัหำในกำรจดัหำผูร้บัจำ้งภำยนอกที่ไดม้ำตรฐำนใหเ้พยีงพอ
ต่อควำมต้องกำรในกำรใหบ้รกิำร นอกจำกนี้ บรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรจดัหำผูร้บัจำ้งขนสง่ภำยนอกทีช่ดัเจน มกีำร
วำงแผนกำรขนสง่ และเป็นผูบ้รหิำรและควบคุมกำรขนสง่ทัง้หมด   

 

3.4 ความเส่ียงเก่ียวกบัการบริหารจดัการ 

3.4.1. ความเส่ียงในด้านการถกูควบคมุเสียงของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

กลุ่มนำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ และกลุ่มนำยจติชยั นิมติรปญัญำ จะถอืหุน้ในบรษิทัฯ เป็นสดัส่วนทัง้สิน้
รอ้ยละ 42.61 ของจ ำนวนทุนเรยีกช ำระแลว้ทัง้หมดภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้สำมญัในครัง้นี้  (โปรดดูรำยละเอยีด
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สดัส่วนกำรถือหุ้นในส่วนที่ 2.3 หวัขอ้ 9.2 ผู้ถือหุ้น) นอกจำกนี้ คุณชวนินทร์ บณัฑิตกฤษดำ คุณจิตชยั นิมิตร
ปญัญำ คุณอจัฉรำ นิมติรปญัญำ ยงัด ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้รหิำรและกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมของบรษิทัฯ ดว้ย จงึ
ท ำใหก้ลุ่มนำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ และกลุ่มนำยจติชยั นิมติรปญัญำ มอี ำนำจในกำรควบคุมกำรบรหิำรจดักำร
บรษิทัฯ รวมถงึสำมำรถควบคุมเสยีงของทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดเ้กอืบทัง้หมดไมว่่ำจะเป็นเรื่องกำรแต่งตัง้กรรมกำร หรอื
กำรขอมตใินเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสยีงส่วนใหญ่ของทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ ยกเวน้เรื่องทีก่ฎหมำยหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 
ก ำหนดใหต้้องไดร้บัเสยีง 3 ใน 4 ของทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นดงันัน้ จงึเป็นกำรยำกที่ผูถ้ือหุน้รำยอื่นจะสำมำรถรวบรวม
คะแนนเสยีงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องทีก่ลุ่มผูถ้อืหุน้รำยใหญ่เสนอได้ 

อย่ำงไรกด็ ีบรษิัทฯ มีกำรก ำหนดระเบยีบปฏบิตัิเกี่ยวกบัจรรยำบรรณทำงธุรกจิ (Code of Conduct) เพื่อ
เป็นแนวทำงในกำรปฏบิตัหิน้ำที่ของกรรมกำรและผูบ้รหิำรใหส้อดคลอ้งกบัขอ้พงึปฏบิตัทิีด่สี ำหรบักรรมกำรบรษิัท
จดทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดี (Good Corporate Governance) ตำมแนวทำงของ
ตลำดหลกัทรพัย์ฯ และมกีำรก ำหนดขอบเขตหน้ำที่ กำรมอบอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรชดัเจน ไม่ก่อใหเ้กดิ
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

3.4.2. ความเส่ียงจากการพึ่งพาบุคลากร  

บุคลำกรเป็นปจัจยัหน่ึงในควำมส ำเรจ็ของบรษิทัฯ หำกบรษิทัฯ สญูเสยีบุคลำกร เจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และ/หรอื
บุคลำกรหลกัในคณะผูบ้รหิำรบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และไม่สำมำรถสรรหำผูด้ ำรงต ำแหน่งทีเ่หมำะสมและมคีุณสมบตัิ
เทยีบเคยีงมำแทนที่กนัได้ อำจส่งผลกระทบในทำงลบอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อฐำนะทำงกำรเงนิ กำรด ำเนินงำน และ
โอกำสทำงธุรกจิของบรษิทัฯ 

อย่ำงไรกด็ี บรษิัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคญัในกำรรกัษำทรพัยำกรบุคคลของบรษิัทฯ จึงได้มีกำรจดัท ำ
แผนพฒันำทรพัยำกรบุคคล โดยมุ่งเน้นพฒันำควำมสำมำรถและควำมรบัผดิชอบของบุคลำกร กำรวำงแนวทำง
อำชพี (Career Path) ของบุคลำกรในแต่ละระดบัให้ชดัเจน รวมทัง้กำรจดัสรรผลตอบแทนที่เหมำะสมกบัควำมรู้
ควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล และเทยีบเคยีงกบัผูป้ระกอบกำรรำยอื่นในอุตสำหกรรมเดยีวกนั นอกจำกนี้ บรษิทัฯ 
มกีำรสรรหำพนักงำนใหม่อย่ำงต่อเนื่องเพื่อทดแทนบุคลำกรที่อำจต้องสูญเสยีไป และเพื่อให้มบีุคลำกรเพยีงพอ
สอดคลอ้งกบัแผนกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ  

 

3.5 ความเส่ียงเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรพัย ์

3.5.1. ความเส่ียงจากการน าหุ้นสามญัของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บรษิทัฯ มคีวำมประสงคจ์ะเสนอขำยหุน้สำมญัต่อประชำชนทัว่ไปในครัง้นี้ ก่อนทีจ่ะรบัทรำบผลกำรพจิำรณำ
ของตลำดหลกัทรพัย์ฯ เกี่ยวกบักำรน ำหุน้สำมญัของบรษิทัฯ เขำ้เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ฯ 
ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดย้ื่นค ำขออนุญำตน ำหุน้สำมญัเขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ แลว้เมื่อวนัที ่24 มนีำคม 2557 
ซึง่บรษิทัหลกัทรพัยก์สกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) ในฐำนะทีป่รกึษำทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ ไดพ้จิำรณำคุณสมบตัขิอง
บรษิัทฯ ในเบื้องต้นแล้วพบว่ำ บรษิัทฯ มคีุณสมบตัิครบถ้วนทีจ่ะสำมำรถเขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ฯ ได้
ตำมขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรพัยฯ์ เรื่อง กำรรบัหุน้สำมญัหรอืหุน้บุรมิสทิธิเ์ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน ลงวนัที ่22 
มกรำคม พ.ศ. 2544 (และทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) อย่ำงไรกด็ ีบรษิทัฯ ยงัคงมคีวำมไม่แน่นอนทีจ่ะไดร้บัอนุญำตจำก
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ใหเ้ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน ดงันัน้ ผูล้งทุนอำจมคีวำมเสีย่งเกีย่วกบัสภำพคล่องในกำรซือ้ขำย
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หุน้สำมญัของบรษิทัฯ  ในตลำดรอง และอำจไม่ไดร้บัผลตอบแทนจำกกำรขำยหุน้สำมญัไดต้ำมรำคำทีค่ำดกำรณ์ไว้
หำกหุน้สำมญัของบรษิทัฯ ไม่สำมำรถเขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ได้ 

3.5.2. ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ หลังเข้าท าการซ้ือขายในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ 

บริษัทฯ อยู่ระหว่ำงกำรขออนุมตัิจำกตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยส ำหรบักำรน ำหุ้นของบริษัทจด
ทะเบยีนและท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์ อย่ำงไรกต็ำม กำรทีหุ่น้ของบรษิทัจดทะเบยีนและซือ้ขำยในตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมไิดเ้ป็นกำรรบัรองว่ำตลำดกำรซือ้ขำยหุน้ของบรษิทัฯ จะดขีึน้ หรอืสภำพคล่องของกำร
ซื้อขำยหุ้นของบรษิัทฯ จะดขีึ้นแม้ว่ำตลำดกำรซื้อขำยหุ้นจะดีขึน้กต็ำม นอกจำกนี้ รำคำซื้อขำยหลกัทรพัย์ของ
บรษิทัฯ มแีนวโน้มผนัผวน เน่ืองจำกปจัจยัหลำยประกำร เช่น 

- ทศันะทีม่ต่ีอโอกำสส ำหรบัธุรกจิและกำรประกอบกำรของบรษิทัฯ และอุตสำหกรรมโลจสิตกิสโ์ดยทัว่ไป 
- ควำมแตกต่ำงระหว่ำงผลประกอบกำรทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนทีแ่ทจ้รงิ กบัผลประกอบกำรทำง 

กำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนทีผู่ล้งทุนและนกัวเิครำะหไ์ดค้ำดหวงั 
- กำรเปลีย่นแปลงในค ำแนะน ำหรอืทศันะของนกัวเิครำะห ์
- กำรเปลีย่นแปลงในเงื่อนไขต่ำงๆ ทีม่ผีลกระทบต่ออุตสำหกรรมโลจสิตกิส ์สภำพเศรษฐกจิโดยทัว่ไปหรอื

บรรยำกำศในตลำดหุน้ หรอืเหตุกำรณ์หรอืปจัจยัอื่น ๆ 
- ประกำศของบรษิทัอื่นๆ ทีอ่ยู่ในอุตสำหกรรมเดยีวกบับรษิทัฯ 
- กำรเปลีย่นแปลงในกำรประเมนิมูลค่ำตลำดและรำคำหุน้ของบรษิัทจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ฯ ซึ่ง

ด ำเนินธุรกจิคลำ้ยคลงึกบับรษิทัฯ 
- ควำมผนัผวนอย่ำงมำกของรำคำหุน้ในตลำดหลกัทรพัยฯ์  
- กำรเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎหมำยต่ำงๆ ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ซึง่อำจมผีลกระทบต่อกำร

ด ำเนินกำรของบรษิทัฯ 
- กำรเปลีย่นแปลงของลูกค้ำของบรษิัทฯ ซึ่งอำจมผีลท ำใหบ้รษิัทฯ ไดร้บังำนน้อยลง เช่น กำรชะลอกำร

ลงทุน หรอืกำรขำดทุนท ำใหไ้ม่มเีงนิทุนในกำรลงทุน เป็นตน้ และ 
- ผลกระทบจำกกำรรวมเป็นประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน (AEC) 

นอกจำกนี้ ตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจบุนั ตลำดหลกัทรพัยฯ์ และตลำดหลกัทรพัยอ์ื่นในต่ำงประเทศต่ำงมคีวำมผนั
ผวนทัง้ในดำ้นรำคำ และปรมิำณกำรซือ้ขำย ซึง่อำจสง่ผลกระทบต่อรำคำตลำดและปรมิำณกำรซือ้ขำยหุน้สำมญัของ
บรษิทัฯ หลงัหุน้สำมญัของบรษิทัฯ เขำ้ท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์ แลว้   

 ทัง้น้ี ปจัจยัขำ้งตน้ และปจัจยัอื่นๆ อำจสง่ผลใหร้ำคำตลำดและควำมตอ้งกำรซือ้หุน้ของบรษิทัฯ มคีวำมผนั
ผวนสูง ซึ่งอำจจ ำกดัหรอืขดัขวำงมใิห้ผู้ลงทุนสำมำรถขำยหุ้นของบรษิัทฯ ได้ในรำคำที่เหมำะสม และอำจส่งผล
กระทบในทำงลบต่อสภำพคล่องของหุน้ของบรษิทัฯ นอกจำกนี้เมื่อรำคำตลำดของหุ้นมคีวำมผนัผวน ผูถ้อืหุ้นอำจ
รวมตวักนัฟ้องคดหีลกัทรพัย์ (Securities Class Action) เพื่อด ำเนินคดกีบับรษิัทที่ออกหุ้น หำกมผีู้ถือหุ้นรำยใด
ด ำเนินกำรฟ้องรอ้งบรษิทัฯ บรษิทัฯ อำจตอ้งเสยีค่ำใชจ้่ำยจ ำนวนมำกในกำรต่อสูค้ด ีหรอืหำกบรษิทัฯ แพค้ด ีบรษิทั
ฯ อำจตอ้งจ่ำยค่ำเสยีหำยจ ำนวนมำก   
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3.5.3. ความเส่ียงจากการใช้เงินท่ีได้จากการระดมทุน 

บรษิทัฯ มแีผนจะใชเ้งนิจำกกำรระดมทนุในครัง้นี้ เพื่อลงทุนขยำยธุรกจิ และเป็นเงนิทุนหมุนเวยีน ตำมทีร่ะบุ
ไว้ในส่วนที่ 2.1 วตัถุประสงค์กำรใช้เงนิ ของเอกสำรฉบบันี้ ซึ่งบรษิัทฯ ได้พจิำรณำโครงกำรลงทุนดงักล่ำวอย่ำง
รอบคอบภำยใต้สภำวะแวดลอ้มปจัจุบนั โดยค ำนึงถงึผลประโยชน์ต่อบรษิัทฯ และผูถ้อืหุ้นของบรษิทัฯ เป็นส ำคญั 
อย่ำงไรกด็ ีหำกสถำนกำรณ์ต่ำงๆ เปลีย่นแปลงอย่ำงมนีัยส ำคญั บรษิัทฯ อำจมคีวำมจ ำเป็นทีจ่ะต้องปรบัเปลี่ยน
แผนกำรลงทุน ซึง่อำจไม่ไดร้บักำรอนุมตัจิำกผูถ้อืหุน้ นอกจำกนี้ กำรปรบัเปลีย่นแผนกำรลงทุนอำจส่งผลให้กำรใช้
เงนิทีไ่ดจ้ำกกำรระดมทุน หรอืผลตอบแทนไม่เป็นไปตำมทีน่กัลงทุนคำดหวงั  

3.5.4. ความเส่ียงจากนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บรษิัทฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงนิปนัผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธขิองงบ
กำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย หลงัหกัเงนิส ำรองต่ำงๆ ทุกประเภทตำมทีก่ฎหมำยก ำหนดและ
ตำมข้อบงัคบัของบรษิัทฯ หำกไม่มีเหตุจ ำเป็นอื่นใด  หรือถูกจ ำกดัโดยข้อก ำหนดในสญัญำเงนิกู้ และหำกกำร
จ่ำยเงนิปนัผลนัน้ไม่มผีลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกตขิองบรษิทัฯ อย่ำงมนียัส ำคญั ตำมทีค่ณะกรรมกำรพจิำรณำ
เหน็สมควร   

ทัง้นี้ บรษิัทฯ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรจ่ำยเงนิปนัผลได้ตำมสถำนกำรณ์ โอกำส และกำรตดัสนิใจของ
คณะกรรมกำร เช่น ในกรณีทีบ่รษิัทฯ มคีวำมจ ำเป็นที่จะใชเ้งนิทุนในกำรขยำยธุรกจิ ลงทุนในโครงกำรในอนำคต 
หรอืเกดิเหตุกำรณ์มไิดค้ำดคดิทีส่ง่ผลเชงิลบต่อกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ อำจสง่ผลให ้บรษิทัฯ พจิำรณำจ่ำยเงนิปนั
ผลต ่ำกว่ำอตัรำที่ก ำหนดไว้ และอำจส่งผลกระทบต่อรำคำหุ้นสำมญัของบรษิัทฯ ภำยหลงักำรเขำ้จดทะเบยีนใน
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

3.5.5. ความเส่ียงจากข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนอาจไม่สามารถแสดงผลการด าเนินงาน และฐานะ
การเงินของกลุ่มบริษทั 

ในปี 2556 และปี 2557 บรษิัทฯ ได้ปรบัโครงสร้ำงกลุ่มบรษิัทเพื่อเพิ่มประสทิธิภำพกำรด ำเนินงำนและ
เตรยีมควำมพรอ้มในกำรเขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมเสมอืนเพื่อ
ใชป้ระกอบกำรพจิำรณำจดักลุ่มโครงสรำ้งธุรกจิ โดยแสดงผลกระทบอนัเป็นสำระส ำคญัต่อขอ้มลูทำงกำรเงนิในอดตี
ของบรษิทัฯ เสมอืนบรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ลงทุนในบรษิทัย่อยแลว้ในอดตี อย่ำงไรกด็ ีขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมเสมอืนอำจไม่
สำมำรถสะท้อนผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะกำรเงินของกลุ่มบริษัทที่แท้จริง เนื่องจำกจัดท ำโดยตัง้อยู่บนข้อ
สมมตฐิำนบำงประกำรซึง่เป็นเหตุกำรณ์ทีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้จรงิในอดตี 
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4.        การวิจยัและพฒันา 

กลุ่มบรษิัทตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรวจิยัและพฒันำว่ำเป็นสิง่จ ำเป็นในกำรเพิม่ประสทิธภิำพในกำร
ด ำเนินธุรกจิด้ำนโลจสิตกิส ์กลุ่มบรษิทัเน้นกำรวจิยัพฒันำทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศในกำรบรหิำร
จดักำรคลงัสนิคำ้และกำรขนส่ง โดยเลง็เหน็ว่ำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศจะช่วยเพิม่ควำมรวดเรว็ในกำรใหบ้รกิำร 
ลดควำมผดิพลำดในกำรจดักำรภำยในคลงัสนิคำ้และกำรขนสง่ ลดต้นทุนในกำรบรหิำรคลงัสนิคำ้ และลดกำรพึง่พงิ
ทรพัยำกรบุคคล  

ปจัจุบนักลุ่มบรษิทัมโีครงกำรวจิยัและพฒันำทีส่ ำคญั ไดแ้ก่ ระบบเครอืขำ่ยขอ้มลูและกำรสือ่สำรเกีย่วกบักำร
จดัเก็บสนิค้ำอนัตรำยแบบบูรณำกำร ("DG-NSW") ระบบบรหิำรจดักำรคลงัสนิค้ำ ("WMS Plus") ระบบบรหิำร
จดักำรคลงัสนิค้ำควบคุมอุณหภูมิแช่เยน็และแช่แขง็ ("CCMS") และระบบบรหิำรจดักำรพื้นที่จอดพกัรถยนต์เพื่อ
ใหบ้รกิำรจดัเกบ็และบรหิำรสนิคำ้ประเภทรถยนต ์(Automotive Yard) ("AYMS") 

4.1     ระบบเครอืข่ายข้อมูลและการส่ือสารเก่ียวกบัการจดัเกบ็สินค้าอนัตรายแบบบูรณาการ ("DG-NSW") 

บรษิทัฯ ไดร้่วมกบั DITS เพื่อคดิคน้และพฒันำระบบ DG-NSW ซึง่เป็นระบบเครอืข่ำยขอ้มลูและกำรสือ่สำร
เกี่ยวกบักำรจดัเก็บสนิค้ำอนัตรำยแบบบูรณำกำร โดยโครงกำรนี้อยู่ภำยใต้กำรก ำกบัดูแลของท่ำเรอืแหลมฉบงั 
วตัถุประสงค์หลกัในกำรพฒันำระบบเพื่อให้บรกิำรกำรจดัเกบ็สนิค้ำอนัตรำยแบบเบด็เสรจ็จำกกำรติดต่อเพยีงจุด
เดยีว จำกกำรส่งขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส ์โดยไม่ต้องกรอกขอ้มูลที่ซ ้ำซ้อน ลดควำมผดิพลำดและลดกำรท ำงำนที่ไม่
สรำ้งมลูค่ำเพิม่ ท ำใหล้ดต้นทุนกำรบรหิำรกำรจดักำรและกำรใชท้รพัยำกรต่ำงๆ สว่นส ำคญัของระบบคอื เวบ็ไซต์ที่
ให้ขอ้มูลเกีย่วกบักำรน ำเขำ้ส่งออก กำรจดัเกบ็ และกำรขนส่ง สนิคำ้อนัตรำยอย่ำงปลอดภยัต่อชวีติ ทรพัยส์นิและ
สิง่แวดล้อม หรอืที่เรยีกว่ำ DG-NET และ ระบบระบุต ำแหน่งกำรจดัเก็บสนิค้ำอนัตรำยจำกพิกดัดำวเทียม หรือ 
Differential-GPS ("D-GPS") 

4.1.1 เวบ็ไซดเ์ก่ียวกบัการน าเข้าส่งออก การจดัเกบ็ และการขนส่งสินค้าอนัตราย ("DG-NET") 

บรษิัทฯ ได้ร่วมกบั DITS เพื่อคดิค้นและพฒันำเวบ็ไซด์ DG-NET ซึ่งเป็นเวบ็ไซด์เครอืข่ำยขอ้มูลและกำร
สื่อสำรในกำรติดตำมสถำนะกำรน ำเข้ำส่งออก กำรจดัเก็บ และกำรขนส่งสนิค้ำอนัตรำยอย่ำงปลอดภัยต่อชีวิต 
ทรพัย์สนิ และสิง่แวดล้อม DG-NET เป็นเวบ็ไซด์ที่ง่ำยต่อกำรเขำ้ถึง โดยเขำ้ผ่ำนหน้ำเวบไซต์ www.dg-net.org 
ผู้น ำเข้ำสนิค้ำอนัตรำย ผู้ส่งออกสนิค้ำอนัตรำย พนักงำนของบรษิัทฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  สำมำรถตรวจสอบ
สถำนะของสนิคำ้อนัตรำยผ่ำน DG-NET ไดต้ลอดเวลำ (Real time Track & Trace) ทัง้สนิคำ้อนัตรำยในเขตท่ำเรอื
แหลมฉบงัและสนิคำ้อนัตรำยระหว่ำงกำรขนส่งไปยงัสถำนทีจ่ดัเกบ็ของผู้น ำเขำ้ DG-NET ยงัช่วยลดขัน้ตอนกำร
ด ำเนินงำนด้วยระบบเอกสำรที่ก่อให้เกิดควำมล่ำช้ำ และลดค่ำใช้จ่ำยในด้ำนต่ำงๆเช่น ด้ำนบุคลำกร ด้ำนกำร
ตดิต่อสื่อสำรระหว่ำงหน่วยงำน และด้ำนระบบกำรจดักำรสนิคำ้อนัตรำย นอกจำกนี้เวบ็ไซด์ดงักล่ำวจะเป็นเสมอืน
ศนูยก์ลำงกำรใหข้อ้มลูขำ่วสำรต่ำงๆเกีย่วกบัคลงัสนิคำ้อนัตรำยและสนิคำ้อนัตรำยทีอ่ยู่ในเขตพืน้ทีท่่ำเรอืแหลมฉบงั 
และเป็นศูนยก์ลำงขอ้มูลในกำรแกป้ญัหำกรณีเกดิอุบตัเิหตุระหว่ำงกำรขนสง่ไดอ้ย่ำงทนัท่วงท ีพรอ้มทัง้มคีู่มอืกำร
ระงบัอุบตัภิยัเบือ้งตน้จำกสนิคำ้อนัตรำยแต่ละประเภท DG-NET ยกระดบักำรบรหิำรจดักำรคลงัสนิคำ้อนัตรำยใหม้ี
ตน้ทุนทีต่ ่ำลงและมปีระสทิธภิำพเพื่อแขง่ขนักบัต่ำงประเทศได ้

ทัง้นี้ระบบ DG-NET เป็นส่วนหน่ึงในมำตรกำรเร่งด่วนของท่ำเรอืแหลมฉบงัในกำรป้องกนัและเตรยีมควำม
พรอ้ม เพื่อระงบัเหตุฉุกเฉินจำกสนิค้ำอนัตรำยหก รัว่ไหล หรอืไฟไหม้ในกระบวนกำรตัง้แต่เรอืสนิคำ้อนัตรำยเขำ้
เทยีบท่ำ จนกระทัง่เรอืออกจำกท่ำ รวมถงึกระบวนกำรเคลื่อนยำ้ย กำรจดัเกบ็ และกำรขนส่งระหว่ำงท่ำเรอืแหลม
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ฉบงัถงึสถำนทีจ่ดัเกบ็ของผูน้ ำเขำ้และกำรรบัสนิคำ้อนัตรำยจำกผูส้่งออก ในปจัจุบนับรษิทัฯ เป็นผูป้ระกอบกำรรำย
เดยีวที่ได้รบัสมัปทำนจำกกำรท่ำเรอืแห่งประเทศไทยในกำรบรหิำรจดักำรคลงัสนิค้ำอนัตรำยในเขตพื้นที่ท่ำเรอื
แหลมฉบงัจึงได้น ำ DG-NET ที่กลุ่มบรษิัทคดิค้นและพฒันำ เขำ้มำเป็นส่วนหนึ่งในกำรบรหิำรจดักำรคลงัสนิค้ำ
ส ำหรบัสนิคำ้อนัตรำยในเขตท่ำเรอืแหลมฉบงั 

4.1.2    ระบบระบุต าแหน่งการจดัเกบ็สินค้าอนัตรายจากพิกดัดาวเทียม หรือ Differential-GPS ("D-
GPS") 

บรษิทัฯ ไดร้่วมกบั DITS และบรษิทั ซมีโีอ จเีอมบเีอช จ ำกดั (Symeo GmbH) ซึง่เป็นบรษิทัผลติและพฒันำ
อุปกรณ์จบัคลื่นวทิยุควำมถี่สูงจำกประเทศเยอรมนี เพื่อคดิค้นและพฒันำระบบ Differential-GPS หรอื "D-GPS"  
ระบบ D-GPS เป็นระบบทีใ่ชร้ะบุต ำแหน่งกำรจดัเกบ็สนิคำ้อนัตรำยจำกพกิดัดำวเทยีม เพื่อใชใ้นกำรบรหิำรจดักำร
คลงัสนิคำ้ในลำนจดัเกบ็ส ำหรบัสนิคำ้อนัตรำยในเขตพืน้ทีท่่ำเรอืแหลมฉบงั 

ระบบ D-GPS จะมีอุปกรณ์จับคลื่นวิทยุควำมถี่สูงติดอยู่ที่ตัวยกตู้คอนเทนเนอร์ (Reach Stacker) ซึ่ง
สำมำรถบอกต ำแหน่งตู้คอนเทนเนอรข์องสนิคำ้อนัตรำยทีน่ ำไปวำงไดจ้ำกพกิดัดำวเทยีมในรูปแบบแกน 3 มติ ิคอื
พิกัดแกน X แกน Y และแกน Z ได้อย่ำงแม่นย ำ และจะส่งข้อมูลไปยังฐำนข้อมูลในเว็บไซต์ DG-NET เพื่อให้
ผูใ้ชง้ำนสำมำรถทรำบพกิดัต ำแหน่งของตูค้อนเทนเนอรไ์ดอ้ย่ำงแม่นย ำ ระบบ D-GPS นี้สำมำรถเพิม่ศกัยภำพ และ
ประสทิธภิำพในกำรคน้หำ และบรหิำรจดักำรสนิคำ้อนัตรำยในลำนจดัเกบ็ โดยช่วยลดจ ำนวนพนกังำนทีใ่หบ้รกิำรใน
คลงัสนิคำ้ เพิม่ควำมแม่นย ำและควำมรวดเรว็ของพนกังำนในกำรคน้หำสนิคำ้อนัตรำยในลำนจดัเกบ็สนิคำ้อนัตรำย 
ลดขัน้ตอนในกำรท ำงำน และลดอุบตัเิหตุในกำรปฏบิตังิำนใหก้บัพนกังำน  

ทัง้นี้  ในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 บริษัทฯ มี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรวจิยัและพฒันำ DG-NSW จ ำนวน 7.4 ล้ำนบำท 4.7 ล้ำนบำท 3.9 ล้ำนบำท และ 0.01 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั 

4.2      โครงการระบบบริหารจดัการคลงัสินค้า (Warehouse Management System Plus หรอื "WMS Plus") 

บรษิทัฯ ไดร้่วมกบั DITS เพื่อคดิคน้และพฒันำระบบ Warehouse Management System Plus หรอื "WMS 
Plus" ซึ่งเป็นระบบบรหิำรจดักำรคลงัสนิค้ำอย่ำงครบวงจรที่ปรบัให้สอดคล้องกบักำรด ำเนินงำนของกลุ่มลูกค้ำ
เป้ำหมำย เพื่อใชใ้นกำรบรหิำรจดักำรคลงัสนิคำ้ซึง่เป็นบรกิำรหลกัของบรษิทัฯ 

เน่ืองจำกขอ้มูล และเทคโนโลยสีำรสนเทศมคีวำมส ำคญัมำกต่อกำรเป็นผูใ้หบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสอ์ย่ำงครบ
วงจร ระบบ WMS Plus จงึเขำ้มำช่วยในกำรบรหิำรคลงัสนิคำ้และเชื่อมโยงขอ้มูลในระหว่ำงส่วนงำน ระบบ WMS 
Plus สำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทตำมลกัษณะของลูกค้ำคอื WMS Plus แบบ Enterprise และ WMS Plus 
แบบ Cloud  โดยระบบ WMS Plus Enterprise เป็นระบบบรหิำรจดักำรคลงัสนิคำ้อย่ำงครบวงจรซึง่เหมำะกบัธุรกจิ
ขนำดใหญ่ ซึ่งแตกต่ำงจำกระบบ WMS Plus Cloud ที่เหมำะกบัธุรกจิขนำดกลำงถึงเลก็ที่มคีวำมต้องกำรใช้งำน
ระบบบรหิำรจดักำรคลงัสนิคำ้ทีน้่อยกว่ำและมงีบประมำณในกำรลงทุนทีต่ ่ำกว่ำ 

ระบบ WMS Plus แตกต่ำงจำกระบบ WMS แบบทัว่ไปที่บรษิัทอื่นพฒันำเพื่อใช้บรหิำรจดักำรคลงัสนิค้ำ
เท่ำนัน้ แต่ระบบ WMS Plus จะสนบัสนุนใหก้ำรบรหิำรจดักำรคลงัสนิคำ้เป็นไปอย่ำงครบวงจรและจะปรบัเปลีย่นไป
ตำมธุรกจิของลูกคำ้แต่ละประเภท โดยบรษิทัฯ และลูกคำ้สำมำรถตรวจสอบสถำนะของสนิคำ้ไดต้ลอดเวลำ (Real 
time Track & Trace) ผ่ำนทำงเวบไซตข์องบรษิทัฯ  นอกจำกนี้บรษิทัฯ สำมำรถเชื่อมโยงขอ้มลูจำกแต่ละแผนกเช่น



  

  
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.2 หน้ำที ่86 

แผนกบญัช ีและแผนกคลงัสนิคำ้ เพื่อลดกำรบนัทกึขอ้มลูซ ้ำซอ้น และสำมำรถทรำบกำรเคลื่อนไหวของสนิคำ้ไดจ้ำก
ทุกส่วนงำน ระบบ WMS Plus ยงัช่วยเพิม่ประสทิธภิำพในกำรจดักำรพื้นที่ในคลงัสนิค้ำ ลดควำมผดิพลำดในกำร
จดัสง่สนิคำ้  และเพิม่ประสทิธภิำพในกำรบรกิำรลกูคำ้ 

ในปจัจุบัน บริษัทฯได้น ำระบบ WMS Plus Enterprise มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำทัว่ไป ทุก
คลงัสนิค้ำทัว่ไปของกลุ่มบรษิัท และได้มีกำรพัฒนำระบบอย่ำงต่อเนื่องทัง้ในระบบ WMS Plus Enterprise และ 
WMS Plus Cloud เพื่อรองรบัธุรกิจของลูกค้ำที่เปลี่ยนแปลงไปและขอ้มูลในระบบที่มีปรมิำณมำกขึน้จำกกำรใช้
บรกิำรของลกูคำ้ทีเ่พิม่ขึน้ 

ทัง้นี้  ในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 บริษัทฯ มี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรวิจยัและพฒันำ WMS Plus จ ำนวน 0 ล้ำนบำท 0.2 ล้ำนบำท 6.1 ล้ำนบำท และ 0.1 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั 

4.3      โครงการระบบบริหารจดัการคลงัสินค้าควบคมุอณุหภมิูแช่เยน็และแช่แขง็ ("CCMS") 

บรษิทัฯ ไดร้่วมกบั DITS เพื่อคดิคน้และพฒันำระบบ Cold Chain Management System หรอื "CCMS" ซึง่
ใช้ในกำรบรหิำรจดักำรคลงัสนิค้ำควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แขง็อย่ำงครบวงจร ที่ปรบัให้สอดคล้องกบักำร
ด ำเนินงำนของกลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำย  

ระบบ CCMS จงึเขำ้มำช่วยในกำรบรหิำรคลงัสนิคำ้และเชื่อมโยงขอ้มลูในทกุสว่นงำน ระบบ CCMS สำมำรถ
แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทตำมลกัษณะของลูกค้ำคือ CCMS Enterprise และ CCMS Cloud  โดยระบบ CCMS 
Enterprise เป็นระบบบรหิำรจดักำรคลงัสนิคำ้อย่ำงครบวงจรทีส่ำมำรถตดิตำมสถำนะของสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่
เยน็และแช่แขง็ในคลงัสนิคำ้ไดซ้ึง่เหมำะกบัธุรกจิขนำดใหญ่ ซึง่แตกต่ำงจำกระบบ CCMS Cloud ทีเ่หมำะกบัธุรกจิ
ขนำดกลำงถงึเลก็ทีม่คีวำมตอ้งกำรใชง้ำนระบบบรหิำรจดักำรคลงัสนิคำ้ทีน้่อยกว่ำและมกี ำลงัซือ้ระบบทีต่ ่ำกว่ำ 

ระบบ CCMS จะสนับสนุนให้กำรบรหิำรจดักำรคลงัสนิคำ้เป็นไปอย่ำงครบวงจร ซึ่งสำมำรถเชื่อมโยงขอ้มูล
จำกแต่ละแผนก เช่น แผนกบญัชี และแผนกคลงัสนิค้ำ เพื่อลดกำรบนัทึกข้อมูลซ ้ำซ้อน และสำมำรถทรำบกำร
เคลื่อนไหวของสนิคำ้ไดจ้ำกทุกสว่นงำน ระบบ CCMS ยงัช่วยเพิม่ประสทิธภิำพในกำรจดักำรพืน้ทีใ่นคลงัสนิคำ้ ลด
ควำมผดิพลำดในกำรจดัสง่สนิคำ้  และเพิม่ประสทิธภิำพในกำรบรกิำรลกูคำ้ 

ในปจัจุบนั บรษิัทฯไดน้ ำระบบ CCMS Enterprise มำใชใ้นกำรบรหิำรจดักำรคลงัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่
เยน็และแช่แขง็ของกลุ่มบรษิัท และได้มกีำรพฒันำระบบอย่ำงต่อเน่ืองเพื่อรองรบัธุรกจิของลูกคำ้ทีเ่ปลีย่นแปลงไป
และขอ้มลูในระบบทีม่ปีรมิำณมำกขึน้จำกกำรใชบ้รกิำรของลกูคำ้ทีเ่พิม่ขึน้  

ทัง้นี้  ในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 บริษัทฯ มี
ค่ำใชจ้่ำยในกำรวจิยัและพฒันำ CCMS จ ำนวน 0 ลำ้นบำท 0 ลำ้นบำท 5.5 ลำ้นบำท และ 0.1 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

4.4      โครงการระบบบริหารจดัการพื้นท่ีจอดพกัรถยนต์เพื่อให้บริการจดัเกบ็และบริหารสินค้าประเภท
รถยนต ์(Automotive Yard) ("AYMS") 

ATL ไดร้่วมกบั DITS เพื่อคดิคน้และพฒันำระบบ Automotive Yard Management System หรอื "AYMS" 
ซึง่เป็นระบบบรหิำรจดักำรพืน้ทีจ่อดพกัรถยนตเ์พื่อใหบ้รกิำรจดัเกบ็และบรหิำรสนิคำ้ประเภทรถยนต์ (Automotive 
Yard) ในกำรควมคุมกำรบรหิำรจดักำรรถยนต์ที่จอดพกัอยู่ในพื้นที่จอดพกัรถยนต์ และกำรจดัเกบ็ข้อมูลในกำร
ใหบ้รกิำรทัง้หมด เพื่อใหก้ำรใหบ้รกิำรเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
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ระบบ AYMS จะเชื่อมต่อระบบคอมพวิเตอรข์อง ATL และผูใ้ชบ้รกิำรในลำนจอดพกัรถยนตข์อง ATL เพื่อให้
ผูใ้ชบ้รกิำรพืน้ทีล่ำนจอดพกัรถยนตส์ำมำรถตรวจสอบขอ้มลูรถยนตท์ีฝ่ำกผ่ำนระบบออนไลน์ และตรวจสอบสถำนะ
ของรถยนตไ์ดต้ลอดเวลำ (Real time Track & Trace) นอกจำกนัน้ ระบบ AYMS จะแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิำรพืน้ทีจ่อดพกั
รถยนตท์รำบเมื่อมกีำรเคลื่อนยำ้ยรถยนต์ออกจำกพืน้ทีล่ำนจอดพกั ซึง่ระบบ AYMS เพิม่ประสทิธภิำพกำรบรหิำร
จดักำรรถยนต์อย่ำงมำก โดยจะลดควำมผดิพลำดในกำรเคลื่อนยำ้ยรถยนต์ออกจำกลำนจอดพกัรถยนต์ ทัง้ในแง่
ประเภท รุ่นของรถยนต ์ อุบตัเิหตุ และควำมล่ำชำ้ในกำรขนสง่ นอกจำกนี้ระบบ AYMS ยงัช่วยใหก้ำรบรหิำรจดักำร
พืน้ทีล่ำนจอดพกัรถยนตเ์กดิประโยชน์สงูสดุ 

ทัง้นี้ บรษิัท นิสสนั มอเตอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ไดม้อบรำงวลั Nissan Best Performance Award 2011 
ใหแ้ก่ ATL เพื่อแสดงว่ำ ATL มรีะบบกำรบรหิำรจดักำรลำนจอดพกัรถยนตอ์ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

ในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2558 บรษิทัฯ มคี่ำใช้จ่ำยใน
กำรวจิยัและพฒันำ AYMS จ ำนวน 3.2 ลำ้นบำท 3.7 ลำ้นบำท 5.4 ลำ้นบำท และ 0.002 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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5.        ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

 
5.1 สินทรพัยถ์าวรหลกัของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2558 สนิทรพัยถ์ำวรหลกัทีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิของกลุ่มบรษิทั มมีูลค่ำสุทธหิลงัหกั
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม ตำมที่ปรำกฏในงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ  เท่ำกับ 3,681.6 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียด
ดงัต่อไปนี้  

รายการ 

มูลค่าสุทธิทางบญัชี 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 

(งบการเงินรวม) 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

งบกำรเงนิรวม   
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนภำยใตส้ญัญำอนุญำตใหด้ ำเนินงำน 267.5 เป็นเจำ้ของ 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 833.6 เป็นเจำ้ของ 
ทีด่นิ และสว่นปรบัปรุงทีด่นิ 307.3 เป็นเจำ้ของ 
อำคำร และสว่นปรบัปรุงอำคำร 1,483.7 เป็นเจำ้ของ 
ยำนพำหนะ 94.9 เป็นเจำ้ของ 
อื่นๆ 1 694.6    เป็นเจำ้ของ 
   รวมทัง้หมด 3,681.6  

ทีม่ำ: งบกำรเงนิส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2558 

หมำยเหตุ: 1 อื่นๆ ประกอบดว้ย อุปกรณ์ส ำนกังำนแอปุกรณ์อื่น เครื่องมอืและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นคลงัสนิคำ้ และสนิทรพัย์ระหวำ่งก่อสรำ้งและตดิตัง้ 

 



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.2 หน้ำที ่89 

5.1.1 ท่ีดินของกลุ่มบริษทัฯ  

บริษทั ท่ีตัง้ พืน้ท่ี วตัถปุระสงคก์าร
ถือครอง 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ระยะเวลาสญัญาเช่า ภาระผกูพนั 

บรษิทัฯ ท่ำเรอืแหลมฉบงั ต.ทุ่งสขุ
ลำ อ.ศรรีำชำ จ.ชลบุร ี

115 ไร ่ ประกอบกำร
คลงัสนิคำ้
อนัตรำย 

สทิธสิมัปทำนจำกกำร
ท่ำเรอืแห่งประเทศไทย 

30 ปี 
(1 ต.ค. 2546 – 30 ก.ย. 2576) 

ไม่ม ี

บรษิทัฯ ท่ำเรอืแหลมฉบงั ต.ทุ่งสขุ
ลำ อ.ศรรีำชำ จ.ชลบุร ี

63.8 ตำรำงวำ เป็นทีต่ัง้ตู้
ส ำนกังำนชัว่ครำว 

สทิธกิำรเช่ำจำก กำร
ท่ำเรอืแห่งประเทศไทย 

3 ปี 
(1 ม.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2560) 

ไม่ม ี

BJL ถ.กรุงเทพกรฑีำ ต.
หวัหมำก อ.บำงกะปิ 
กรุงเทพฯ 

4 ไร่ 2 งำน 52.0 
ตำรำงวำ 

เป็นทีต่ัง้
คลงัสนิคำ้ 

เจำ้ของ - 
 

เป็นหลกัประกนัใน
กำรกูย้มื วงเงนิกู้
รวม 120 ลำ้นบำท 
ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ 10 
ลำ้นบำทและวงเงนิ
เบกิเกนิบญัชรีวม 
45 ลำ้นบำท 

BJL ถ.กรุงเทพกรฑีำ ต.
หวัหมำก อ.บำงกะปิ 
กรุงเทพฯ 

1 ไร่ 1 งำน 27.0 
ตำรำงวำ 

เป็นทีต่ัง้
คลงัสนิคำ้ 

สทิธกิำรเช่ำจำก 
 นำงฟี ภู่มสีขุ 

11 ปี 
(1 ก.พ. 2548 – 31 ม.ค. 2559) 

ไม่ม ี

BJL 7 ต.มำบขำ่ อ.บำ้นคำ่ย 
จ.ระยอง  

14 ไร่ 2 งำน 76.0 
ตำรำงวำ 

ทีด่นิว่ำงเปล่ำ เจำ้ของ - ไม่ม ี
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บริษทั ท่ีตัง้ พืน้ท่ี วตัถปุระสงคก์าร
ถือครอง 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ระยะเวลาสญัญาเช่า ภาระผกูพนั 

BJL โครงกำรสำมวำ: 998 ต.
บำงชนั อ.เมอืงมนีบุร ี
กรุงเทพฯ  

18 ไร่ 1 งำน 56.0 
ตำรำงวำ 

เป็นทีต่ัง้
คลงัสนิคำ้ 

สทิธกิำรเช่ำจำก 
บรษิทั ศ.พึง่พรพฒันำ 
จ ำกดั 

22 ปี 
(8 ก.พ. 2539 – 8 ก.พ. 2561) 

ไม่ม ี

BJL โครงกำรสวุนิทวงศ:์ 152 
ต.คลองนครเน่ืองเขต อ.
เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ 

57 ไร่ 3 งำน 63.0 
ตำรำงวำ 

เป็นทีต่ัง้
คลงัสนิคำ้ 

เจำ้ของ - เป็นหลกัประกนัใน
กำรกูย้มื วงเงนิกู้
รวม 524 ลำ้นบำท 

BJL ท่ำเรอืแหลมฉบงั ต.ทุ่งสขุ
ลำ อ.ศรรีำชำ จ.ชลบุร ี 

142 ไร่ 11.5 
ตำรำงวำ  

เป็นทีต่ัง้
คลงัสนิคำ้ 

สทิธกิำรเช่ำจำก กำร
ท่ำเรอืแห่งประเทศไทย 

1) 18 ไร่ 3 งำน 20 ตำรำงวำ 
1 ปี 

(1 ม.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2558) 
2) 50 ไร ่

25 ปี 
(1 ก.ค. 2546 – 30 ม.ิย. 2571) 

3) 491.5 ตำรำงวำ 
23 ปี 

(1 ก.ค. 2548 – 30 ม.ิย. 2571) 
4) 70 ไร ่

17 ปี 
(1 ต.ค. 2554 – 30 ม.ิย. 2571) 

5) 2 ไร ่
3 ปี 

เป็นหลกัประกนัใน
กำรกูย้มื ดงันี้ 
-พืน้ที ่50 ไร่ เป็น
หลกัประกนัในกำร
กูย้มื วงเงนิกูร้วม 
90 ลำ้นบำท และวง
เงนิกูเ้บกิเกนิบญัชี
รวม 10 ลำ้นบำท 
-พืน้ที ่43 ไร่ เป็น
หลกัประกนัในกำร
กูย้มื วงเงนิกูร้วม 
290 ลำ้นบำท  
-พืน้ที ่27 ไร่ เป็น
หลกัประกนัในกำร
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บริษทั ท่ีตัง้ พืน้ท่ี วตัถปุระสงคก์าร
ถือครอง 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ระยะเวลาสญัญาเช่า ภาระผกูพนั 

(1 ม.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2560) กูย้มื วงเงนิกูร้วม 
152 ลำ้นบำท 

JTS 518, 520 ต.ปำกน ้ำ อ.
เมอืง จ.สมทุรปรำกำร 

6 ไร่ 2งำน 93.0 
ตำรำงวำ 

ทีจ่อดพกัรถขนสง่ สทิธกิำรเช่ำจำก 
บรษิทั เด่นชยักำร
เคหะและทีด่นิ จ ำกดั 

3 ปี 
(1 ก.ย. 2555 – 31 ส.ค. 2558) 

ณ ปจัจุบนั บรษิทัฯ ได้
ด ำเนินกำรต่อสญัญำเป็น

ระยะเวลำอกี 3 ปี  
(1 ก.ย. 2558 – 31 ส.ค. 2561)  

ไม่ม ี

ATL ท่ำเรอืแหลมฉบงั ต.ทุ่งสขุ
ลำ อ.ศรรีำชำ จ.ชลบุร ี
โซน 7.1 แปลงที ่6 แปลง
ที ่8 และ แปลงที ่10 

173 ไร ่2 งำน 
92.7 ตำรำงวำ 

เป็นพืน้ทีจ่อดพกั
รถยนต ์

สทิธกิำรเช่ำจำก กำร
ท่ำเรอืแห่งประเทศไทย  

1) 100 ไร่  
10 ปี 

(1 ต.ค. 2551 – 30 ก.ย. 2561) 
2) 50 ไร ่

10 ปี 
(1 ต.ค. 2554 – 30 ก.ย. 2564) 

3) 23 ไร่ 2 งำน 92.7 ตำรำงวำ 
10 ปี 

(1 ม.ค. 2557 – 31 ธ.ค. 2566) 

เป็นหลกัประกนัใน
กำรกูย้มื ดงันี้ 
-พืน้ที ่50 ไร่ เป็น
หลกัประกนัในกำร
กูย้มื วงเงนิกูร้วม 
120 ลำ้นบำท 
-พืน้ที ่23 ไร่ เป็น
หลกัประกนัในกำร
กูย้มื วงเงนิกูร้วม 
76 ลำ้นบำท 



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.2 หน้ำที ่92 

บริษทั ท่ีตัง้ พืน้ท่ี วตัถปุระสงคก์าร
ถือครอง 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ระยะเวลาสญัญาเช่า ภาระผกูพนั 

ATL 109 ต.บำงปลำ  อ.บำง
พล ีจ.สมุทรปรำกำร 

44 ไร่ 45.0 ตำรำง
วำ 

เป็นพืน้ทีจ่อดพกั
รถยนต ์

สทิธกิำรเช่ำจำก 
บรษิทั เด่นชยักำร
เคหะและทีด่นิ จ ำกดั 

2 ปี 4 เดอืน 
(15 เม.ย. 2556 – 14 ส.ค. 

2558) 
ณ ปจัจุบนั บรษิทัฯ ได้
ด ำเนินกำรต่อสญัญำเป็น

ระยะเวลำอกี 3 ปี  
(15 ส.ค. 2558 – 14 ส.ค. 2561)  

ไม่ม ี

ATL 168,168/1-4 ต.ทุ่งสขุลำ  
อ.ศรรีำชำ  จ.ชลบุร ี

9 ไร่ 3 งำน 73.0 
ตำรำงวำ 
 

เป็นพืน้ทีจ่อดพกั
รถยนต ์

สทิธกิำรเช่ำจำก 
บรษิทั ซุปเปอรเ์ค 
พำวเวอร ์จ ำกดั1 

3 ปี 
(1 ก.พ. 2557 – 31 ม.ค. 2560) 

ไม่ม ี

ATL ต.ทุ่งสขุลำ อ.ศรรีำชำ จ.
ชลบุร ีบรเิวณโซน 7.2 
ท่ำเรอืแหลมฉบงั 

7 ไร่ 1 งำน 11.0 
ตำรำงวำ 

เป็นพืน้ทีจ่อดพกั
รถยนต ์

สทิธกิำรเช่ำจำก 
บรษิทั      กลีเลีย่น 
จ ำกดั1 

3 ปี 
(1 ม.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2560) 

ไม่ม ี

JPK 88/89 หมู่ที ่7 ต.บำงปลำ 
อ. บำงพล ีจ.
สมุทรปรำกำร 

11 ไร่ 1 งำน 52.2 
ตำรำงวำ 
 

เป็นทีต่ัง้
คลงัสนิคำ้ 

เช่ำช่วงจำก บรษิทั 
เกท็ บลิเดอร ์จ ำกดั 

1) 10 ไร่ 1 งำน 47.5 ตำรำงวำ 
29 ปี 8 เดอืน  

(9 ก.พ. 2556 – 11 ต.ค. 2585) 
2) 3 งำน 4.7 ตำรำงวำ 

-พืน้ที ่10 ไร่ 1 งำน 
47.5 ตำรำงวำ เป็น
หลกัประกนัในกำร
กูย้มื วงเงนิกูร้วม 
525 ลำ้นบำท ตัว๋

                                                 
1 กำรเชำ่ทีจ่ำกบรษิทั ซุปเปอรเ์ค พำเวอนร ์จ ำกดั และบรษิทั กลีเลีย่น จ ำกดั เป็นรำยกำรระหวำ่งกนั โปรดพจิำรณำรำยละเอยีดเพิม่เตมิในส่วน 2.3 หวัขอ้14 รำยกำรระหวำ่งกนั 
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บริษทั ท่ีตัง้ พืน้ท่ี วตัถปุระสงคก์าร
ถือครอง 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ระยะเวลาสญัญาเช่า ภาระผกูพนั 

28 ปี 10 เดอืน  
(1 ธ.ค. 2556 – 10 ต.ค. 2585) 

สญัญำใชเ้งนิ 25 
ลำ้นบำทและวงเงนิ
กูเ้บกิเกนิบญัชรีวม 
20 ลำ้นบำท 

JPLAND หมู่ที ่7 ต.บำงปลำ อ. 
บำงพล ีจ.สมทุรปรำกำร 

47 ไร่ 2 งำน 51.8 
ตำรำงวำ 
 

เป็นทีต่ัง้
คลงัสนิคำ้ 

เช่ำช่วงจำก บรษิทั 
เกท็ บลิเดอร ์จ ำกดั 

1) 14 ไร่ 3 งำน 22.8 ตำรำงวำ 
29 ปี 

(11 ต.ค. 2556 – 10 ต.ค. 
2585) 
2) 34 ไร่ 1 งำน 29.0 ตำรำงวำ 

29 ปี 11 เดอืน  
(20 ม.ค. 2557 – 19 ธ.ค. 2586) 

ไม่ม ี

PCS หมู่ที ่2 ต.นำด ีอ.เมอืง
สมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 

66 ไร่ 3 งำน 6.0 
ตำรำงวำ 

เป็นทีต่ัง้
คลงัสนิคำ้หอ้งเยน็ 

เจำ้ของ - -พืน้ที ่51 ไร่  2 
งำน 11.7 ตำรำงวำ 
เป็นหลกัประกนัใน
กำรกูย้มื วงเงนิกู้
รวม 510 ลำ้นบำท 
ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ 60 
ลำ้นบำท และวง
เงนิกูเ้บกิเกนิบญัชี
รวม 10 ลำ้นบำท 
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บริษทั ท่ีตัง้ พืน้ท่ี วตัถปุระสงคก์าร
ถือครอง 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ระยะเวลาสญัญาเช่า ภาระผกูพนั 

 รวม 721ไร ่2 งาน 74.0
ตารางวา 
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5.1.2 อาคารของกลุ่มบริษทั  

ประเภทอาคาร / คลงัสินค้า จ านวนอาคาร / คลงัสินค้า (หลงั) พืน้ท่ี (ตารางเมตร) 

อำคำรส ำนกังำน 3 4,315.0 

คลงัสนิคำ้ทัว่ไป 13 63,260.0 

คลงัสนิคำ้ทัว่ไปเขตปลอดอำกร 6 48,460.0 

คลงัสนิคำ้รบัฝำกเอกสำร 4 14,520.0 

คลงัสนิคำ้ส ำหรบัธุรกจิใหบ้รกิำรขนยำ้ยในประเทศและต่ำงประเทศ 3 4,575.0 

คลงัสนิคำ้อนัตรำย 2 10,032.0 

คลงัสนิคำ้หอ้งเยน็ 8 37,271.0 

คลงัสนิคำ้หอ้งเยน็เขตปลอดอำกร 1 - 10,994.0 

คลงัสนิคำ้อื่นๆ 4 17,376.0 

รวม 43 210,803.0 

หมำยเหตุ: คลงัสนิคำ้หอ้งเยน็ในเขตปลอดอำกร จ ำนวน 2 หลงั เป็นหลงัเดยีวกบัคลงัสนิคำ้หอ้งเยน็ทัว่ไป 
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ส่วนที ่2.2 หน้ำที ่96 

อำคำรและคลงัสนิคำ้ของกลุ่มบรษิทั มรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

บริษทั สถานท่ีตัง้ สินทรพัย ์ พืน้ท่ี  
วตัถปุระสงคก์ารถือ

ครอง ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั  
บรษิทัฯ ท่ำเรอืแหลมฉบงั ต.ทุ่ง

สขุลำ อ.ศรรีำชำ จ.ชลบุร ี
คลงัสนิคำ้อนัตรำย จ ำนวน 2 หลงั 10,032.0 ตำรำงเมตร เพื่อเกบ็สนิคำ้อนัตรำย ไดร้บัสมัปทำนจำก

กำรท่ำเรอืแห่งประเทศ
ไทย 

ไม่ม ี

BJL 222 ถ.กรุงเทพกรฑีำ ต.
หวัหมำก อ.บำงกะปิ 
กรุงเทพฯ 

อำคำร กรุงเทพกรฑีำ 2,835.0 ตำรำงเมตร ส ำนกังำน เจำ้ของ เป็นหลกัประกนัในกำรกูย้มื วงเงนิกู้
รวม 120 ลำ้นบำท ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ 
10 ลำ้นบำทและวงเงนิเบกิเกนิบญัชี
รวม 45 ลำ้นบำท 

คลงัสนิคำ้ จ ำนวน 3 หลงั 4,575.0 ตำรำงเมตร ให ้JVK เช่ำเพื่อเกบ็
สนิคำ้และบรกิำร 

BJL 4 ถ.สำมวำ แขวงมนีบุร ี
เขตมนีบุร ีกรงุเทพฯ 

คลงัสนิคำ้ จ ำนวน 7 หลงั 13,440.0 ตำรำงเมตร ใหบ้รษิทัฯ เช่ำเพื่อ
เกบ็สนิคำ้และบรกิำร 

เจำ้ของ ไม่ม ี

  คลงัสนิคำ้ จ ำนวน 1 หลงั 1,920.0 ตำรำงเมตร ใหD้TS เช่ำเพื่อเกบ็
สนิคำ้และบรกิำร 

  

  คลงัสนิคำ้ จ ำนวน 2 หลงั 3,840.0 ตำรำงเมตร ให ้บรษิทัอเมรกินั 
อนิเตอรเ์นชัน่แนล
แอสชวัรนัส ์จ ำกดั เช่ำ
คลงัสนิคำ้ 

  

       



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.2 หน้ำที ่97 

บริษทั สถานท่ีตัง้ สินทรพัย ์ พืน้ท่ี  
วตัถปุระสงคก์ารถือ

ครอง ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั  
BJL ต.คลองนครเน่ืองเขต อ.

เมื่อง จ.ฉะเชงิเทรำ 
คลงัสนิคำ้ จ ำนวน 1 หลงั 9,000.0 ตำรำงเมตร ให ้DTS เช่ำเพื่อเกบ็

สนิคำ้และบรกิำรรบั
ฝำกเอกสำร 

เจำ้ของ เป็นหลกัประกนัในกำรกูย้มื วงเงนิกู้
รวม 524 ลำ้นบำท 

อำคำร 1,000.0 ตำรำงเมตร ให ้DTS เช่ำเพื่อเป็น
อำคำรส ำนกังำน 

JPAC ต.คลองนครเน่ืองเขต อ.
เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ 

คลงัสนิคำ้หอ้งเยน็ จ ำนวน 1 หลงั 4,735.0 ตำรำงเมตร เพื่อใหบ้รกิำรรบัฝำก
สนิคำ้หอ้งเยน็ 

เจำ้ของ เป็นหลกัประกนัในกำรกูย้มื วงเงนิกู้
รวม 524 ลำ้นบำท 
 คลงัสนิคำ้หอ้งเยน็ในเขตปลอด

อำกร จ ำนวน 1 หลงั (เป็นหลงั
เดยีวกบัคลงัสนิคำ้หอ้งเยน็ทัว่ไป) 

5,170.0 ตำรำงเมตร เพื่อใหบ้รกิำรรบัฝำก
สนิคำ้หอ้งเยน็ในเขต
ปลอดอำกร 

BJL 
 
 
 
 
 

ท่ำเรอืแหลมฉบงั ต.ทุ่ง
สขุำ อ.ศรรีำชำ อ.ศรี
รำชำ จ.ชลบุร ี
 
 
 

คลงัสนิคำ้ จ ำนวน 1 หลงั 1,200.0 ตำรำงเมตร  ให ้DTS เช่ำเพื่อเกบ็
สนิคำ้และบรกิำร 

เจำ้ของ เป็นหลกัประกนัในกำรกูย้มื วงเงนิกู ้
90 ลำ้นบำท และวงเงนิกูเ้บกิเกนิ
บญัช ี10 ลำ้นบำท 
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บริษทั สถานท่ีตัง้ สินทรพัย ์ พืน้ท่ี  
วตัถปุระสงคก์ารถือ

ครอง ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั  
BJL 
 
 
 
 
 

ท่ำเรอืแหลมฉบงั ต.ทุ่ง
สขุำ อ.ศรรีำชำ อ.ศรี
รำชำ จ.ชลบุร ี
 
 
 

คลงัสนิคำ้ จ ำนวน 6 หลงั 49,820.0 ตำรำงเมตร ใหบ้รษิทัฯ เช่ำเพื่อ
เกบ็สนิคำ้และบรกิำร 

เจำ้ของ เป็นหลกัประกนัในกำรกูย้มื ดงันี้ 
- คลงัสนิคำ้ จ ำนวน 1 หลงั เป็น
หลกัประกนัในกำรกูย้มื วงเงนิกู ้90 
ลำ้นบำท และวงเงนิกูเ้บกิเกนิบญัช ี
10 ลำ้นบำท 
- คลงัสนิคำ้ จ ำนวน 3 หลงั เป็น
หลกัประกนัในกำรกูย้มื วงเงนิกู ้290 
ลำ้นบำท 

  คลงัสนิคำ้ในเขตปลอดอำกร 
จ ำนวน 6 หลงั 

48,460.0 ตำรำงเมตร ใหบ้รษิทัฯ เช่ำเป็น
คลงัสนิคำ้ปลอดอำกร
เพื่อเกบ็สนิคำ้และ
บรกิำร 

เจำ้ของ เป็นหลกัประกนัในกำรกูย้มื ดงันี้ 
- คลงัสนิคำ้ จ ำนวน 3หลงั เป็น
หลกัประกนัในกำรกูย้มื วงเงนิกู ้90 
ลำ้นบำท และวงเงนิกูเ้บกิเกนิบญัช ี
10 ลำ้นบำท 
- คลงัสนิคำ้ จ ำนวน 1 หลงั เป็น
หลกัประกนัในกำรกูย้มื วงเงนิกู ้290 
ลำ้นบำท 
- คลงัสนิคำ้ จ ำนวน 2 หลงั เป็น
หลกัประกนัในกำรกูย้มื วงเงนิกู ้152 
ลำ้นบำท 
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บริษทั สถานท่ีตัง้ สินทรพัย ์ พืน้ท่ี  
วตัถปุระสงคก์ารถือ

ครอง ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั  
ATL ท่ำเรอืแหลมฉบงั ต.ทุ่ง

สขุำ อ.ศรรีำชำ อ.ศรี
รำชำ จ.ชลบุร ี

อำคำรส ำนกังำน  2 ชัน้ 480.0 ตำรำงเมตร เพื่อเป็นสถำนที่
ปฏบิตังิำนหน่วยงำน 

สทิธกิำรเช่ำจำกของ
ท่ำเรอื 

ไม่ม ี

DTS เลขที ่266 หมู่ 5 ต.สำรภ ี
อ.สำรภ ีเชยีงใหม ่

คลงัสนิคำ้ จ ำนวน 1 หลงั 2,400.0 ตำรำงเมตร เพื่อเกบ็สนิคำ้และ
บรกิำรรบัฝำกเอกสำร 

สทิธกิำรเช่ำจำก นำง
ยุพนิ ผำทอง 

ไม่ม ี

PCS หมู่ที ่2 ต.นำด ีอ.เมอืง
สมุทรสำคร จ.
สมุทรสำคร 

คลงัสนิคำ้หอ้งเยน็ จ ำนวน 6 หลงั 27,996.0 ตำรำงเมตร เพื่อใหบ้รกิำรรบัฝำก
สนิคำ้หอ้งเยน็ 

เจำ้ของ เป็นหลกัประกนัในกำรกูย้มื วงเงนิกู้
รวม 510 ลำ้นบำท ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ
รวม 60 ลำ้นบำท และวงเงนิกู้
เบกิเกนิบญัชรีวม 10 ลำ้นบำท 

JPK 88/89 หมู่ที ่7 ต.บำง
ปลำ อ. บำงพล ีจ.
สมุทรปรำกำร 

คลงัสนิคำ้หอ้งเยน็ จ ำนวน 1 หลงั  4,540.0 ตำรำงเมตร เพื่อใหบ้รกิำรรบัฝำก
สนิคำ้หอ้งเยน็ 

เจำ้ของ เป็นหลกัประกนัในกำรกูย้มื วงเงนิกู้
รวม 525 ลำ้นบำท ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ
รวม 25 ลำ้นบำท และวงเงนิกู้
เบกิเกนิบญัชรีวม 20 ลำ้นบำท   คลงัสนิคำ้หอ้งเยน็ในเขตปลอด

อำกร จ ำนวน 1 หลงั (เป็นหลงั
เดยีวกบัคลงัสนิคำ้หอ้งเยน็ทัว่ไป) 

5,824.0 ตำรำงเมตร เพื่อใหบ้รกิำรรบัฝำก
สนิคำ้หอ้งเยน็ในเขต
ปลอดอำกร 

เจำ้ของ 

JPLAND หมู่ที ่7 ต.บำงปลำ อ. 
บำงพล ีจ.สมทุรปรำกำร 

คลงัสนิคำ้ จ ำนวน 2 หลงั 13,536.0 ตำรำงเมตร ใหบุ้คคลภำยนอกเช่ำ
เพื่อเกบ็สนิคำ้และ
บรกิำร 

เจำ้ของ เป็นหลกัประกนัในกำรกูย้มื วงเงนิกู้
รวม 525 ลำ้นบำท ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ
รวม 25 ลำ้นบำท และวงเงนิกู้
เบกิเกนิบญัชรีวม 20 ลำ้นบำท 

  รวม 210,803 ตารางเมตร    
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5.1.3 ยานพาหนะของกลุ่มบริษทัฯ  

ยำนพำหนะของกลุ่มบรษิทัฯ ณ 31 มนีำคม 2557 มจี ำนวนทัง้สิน้ 155 คนั ซึ่งมมีูลค่ำทำงบญัช ี94.9 ล้ำน
บำท  ซึง่ยำนพำหนะของกลุ่มบรษิทัมอีำยุกำรใชม้ำแลว้เฉลีย่ 4.9 ปี โดยจ ำแนกเป็นประเภทยำนพำหนะและ
กรรมสทิธิด์งัต่อไปนี้ 

  

ประเภท ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ: เจ้าของ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ: เช่าซ้ือ รวม 

  จ านวน (คนั) จ านวน (คนั)   

   รถขนส่งท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ       

 1) ธรุกิจให้บริการและขนส่งสินค้า       

รถขนส่งหอ้งเยน็ขนำด 10 ลอ้ 19 - 19 

รถขนส่งหอ้งเยน็ขนำด 6 ลอ้ 3 - 3 

รถขนส่งหอ้งเยน็ขนำด 4 ลอ้ 8 - 8 

รถ Trailer  12 7 19 

รถ Car Carrier  - 15 15 

 รวม 42 22 64 

 2) ธรุกิจให้บริการจดัเกบ็และบริหารสินค้า       

รถขนส่งขนำด 6 ลอ้ 2 1 3 

 รวม 2 1 3 
 3) ธรุกิจให้บริการขนย้ายในประเทศและ 

ต่างประเทศ       

รถกระบะ 7 5 12 

รถขนส่งขนำด 6 ลอ้ 9 2 11 

 รวม 16 7 23 

 4) ธรุกิจให้บริการจดัเกบ็เอกสารและข้อมลู       

รถกระบะ 5 8 13 

รวม 5 8 13 

 รวมรถขนส่งท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 65 38 103 

รถกระบะ 4 4 8 

รถยนต์และรถจกัรยำนยนต ์ 31 13 44 

รวมรถท่ีใช้ในส านักงาน 35 17 52 

   รวมรถทัง้หมด 100 55 155 
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5.2 รายละเอียดสญัญาท่ีส าคญัของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2558 กลุ่มบรษิทัฯ มสีญัญำทีส่ ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกจิดงัต่อไปนี้ 

5.2.1 สญัญาลงทุน บริหาร และประกอบการคลงัสินค้าอนัตราย ณ ท่าเรอืแหลมฉบงั 

คู่สญัญำ - ระหว่ำง กำรท่ำเรอืแห่งประเทศไทย (กทท.)และบรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจิ
สตกิส ์จ ำกดั ("บรษิทัฯ") 

เงื่อนไขส ำคญั - ใหบ้รษิทัฯ เป็นผูป้ระกอบกำรคลงัสนิคำ้อนัตรำย โดยใหด้ ำเนินกำรบนโครงสรำ้ง
พืน้ฐำนและสิง่อ ำนวยควำมสะดวกที ่กทท. จดัหำและก่อสรำ้งไวแ้ลว้ โดยมพีืน้ที ่
115 ไร่ ประกอบดว้ย 

 พืน้คอนกรตีเสรมิเหลก็ส ำหรบักองเกบ็ตูส้นิคำ้ 100,000 ตำรำงเมตร 
 อำคำรคลงัสนิคำ้ 2 หลงั พืน้ทีร่วมประมำณ 8,800 ตำรำงเมตร 
 ระบบไฟฟ้ำ ระบบสขุำภบิำล ระบบเตอืนภยั และระบบป้องกนั

อคัคภียั 
- ใหผู้ป้ระกอบกำรคลงัสนิคำ้อนัตรำยจดัหำเครื่องมอืขนยกตำมมำตรฐำนสำกล เช่น 
รถยกตูส้นิคำ้หนกั (Reach Stacker) รถยนตห์วัลำก รถบรรทุก 6 ลอ้เป็นตน้ 
- หำกสญัญำสิน้สดุลงไม่ว่ำในกรณีใด ใหบ้รรดำอสงัหำรมิทรพัยต่์ำงๆ ที่
ผูป้ระกอบกำรคลงัสนิคำ้จดัหำมำตกเป็นของ กทท. ทนัท ีและใหส้ทิธ ิกทท. ในกำร
ซือ้สงัหำรมิทรพัยท์ีผู่ป้ระกอบกำรคลงัสนิคำ้จดัหำทัง้หมดหรอืบำงสว่นกไ็ดต้ำม
รำคำมลูค่ำทำงบญัช ี(Current Book Value) 

เงนิค่ำผลประโยชน์ตอบ
แทน 

- ผูป้ระกอบกำรคลงัสนิคำ้อนัตรำยตอ้งช ำระเงนิค่ำผลประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ 
กกท. ตำมสดัสว่นทีไ่ดต้กลงกนั 
 - หำกปีใดมปีรมิำณตูส้นิคำ้อนัตรำยหรอืสนิคำ้อนัตรำยไม่ถงึปรมิำณขัน้ต ่ำที่
ก ำหนดไวต้ำมสญัญำใหผู้ป้ระกอบกำรคลงัสนิคำ้อนัตรำยช ำระผลประโยชน์ตอบ
แทนเพิม่เตมิใหแ้ก่ กทท.  

ระยะเวลำของสญัญำ - 30 ปี ตัง้แต่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2546 - 30 กนัยำยน พ.ศ. 2576 
- ผูป้ระกอบกำรคลงัสนิคำ้อนัตรำยมสีทิธยิื่นค ำรอ้งขอใหต่้ออำยสุญัญำไดอ้กี 2 
ครำว มกี ำหนดครำวละ 5 ปี ทัง้นี้ กทท. จะพจิำรณำผลประกอบกำรของ
ผูป้ระกอบกำรคลงัสนิคำ้ในชว่งสญัญำเดมิ 

กำรบอกเลกิสญัญำ - กทท. มสีทิธบิอกเลกิสญัญำไดห้ำก กทท. ไดแ้จง้เหตุแห่งกำรบอกเลกิสญัญำ
พรอ้มเหตุผลใหก้บัผูป้ระกอบกำรคลงัสนิคำ้อนัตรำยและผูป้ระกอบกำรคลงัสนิคำ้
อนัตรำยมไิดท้ ำกำรแกไ้ขภำยใน 90 วนั 
- กทท. อำจบอกเลกิสญัญำเมื่อใดกไ็ดอ้นัเนื่องมำจำกเหตุผลทำงควำมปลอดภยั
ของประเทศชำต ิควำมปลอดภยัของสำธำรณะชน หรอืเหตุผลอื่นๆ ท ำนองเดยีวกนั
นี้ โดย กทท. จะท ำกำรจ่ำยเงนิใหแ้ก่ผูป้ระกอบกำรคลงัสนิคำ้อนัตรำยเป็นค่ำ
เครื่องมอืและอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกตลอดจนทรพัยส์นิต่ำงๆ  
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อื่นๆ - โครงสรำ้งบรษิทัของผูป้ระกอบกำรคลงัสนิคำ้อนัตรำยตอ้งมคีนไทยหรอืนิตบิุคคล
ไทยเป็นผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 51 ตลอดระยะเวลำของสญัญำ 

 

5.2.2 สญัญากรมธรรมป์ระกนัภยั 

กลุ่มบริษัทฯ ท ำสญัญำกรมธรรม์ประกนัภยัทุกอำคำรและคลงัสนิค้ำ เพื่อคุ้มครองควำมเสยีหำยที่อำจจะ
เกดิขึน้ต่ออำคำรและคลงัสนิคำ้ รวมทัง้กำรท ำประกนัภยัควำมรบัผดิตำมกฎหมำยต่อบุคคลภำยนอก และ
ประกนัภัยควำมรบัผดิของผู้ขนส่ง สญัญำกรมธรรม์ประกนัภยัโดยทัว่ไปของกลุ่มบริษัทฯ มีรำยละเอียด
สำระส ำคญัดงัต่อไปนี้ 
 
1) สญัญากรมธรรมป์ระกนัภยัความเส่ียงทรพัยสิ์น 

ชื่อผูเ้อำประกนัภยั บรษิทัฯ/บรษิทัย่อย 

ระยะเวลำคุม้ครอง 1 ปี1 

ทรพัยส์นิทีเ่อำประกนัภยั 

 

 

 

ตวัอำคำรและสิง่ปลูกสรำ้งอื่นๆ รวมทัง้ส่วนปรบัปรุงต่อเตมิอำคำร สิง่ตดิตัง้ตรงึ
ตรำถำวร ก ำแพง รัว้ ประตูรัว้ ระบบสำธำรณูปโภคต่ำงๆ ระบบปรบัอำกำศ ลฟิท์ 
ระบบไฟฟ้ำ ระบบประปำ และอุปกรณ์ส ำนักงำนต่ำงๆ ระบบหม้อแปลงไฟฟ้ำ 
เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ ส ำนักงำน สต๊อคสนิค้ำ และวสัดุทัง้หลำย รวมถึงวตัถุดบิ 
สินค้ำระหว่ำงผลิตสินค้ำส ำเร็จรูป ภำชนะที่ใช้บรรจุและวัสดุหีบห่อ รวมถึง
ทรพัยส์นิซึง่เป็นของผูเ้อำประกนัภยั และหรอืซึง่ผูเ้อำประกนัภยัต้องรบัผิดชอบ
หรอืถอืว่ำควรตอ้งรบัผดิชอบ 

ควำมคุม้ครอง เป็นกรมธรรม์ประกันภัยกำรเสี่ยงภัยทุกชนิด (Industrial All Risk Insurance)  
ซึ่งคุ้มครองควำมสูญเสีย หรือควำมเสียหำยของทรัพย์สินที่เอำประกันภัย 
เน่ืองมำจำกไฟไหม ้ฟ้ำผ่ำ ภยัลมพำยุ ภยักำรเฉี่ยวและหรอืกำรชนของยวดยำน
พำหนะ ภยัควนั ภยัอำกำศยำน ภยัน ้ำท่วม ภยัเนื่องจำกน ้ำ ภยัแผ่นดนิไหวหรอื
ภูเขำไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น ้ำหรือสึนำมิ ภัยระเบิด ภัยกำรนัดหยุดงำน กำร
จลำจล หรอืกำรกระท ำอนัมเีจตนำร้ำย (ยกเว้นกำรกระท ำเพื่อผลทำงกำรเมอืง 
ศำสนำหรอืลทัธนิิยม) ภยัลูกเหบ็ กำรลกัทรพัย์โดยกำรเขำ้ไปหรอืออกจำกตัว
อำคำรนัน้ดว้ยกำรใชก้ ำลงัอย่ำงรุนแรงและท ำใหเ้กดิร่องรอยควำมเสยีหำยทีเ่หน็
ได้อย่ำงชดัเจนต่อตวัอำคำร กำรจี้ กำรปล้น อุบตัิเหตุมำจำกปจัจยัภำยนอกซึง่
มไิดร้ะบุไวใ้นขอ้ยกเวน้ของกรมธรรมป์ระกนัภยัควำมเสีย่งทรพัยส์นิ 

วงเงนิประกนัภยั มลูค่ำรวม 6,256,062,701 บำท 

 
หมำยเหตุ: 1 สญัญำกรมธรรม์ประกนัภยัควำมเสี่ยงทรพัย์สินเป็นกรมธรรม์หลำยกรมธรรม์ มรีะยะเวลำคุ้มครอง 1 ปี และมรีะยะเวลำเริ่มและสิ้นสุด
ต่ำงกนั กลุ่มบรษิทัฯ มนีโยบำยทีจ่ะต่ออำยุกรมธรรมด์งักล่ำวทุกปี  
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2) สญัญากรมธรรมป์ระกนัภยัความรบัผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 

ชื่อผูเ้อำประกนัภยั บรษิทัฯ/บรษิทัย่อย 

ระยะเวลำคุม้ครอง 1 ปี1 

ควำมคุม้ครอง ควำมรับผิดตำมกฎหมำยของผู้เอำประกันภัยที่จะต้องชดใช้เป็นค่ำเสียหำย
ส ำหรบักำรเสยีชวีติหรอืควำมบำดเจบ็ต่อร่ำงกำยหรอืควำมเจบ็ป่วยหรอืควำม
เสยีหำยหรอืควำมสญูเสยีต่อทรพัยส์นิของบุคคลภำยนอก ซึง่เกดิขึน้โดยอุบตัเิหตุ
อนัเกีย่วกบักจิกำรหรอืธุรกจิของผูเ้อำประกนัภยัภำยใตข้อบเขตของกำรเสีย่งภยั
ทีไ่ดเ้อำประกนัภยัไว ้และเกดิขึน้ในระหว่ำงระยะเวลำเอำประกนัภยั ณ อำณำเขต
กำรคุม้ครองซึง่ไดร้ะบุในตำรำงกรมธรรม ์

ค่ำใชจ้่ำยและค่ำธรรมเนียมในกำรเรยีกรอ้งค่ำสนิไหมทดแทน ซึง่ผูเ้อำประกนัภยั
ต้องชดใช้ให้กบัผู้เรยีกร้อง หรอืซึ่งผู้เอำประกนัภยัได้จ่ำยไปด้วยควำมยนิยอม
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกบรษิทัประกนัภยัรวมถงึควำมรบัผดิตำมกฎหมำยของผู้
เอำประกนัภยั 

วงเงนิประกนัภยั 

 

- รวมกนัไม่เกนิ 30,000,000 บำทต่ออุบตัเิหตุแต่ละครัง้และตลอดระยะเวลำเอำ
ประกนัภยั ขึน้กบัประเภทธุรกจิอุบตัเิหตุ 

หมำยเหตุ: 1 สญัญำกรมธรรม์ประกนัภยัควำมเสี่ยงทรพัย์สนิเป็นกรมธรรม์หลำยกรมธรรม์ มรีะยะเวลำคุ้มครอง 1 ปี และมรีะยะเวลำเริม่และสิ้นสุด
ต่ำงกนั กลุ่มบรษิทัฯ มนีโยบำยทีจ่ะต่ออำยุกรมธรรมด์งักล่ำวทุกปี 
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3) สัญญากรมธรรม์ประกันภัยความรบัผิดของผู้ขนส่งภายในประเทศไทย (ประกันภัยสินค้า
อนัตราย) 

ชื่อผูเ้อำประกนัภยั บริษัทฯ และ/หรือ JTS และ/หรือ ผู้ร ับเหมำร่วม (กรณีมีผู้ขนส่งร่วม ผู้เอำ
ประกนัภยัมหีน้ำที่แจ้งรำยชื่อผู้ขนส่งร่วมทัง้หมดให้บรษิัทฯ ทรำบก่อนเริม่ต้น
ควำมคุม้ครอง)  

ระยะเวลำคุม้ครอง 1 ปี (30 ธนัวำคม 2557 - 30 ธนัวำคม 2558) 

ควำมคุม้ครอง สนิคำ้อนัตรำยประเภทต่ำงๆทีม่บีรรจุภณัฑท์ีไ่ดม้ำตรฐำนตำมปกตขิองกำรขนส่ง
ทัง้นี้รวมควำมคุม้ครองสนิคำ้ต่ำงๆดงันี้ 

-สิง่ของทีใ่ชแ้ลว้ สิง่ของสง่ซ่อม 

-เครื่องจกัร 

-สนิคำ้แช่แขง็ 

-สนิคำ้ทีแ่ตกหกัง่ำย ไดแ้ก่ กระจก เครื่องแกว้ เซรำมคิ 

-รถยนตบ์รรจุใน General Purpose Container (ตูท้ีใ่ชใ้นกำรบรรจุสนิคำ้ทัว่ไป) 

-ตู้คอนเทนเนอร์เช่ำ (ไม่คุ้มครองตู้คอนเทนเนอร์ของผู้เอำประกนัภัย) รวมถึง
สนิค้ำทัว่ไป ที่ไม่ตกอยู่ในขอ้ยกเว้นของกรมธรรม์ประกนัภยัควำมรบัผดิของผู้
ขนสง่ 

เสน้ทำงกำรขนสง่ เริม่คุม้ครองจำกบรเิวณคลงัสนิคำ้ของลกูคำ้ และกำรขนสง่ตำมเสน้ทำงปกตนิิยม
ภำยในประเทศ 

วงเงนิประกนัภยั 50,000,000 บำท 
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4) สญัญากรมธรรมป์ระกนัภยัความรบัผิดของผูข้นส่งระหว่างประเทศ (ประกนัภยัสินค้าประเภทรถ) 

ชื่อผูเ้อำประกนัภยั JTS และ/หรอื ATL 

ระยะเวลำคุม้ครอง 1 ปี (26 กนัยำยน 2557 - 1 กรกฎำคม 2558) 

ควำมคุม้ครอง รถใหม่ป้ำยแดง: รถเก๋ง รถกระบะ และรถตู ้

รถมอืสอง: รถเก๋ง รถกระบะ และรถตู ้

เสน้ทำงกำรขนสง่ กำรขนสง่ตำมเสน้ทำงปกตนิิยมภำยในประเทศ และ 4 เสน้ทำง ดงัต่อไปนี้ 

เส้นทำงที่ 1: ต้นทำงจำกประเทศไทย ปลำยทำง ท่ำนำแล้ง นครเวียงจนัทร์ 
สำธำรณรฐัประชำธิปไตยประชำชนลำว โดยขนส่งผ่ำนแดนที่ด่ำน อ.เมือง จ.
หนองคำย ขยำยเสน้ทำงจำกชำยแดนไม่เกนิ 20 กม. 

เสน้ทำงที่ 2: ต้นทำงจำกประเทศไทย ปลำยทำง ปอยเปต จ.บนัเตียเมยีนเจย 
รำชอำณำจักรกมัพูชำ โดยขนส่งผ่ำนแดนที่ด่ำน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 
ขยำยเสน้ทำงจำกชำยแดนไม่เกนิ 20 กม. 

เสน้ทำงที ่3: ต้นทำงจำกประเทศไทย ปลำยทำง รฐักะเหรีย่ง สหภำพพม่ำ โดย
ขนส่งผ่ำนแดน ที่ด่ำน อ.แม่สอด จ.ตำก ขยำยเสน้ทำงจำกชำยแดนไม่เกนิ 20 
กม. 

เส้นทำงที่ 4: ต้นทำงจำกอ ำเภอสะเดำ จ.สงขลำ ไปยัง รัฐเกดะห์ ประเทศ
มำเลเซยี ขยำยเสน้ทำงจำกชำยแดนไม่เกนิ 20 กม. 

วงเงนิประกนัภยั 80,000,000 บำท  
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5.2.3 สิทธิและประโยชน์จากการได้รบัการส่งเสริมการลงทุน 

กลุ่มบรษิทัไดร้บักำรสง่เสรมิกำรลงทุนตำมพระรำชบญัญตัสิ่งเสรมิกำรลงทุน พ.ศ. 2520 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) จำก
คณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุนในกจิกำร โดยมรีำยละเอยีดและสำระส ำคญัของสทิธปิระโยชน์โดยทัว่ไปดงันี้ 

 สิทธิและประโยชน์ เลขท่ีบตัรส่งเสริม 

1833(3)/ 

2552  

PCS 

1224(3)/ 

2553  

PCS 

2566(7)/ 

2556 

DITS 

1311(3)/ 

2556 

JPAC 

2630(3)/ 

2556 

JPK 

1342(3)/ 

2557 

PCS 

1 สิท ธิ ใ น ก ำ รน ำ คน ต่ ำ งด้ ำ ว ซึ่ ง เ ป็ น ช่ ำ ง ฝี มือ ห รื อ
ผูช้ ำนำญกำรคู่สมรสและบุคคลซึง่อยู่ในอุปกำระของบุคคล
ทัง้สองประเภทนี้ เข้ำมำในรำชอำณำจักร และได้ร ับ
อนุญำตท ำงำนเฉพำะต ำแหน่งหน้ำที่กำรท ำงำน ตำม
จ ำนวนและก ำหนดระยะเวลำใหอ้ยู่ในรำชอำณำจกัรเท่ำที่
คณะกรรมกำรพจิำรณำเหน็สมควร 

      

2 สิทธิในกำรยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรบัเครื่องจกัรตำมที่
คณะกรรมกำรพจิำรณำอนุมตั ิ

  1    

3 สทิธใินกำรยกเวน้ภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส ำหรบัก ำไรสุทธทิี่
ไ ด้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ ได้ร ับกำรส่ ง เสริมมี
ก ำหนดเวลำ 8 ปี นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีำยไดจ้ำกกำรประกอบ
กจิกำรนัน้ 

ในกรณีที่ประกอบกิจกำรขำดทุนในระหว่ำงเวลำได้ร ับ
ยกเว้นภำษีเงนิได้นิติบุคคล ผู้ได้รบักำรส่งเสรมิจะได้รบั
อนุญำตใหน้ ำผลขำดทุนประจ ำปีทีเ่กดิขึน้ในระหว่ำงเวลำ
นัน้ไปหกัออกจำกก ำไรสุทธทิี่เกดิขึ้นภำยหลงัระยะเวลำ
ไดร้บัยกเวน้ภำษีเงนิไดน้ิติบุคคลมกี ำหนดเวลำไม่เกนิ 5 
ปี นับแต่วนัพน้ก ำหนดเวลำนัน้ โดยจะเลอืกหกัจำกก ำไร
สุทธขิองปีใดปีหนึ่งหรอืหลำยปีกไ็ด ้

      

4 สทิธใินกำรยกเวน้ไม่ต้องน ำเงนิปนัผลจำกกจิกำรที่ได้รบั
กำรส่งเสรมิ ซึ่งได้รบัยกเว้นภำษีเงนิได้นิติบุคคลไปรวม
ค ำนวณเพื่อเสยีภำษเีงนิไดต้ลอดระยะเวลำทีไ่ดร้บัยกเวน้
ภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 

      

หมำยเหตุ: 1ไดร้บัยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรบัเครื่องจกัรตำมทีค่ณะกรรมกำรพจิำรณำอนุมตัติลอดระยะเวลำทีไ่ดร้บักำรส่งเสรมิ 
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อย่ำงไรกต็ำม กลุ่มบรษิทัต้องปฏบิตัติำมเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นบตัรส่งเสรมิกำรลงทุน เช่น เครื่องจกัรจะตอ้ง
เป็นเครื่องจกัรใหม่ และน ำเขำ้มำภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด ตอ้งเปิดด ำเนินกำรโครงกำรภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด
นับแต่วนัทีอ่อกบตัรส่งเสรมิ จะต้องด ำเนินกำรใหไ้ดร้บัใบรบัรองระบบคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 9000 หรอื ISO 
14000 หรอืมำตรฐำนสำกลอื่นทีเ่ทยีบเท่ำ ภำยใน 2 ปี นบัแต่วนัทีเ่ปิดด ำเนินกำร และตอ้งตัง้โรงงำนในทอ้งทีต่ำมที่
ก ำหนดไว ้ทัง้นี้ ภำยในระยะเวลำ 15 ปีนบัแต่วนัเปิดด ำเนินกำร จะยำ้ยโรงงำนไปตัง้ในทอ้งทีอ่ื่นมไิด้ เป็นตน้ 

 เลขท่ีบตัร
ส่งเสริม 

วนัท่ีได้รบัการ
ส่งเสริม 

วนัท่ีเร่ิมใช้สิทธิ – 
วนัทีหมดอายุ 

ผลิตภณัฑ/์ก าลงัการผลิต เง่ือนไขเฉพาะโครงการ 

1 1833(3)/2552 27 สิ ง ห ำ ค ม 
2552 

1 มกรำคม 2553 - 
31 ธนัวำคม 2560 

 กจิกำรบรกิำรแช่แขง็ 
 ค ว ำ ม จุ ข อ ง ห้ อ ง เ ย็ น

ประมำณ 5,000 ตนัสนิคำ้ 

 ทุนจดทะเบยีนไม่น้อยกว่ำ 
180.0 ลำ้นบำท 

 ขนำดกำรลงทุน (ไมร่วมค่ำ
ทีด่นิและทุนหมนุเวยีน) ไม่
น้อยกว่ำ 1.0 ลำ้นบำท 

 เครื่องจักรที่ได้ร ับยกเว้น
อำกรขำเข้ำต้องน ำเข้ำมำ
ภำยในวันที่ 30 เมษำยน 
2555 

2 1224(3)/2553  4 ม ก ร ำ ค ม 
2553 

1 สงิหำคม 2555 - 
31 กรกฎำคม 2563 

 กจิกำรบรกิำรแช่แขง็ 
 ค ว ำ ม จุ ข อ ง ห้ อ ง เ ย็ น

ประมำณ 9,000 ตนัสนิคำ้ 

 ทุนจดทะเบยีนไม่น้อยกว่ำ 
180.0ลำ้นบำท 

 ขนำดกำรลงทุน (ไมร่วมค่ำ
ทีด่นิและทุนหมนุเวยีน) ไม่
น้อยกว่ำ 1.0 ลำ้นบำท 

 เครื่องจักรที่ได้ร ับยกเว้น
อำกรขำเข้ำต้องน ำเข้ำมำ
ภำยในวันที่ 5 กันยำยน 
2555 

3 2566(7)/2556 1 8  กัน ย ำ ยน 
2556 

24 มนีำคม 2557 – 
23 มนีำคม 2565 

 กจิกำรซอฟต์แวร ์ประเภท 
Enterprise Software และ 
Digital Content 

 ต้องมกีระบวนกำร พฒันำ
ซอฟต์แวร ์ดงัต่อไปนี้ 
- ก ำ ร พัฒ น ำ รู ป แ บ บ 
(Modeling) 

- กำรศกึษำควำมต้องกำร 
(Requirement 
Analysis) 

- กำรออกแบบ (Design) 
- ก ำ ร พัฒ น ำ แ ล ะ ก ำ ร
สร้ำงสรรค์โปร   แกรม

 ทุนจดทะเบยีนไม่น้อยกว่ำ 
7.1 ลำ้นบำท 

 ขนำดกำรลงทุน (ไมร่วมค่ำ
ทีด่นิและทุนหมนุเวยีน) ไม่
น้อยกว่ำ 1.0 ลำ้นบำท 
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 เลขท่ีบตัร
ส่งเสริม 

วนัท่ีได้รบัการ
ส่งเสริม 

วนัท่ีเร่ิมใช้สิทธิ – 
วนัทีหมดอายุ 

ผลิตภณัฑ/์ก าลงัการผลิต เง่ือนไขเฉพาะโครงการ 

ซอฟต์ แ ว ร์  แ ล ะ งำน 
Digital Content 
(Implementation) 

- กำรทดสอบโปรแกรม
และระบบซอฟต์แวร์  
(Program and system 
testing) 

- กำรประยุกต์ ใช้ระบบ
ซ อฟ ต์ แ ว ร์ ห รื อ ง ำ น 
Digital content 
(Deployment) 

- กำรจดักำรเปลีย่นแปลง
ระบบซอฟต์แวร์หรือ
ง ำ น  Digital content 
(Configuration & 
Change Management) 

- กำรฝึกอบรมในลกัษณะ
ทั ก ษ ะ อ ำ ชี พ ก ำ ร
ออกแบบและพัฒนำ
เกี่ยวกบัซอฟต์แวร์หรอื
ง ำ น  Digital content 
(Related professional 
training for software 
and digital content 
design and 
development) 

4 1311(3)/2556 3  ธั น ว ำ ค ม 
2555 

1 ตุลำคม 2556 - 
30 กนัยำยน 2564 

 กจิกำรบรกิำรรบัฝำกห้อง
เยน็ 

 ค ว ำ ม จุ ข อ ง ห้ อ ง เ ย็ น
ป ร ะ ม ำ ณ  25,000 ตั น
สนิคำ้ 

 ทุนจดทะเบยีนไม่น้อยกว่ำ 
50.0 ลำ้นบำท 

 ขนำดกำรลงทุน (ไมร่วมค่ำ
ทีด่นิและทุนหมนุเวยีน) ไม่
น้อยกว่ำ 1.0 ลำ้นบำท 

 เครื่องจักรที่ได้ร ับยกเว้น
อำกรขำเข้ำต้องน ำเข้ำมำ
ภำยในวันที่ 5 กันยำยน 
2558 

5 2630(3)/2556 7  ม ก ร ำ ค ม 
2556 

1 กรกฎำคม 2557 - 
30 มถุินำยน 2565 

 กจิกำรบรกิำรรบัฝำกห้อง
เยน็ 

 ค ว ำ ม จุ ข อ ง ห้ อ ง เ ย็ น

 ทุนจดทะเบยีนไม่น้อยกว่ำ 
50.0 ลำ้นบำท 

 ขนำดกำรลงทุน (ไมร่วมค่ำ
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 เลขท่ีบตัร
ส่งเสริม 

วนัท่ีได้รบัการ
ส่งเสริม 

วนัท่ีเร่ิมใช้สิทธิ – 
วนัทีหมดอายุ 

ผลิตภณัฑ/์ก าลงัการผลิต เง่ือนไขเฉพาะโครงการ 

ป ร ะ ม ำ ณ  25,000 ตั น
สนิคำ้ 

ทีด่นิและทุนหมนุเวยีน) ไม่
น้อยกว่ำ 1.0 ลำ้นบำท 

 เครื่องจักรที่ได้ร ับยกเว้น
อำกรขำเข้ำต้องน ำเข้ำมำ
ภำยในวนัที ่15 พฤษภำคม 
2558 

6 1342(3)/2557 5  กุ มภำพันธ์  
2556 

1 ตุลำคม 2557 - 
30 กนัยำยน 2565 

 กจิกำรบรกิำรรบัฝำกห้อง
เยน็ 

 ค ว ำ ม จุ ข อ ง ห้ อ ง เ ย็ น
ป ร ะ ม ำ ณ  25,000 ตั น
สนิคำ้ 

 ทุนจดทะเบยีนไม่น้อยกว่ำ 
180.0 ลำ้นบำท 

 ขนำดกำรลงทุน (ไมร่วมค่ำ
ทีด่นิและทุนหมนุเวยีน) ไม่
น้อยกว่ำ 1.0 ลำ้นบำท 

 เครื่องจักรที่ได้ร ับยกเว้น
อำกรขำเข้ำต้องน ำเข้ำมำ
ภำยในวนัที่ 19 กนัยำยน 
2559 

 

5.2.4 สญัญาเงินกู้ท่ีส าคญั 

สญัญำ สญัญำเงนิกูย้มืเงนิระยะยำวเพื่อเป็นเงนิทุนในกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถอืหุน้ของกลุ่มบรษิทั 

สญัญำเงนิกูย้มืระยะยำวเพื่อเป็นเงนิทุนส ำหรบักำรซื้อที่ดนิ ก่อสร้ำงคลงัสนิคำ้ และซื้อเครื่องจกัร 
เพื่อกำรประกอบธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ 

คู่สญัญำ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย กบัธนำคำรพำณิชย ์

วงเงนิกูย้มืระยะยำว 

(ณ  วัน ที่  3 1  มีน ำคม 
2558) 

 JWDIL วงเงนิกูร้วม 60.0 ลำ้นบำท ครบก ำหนดช ำระงวดสดุทำ้ยเดอืนตุลำคม 2558 

 BJL วงเงนิกูร้วม 760.0 ลำ้นบำท ครบก ำหนดช ำระงวดสดุทำ้ยเดอืนมนีำคม 2563 

 DTS วงเงนิกูร้วม 30.0 ลำ้นบำท ครบก ำหนดช ำระงวดสดุทำ้ยเดอืนมถุินำยน 2562 

 ATL วงเงนิกูร้วม 286.8 ลำ้นบำท ครบก ำหนดช ำระงวดสดุทำ้ยเดอืนมนีำคม 2562 

 JPLAND วงเงนิกูร้วม 437.6 ลำ้นบำท ครบก ำหนดช ำระงวดสดุทำ้ยเดอืนมถุินำยน 2562 

 JPAC วงเงนิกูร้วม 387.0 ลำ้นบำท ครบก ำหนดช ำระงวดสดุทำ้ยเดอืนมกรำคม 2564 
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 JAPAC วงเงนิกูร้วม 200.0 ลำ้นบำท ครบก ำหนดช ำระงวดสดุทำ้ยเดอืนมนีำคม 2561 

 PCS วงเงนิกูร้วม 310.0 ลำ้นบำท ครบก ำหนดช ำระงวดสดุทำ้ยเดอืนมนีำคม 2563 

 JPK วงเงนิกูร้วม 325.0 ลำ้นบำท ครบก ำหนดช ำระงวดสุดทำ้ยเดอืนกรกฎำคม 2562 
 

เ งื่ อน ไข เ งินกู้ ที่ ส ำ คัญ 
(Loan Covenants) 

ในแต่ละสญัญำเงนิกูม้เีงื่อนไขกำรด ำรงอตัรำสว่นทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั ดงันี้ 

 ให้ผู้กู้ด ำรงอัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ DSCR1 (Debt Service Coverage 
Ratio) ไวใ้นอตัรำสว่นไม่น้อยกว่ำ 1.2 - 1.5 เท่ำ (แลว้แต่ธนำคำร) 

 ผูกู้จ้ะไม่ก่อภำระผกูพนัใดๆ โดยกำรกูย้มืหรอืค ้ำประกนับุคคลใดๆ จนท ำใหอ้ตัรำสว่นของ
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น2 (Debt to Equity Ratio) ของผู้กู้ เกินกว่ำอัตรำส่วนที่
ก ำหนด (อตัรำสว่นทีก่ ำหนดแลว้แต่วงเงนิกูแ้ละธนำคำร) อยู่ในช่วงระหว่ำง 2.2 – 3.0 เทำ่  
แต่ทัง้นี้ Debt to Equity Ratio จะตอ้งไม่ต ่ำกว่ำศนูย ์ 

 หำกผู้กู้จะช ำระเงินกู้ยืมจำกกรรมกำร หรือผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกนัของผู้กู้ 
จะตอ้งขอควำมยนิยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกธนำคำรก่อน 

 ผูกู้จ้ะตอ้งแจง้ใหส้ถำบนักำรเงนิทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรทนัท ีเมื่อเกดิขอ้พพิำทหรอืคดี
ใดๆ 

 หำกผูกู้จ้ะจ่ำยเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของผูกู้ ้หรอืใหเ้งนิกูย้มืแก่บุคคล และ/หรอืนิตบิุคคล
ใดๆ เพิม่เตมิจำกทีม่อียู่ก่อนแลว้ ผูกู้จ้ะต้องไดร้บัควำมยนิยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำก
ธนำคำรก่อน 

 เมื่อมกีำรเปลีย่นแปลงในเรื่องดงัต่อไปนี้ 
- ผูม้อี ำนำจกระท ำกำรแทน หรอือ ำนำจของผูม้อี ำนำจกระท ำกำรแทนของผูกู้ ้หรอื 
- แกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืแกไ้ขขอ้บงัคบั หรอืตรำประทบั 

 ผูกู้จ้ะตอ้งแจง้ใหธ้นำคำรทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรภำยใน 15 วนั นบัจำกวนัเปลีย่นแปลง 
พรอ้มทัง้แนบเอกสำรประกอบกำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำว 

หมำยเหตุ: 1 DSCR ค ำนวณจำกก ำไรก่อนหกัดอกเบี้ยจ่ำย ภำษเีงนิได ้ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย (EBITDA) หำรดว้ยส่วนของหนี้สนิระยะยำวที่ถงึก ำหนด 
 ช ำระในงวดบญัชนีัน้ (Current portion of Long term Debt) รวมดอกเบี้ยเงนิกูร้ะยะยำวและ ระยะสัน้ 

  2 Debt to Equity Ratio ค ำนวณจำกหนี้สนิรวม หำรดว้ยส่วนของผูถ้อืหุน้ 
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5.3 นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

บรษิัทฯ จะลงทุนในบรษิทัทีม่วีตัถุประสงค์ในกำรประกอบธุรกจิดำ้นโลจสิตกิสเ์ช่นเดยีวกบัธุรกจิหลกั
ของบรษิทัฯ หรอืกจิกำรทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกนั หรอืกจิกำรทีส่นับสนุนกจิกำรของบรษิทัฯ อนัจะท ำใหบ้รษิทัฯมผีล
ประกอบกำรหรอืผลก ำไรเพิม่มำกขึ้น หรือลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กบับรษิัทฯ โดยสำมำรถ
สนับสนุนกำรด ำเนินธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ ใหม้คีวำมครบวงจรมำกยิง่ขึน้ เพื่อเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั
ของบรษิทัฯ และเพื่อใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำยกำรเป็นผูใ้หบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสช์ัน้น ำในภูมภิำคเอเชยีอย่ำงครบวงจร 
ในกรณีทีบ่รษิทัฯ จะลงทุนในบรษิทัทีม่กีำรประกอบธุรกจิทีไ่ม่ใช่ธุรกจิโลจสิตกิสใ์หค้ณะกรรมกำรเป็นผูอ้นุมตั ิทัง้นี้ 
คณะกรรมกำรตอ้งพจิำรณำแลว้ว่ำกำรลงทุนดงักล่ำวเป็นประโยชน์แก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้โดยรวม 

ทัง้นี้ ในกำรก ำกบัดแูลบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม บรษิทัฯ จะสง่กรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรทีม่คีุณสมบตัแิละ
ประสบกำรณ์ทีเ่หมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกจิเพื่อเป็นตวัแทนในกำรบรหิำรกจิกำรของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมนัน้ๆ 
เพื่อก ำหนดนโยบำยที่ส ำคัญและควบคุมกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่ำว ทัง้นี้ 
กรรมกำรซึ่งเป็นตวัแทนของบรษิัทจะต้องท ำหน้ำที่ในกำรก ำกบัดูแลบรษิัทย่อย และ /หรอื บรษิัทร่วม ให้บรหิำร
จัดกำร หรือด ำเนินงำน ต่ำงๆ ตำมนโยบำยที่บริษัทก ำหนด รวมถึงจะต้องใช้ดุลยพินิจตำมมติของที่ประชุม
คณะกรรมกำร และ/หรอืที่ประชุมผู้ถือหุน้ของบรษิทัทีอ่นุมตัิในเรื่องทีส่ ำคญัของบรษิทัย่อย และ/หรอื บรษิัทร่วม 
เพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่บรษิทัฯ และเพื่อกำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนืของบรษิทัฯ 
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6. โครงการในอนาคต 

กลุ่มบรษิทั มแีผนกำรลงทุนเพื่อขยำยกำรด ำเนินงำนและกำรใหบ้รกิำรของกลุ่มบรษิทั โดยจะใชเ้งนิลงทุน
จำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่ประชำชนครัง้แรก เงินหมุนเวียนในกิจกำร และเงินกู้จำกสถำบนักำรเงนิ ซึ่ง
ภำพรวมของกำรลงทุนสำมำรถแบ่งไดด้งัต่อไปนี้ 

1.   โครงการท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

 
โครงการท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

เงินลงทุน
โดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ช่วงเวลาโครงการใน
อนาคตท่ีคาดวา่จะ

แล้วเสรจ็ 
โครงการก่อสรา้งคลงัสินค้า   

(1) คลงัสินค้าในประเทศ   

โครงกำรศนูยร์วมในกำรเกบ็และกระจำยสนิคำ้เขำ้ตูค้อนเทนเนอร ์
ท่ำเรอืแหลมฉบงั (LCL Consolidation Hub) 

10  ไตรมำส 1 ปี 2559 
 

โครงกำรศนูยก์ระจำยสนิคำ้อนัตรำย (Dangerous Goods Local 
Warehouse)  

60 ไตรมำส 2 ปี 2559 

โครงกำรซือ้เครนขำสงู (Rubber Tyred Gantry Crane: RTG) 17 ไตรมำสที ่3 ปี 2558 

รวมเงินลงทุนโครงการคลงัสินค้าในประเทศ 87  

(2) คลงัสินค้าส าหรบัสินค้าควบคมุอณุหภมิูแช่เยน็และแช่แขง็   

โครงกำรขยำยพืน้ทีค่ลงัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ 
มหำชยั จงัหวดัสมทุรสำคร 

160 ไตรมำส 3 ปี 2558 

รวมเงินลงทุนโครงการคลงัสินค้าส าหรบัสินค้าควบคมุอณุหภมิูแช่
เยน็และแช่แขง็ 

160  

(3) คลงัสินค้าต่างประเทศ    

โครงกำรคลงัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแชแ่ขง็ ประเทศกมัพชูำ 
ประเทศพม่ำ และประเทศลำว 

390 ไตรมำส 1 ปี 2559 

รวมเงินลงทุนโครงการคลงัสินค้าในต่างประเทศ 390  

รวมเงินลงทุนโครงการก่อสรา้งคลงัสินค้า 637  

โครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรุกิจขนส่ง   

โครงกำรซือ้รถบรรทุก (Car Carier) 35 ไตรมำส 2 ปี 2558 

รวมเงินลงทุนโครงการท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจขนส่ง 35  

รวมเงินลงทุนโครงการท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินงาน 672  
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6.1 โครงการท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

6.1.1 โครงการก่อสรา้งคลงัสินค้า 

คลงัสินค้าในประเทศ 

1) โครงการศนูยร์วมในการเกบ็และกระจายสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร ์ (Less Container Load Freight 
Consolidation Hub) พืน้ท่ีรวม 9,000 ตารางเมตร ท่าเรอืแหลมฉบงั 
โครงกำรศูนยร์วมในกำรเกบ็และกระจำยสนิคำ้เขำ้ตู้คอนเทนเนอรใ์นเขตปลอดอำกร เป็นโครงกำรภำยใต้

กำรด ำเนินกำรของบรษิทัฯ  โดยโครงกำรดงักล่ำวตัง้อยู่ในเขตท่ำเรอืแหลมฉบงั ในปจัจุบนักำรสง่ออกทีท่่ำเรอืแหลม
ฉบงั จะเป็นในลกัษณะหนึ่งตู้คอนเทนเนอรต่์อผูข้นส่งหนึ่งรำย ผูส้่งออกบำงรำยส่งออกสนิคำ้ในปรมิำณน้อยท ำให้
เสยีเวลำในกำรรอส่งออกสนิค้ำพร้อมตู้คอนเทนเนอร์จ ำนวนมำกของผู้ส่งออกรำยอื่นในครำวเดยีวหรอืต้องยอม
จ่ำยเงนิส ำหรบัตู้คอนเทนเนอรท์ัง้ตู้ส ำหรบัสัง่สนิคำ้ปรมิำณไม่มำก บรษิทัฯ จงึมแีผนทีจ่ะใหบ้รกิำรศูนยร์วมในกำร
เกบ็และกระจำยสนิคำ้เขำ้ตู้คอนเทนเนอร์ (Freight Consolidation Hub) ในท่ำเรอืแหลมฉบงั เพื่อรวมสนิคำ้จำกผู้
สง่ออกรำยย่อยก่อนขนยำ้ยขึน้เรอื โครงกำรดงักล่ำวจะใหบ้รกิำรแก่ลกูคำ้ทีต่อ้งกำรขนสง่สนิคำ้ในปรมิำณน้อยโดยมี
บรษิทัตวัแทนผูข้นสง่สนิคำ้ (Freight Forwarder) หรอืบรษิทัเดนิเรอืเป็นตวักลำงตดิต่อระหว่ำงบรษิทัฯ และผูส้ง่ออก
รำยย่อย  พืน้ทีข่องโครงกำรประกอบดว้ย คลงัสนิคำ้ 1 คลงั เนื้อทีร่วม 9,000 ตำรำงเมตร ทัง้นี้บรษิทัฯ อยู่ระหว่ำง
กำรขอใบอนุญำตสถำนทีต่รวจและบรรจุสนิคำ้เขำ้คอนเทนเนอร์เพื่อกำรส่งออก (สตส.) จำกกรมศุลกำกร โดยจะ
ปรบัปรุงคลงัสนิคำ้เดมิของบรษิทัฯ ทีอ่ยู่ในพืน้ทีเ่ขตท่ำเรอืแหลมฉบงั เพื่อใหร้องรบักำรใหบ้รกิำรดงักล่ำว โดยมลูค่ำ
กำรลงทุนของโครงกำรดงักล่ำวประมำณ 10 ลำ้นบำท โครงกำรน้ีคำดว่ำจะเริม่ใหบ้รกิำรภำยในไตรมำสที ่1 ปี 2559 

 
2) โครงการศูนย์กระจายสินค้าอันตราย (Dangerous Goods Local Warehouse) พื้นท่ีรวม 10,000 

ตารางเมตร ท่าเรอืแหลมฉบงั 
โครงกำรศูนย์กระจำยสนิค้ำอนัตรำยเป็นโครงกำรภำยใต้กำรด ำเนินกำรของบริษัทฯ ปจัจุบนักำรขนส่ง

สนิคำ้เขำ้และออกจำกคลงัสนิคำ้อนัตรำยของบรษิทัฯ เป็นในลกัษณะตู้คอนเทนเนอรห์รอืถงั (Tank) ทีไ่ม่สำมำรถ
แยกหรอืกระจำยสนิค้ำออกนอกตู้คอนเทนเนอร์หรือถงัได้ บรษิัทฯ จงึขยำยกำรให้บรกิำรโดยมแีผนลงทุนสร้ำง
คลงัสนิค้ำทัว่ไปส ำหรบัสนิค้ำอนัตรำย (Dangerous Goods Local Warehouse) เพื่อรบั เก็บ และกระจำยสนิค้ำ
อนัตรำยไปยงัลกูคำ้ในชนิดและปรมิำณทีล่กูคำ้ตอ้งกำร ซึง่ลกูคำ้บำงสว่นตอ้งกำรพืน้ทีเ่พื่อแยกและกระจำยสนิคำ้ลง
ในรถขนส่งขนำดเลก็ลง เพื่อส่งไปยงัหลำยๆจุดหมำย แทนที่จะขนส่งไปกบัตู้คอนเทนเนอร์ขนำดใหญ่ที่สำมำรถ
ส่งไปยงัจุดหมำยปลำยทำงเดยีวเท่ำนัน้ นอกจำกนี้ลูกค้ำบำงส่วนยงัต้องกำรคลงัสนิค้ำเพื่อเกบ็สนิค้ำบำงส่วนไว้
เนื่องจำกกำรใชง้ำนครัง้ละปรมิำณไม่มำก โครงกำรนี้มพีืน้ทีโ่ครงกำรโดยรวม 10,000 ตำรำงเมตร เป็นคลงัสนิค้ำ
จ ำนวน 1 คลงั เนื้อที ่6,000 ตำรำงเมตร มูลค่ำกำรลงทุนของโครงกำรประมำณ 60 ลำ้นบำท โครงกำรนี้คำดว่ำจะ
แลว้เสรจ็ภำยในไตรมำสที ่2 ปี 2559 

 
3) โครงการซ้ือเครนขาสูง (Rubber Tyred Gantry Crane: RTG) จ านวน 4 คนั 

โครงกำรสัง่ซื้อเครนขำสูง (Rubber Tyred Gantry Crane: RTG) เป็นโครงกำรภำยใต้กำรด ำเนินงำนของ 
บรษิทัฯ เพื่อรองรบักำรเพิม่ขึน้ของสนิคำ้อนัตรำย เน่ืองจำกปรมิำณตูค้อนเทนเนอรส์ ำหรบัสนิคำ้อนัตรำยของลูกคำ้
ทีน่ ำมำฝำกมจี ำนวนเพิม่มำกขึน้ RTG จะถูกน ำมำใชใ้นกำรยกตูค้อนเทนเนอรส์ ำหรบัสนิคำ้อนัตรำยแทนรถ Reach 
Stacker  โดย RTG สำมำรถจดัวำงเรยีงตู้คอนเทนเนอร์ได้จ ำนวน 4-5 ชัน้ ขณะที่รถ Reach Stacker สำมำรถจดั
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วำงตู้คอนเทนเนอร์ได้เพยีง 2-3 ชัน้ กำรน ำ RTG มำใช้จงึเป็นกำรช่วยเพิม่พื้นที่กำรจดัเกบ็สนิค้ำอนัตรำยใหแ้ก่
บรษิทัฯ นอกจำกนี้รถ RTG จ ำเป็นทีจ่ะตอ้งวิง่ตำมรำงจงึท ำใหป้ระหยดัค่ำเปลี่ยนยำงของรถยกตูส้นิคำ้ ทัง้นี้ บรษิทั
ฯ มกีำรปรบัปรุงพืน้ถนนส ำหรบัวำงรำง RTG แลว้เสรจ็ในเดอืนพฤษภำคม 2558 และ บรษิทัฯ คำดว่ำจะลงทุนซือ้ 
RTG ดงักล่ำวจ ำนวน 4 คนั มูลค่ำกำรลงทุนในโครงกำรนี้ประมำณ 17 ลำ้นบำท และคำดว่ำจะซือ้ภำยในไตรมำสที ่
3 ปี 2558 

คลงัสินค้าส าหรบัสินค้าควบคมุอณุภมิูแช่เยน็และแช่แขง็ 

1) โครงการขยายพื้นท่ีคลงัสินค้าควบคุมอุณหภมิูแช่เยน็และแช่แขง็ พื้นท่ีรวม 4,000  ตารางเมตร 
มหาชยั จงัหวดัสมุทรสาคร 
โครงกำรขยำยพื้นที่คลงัสนิค้ำควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็เป็นโครงกำรภำยใต้กำรด ำเนินงำนของ 

PCS เพื่อเพิม่พืน้ที่และควำมสำมำรถในกำรใหบ้รกิำรจดัเกบ็และบรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ 
เนื่องจำกปริมำณสนิค้ำของลูกค้ำที่น ำมำฝำกมีจ ำนวนเพิ่มมำกขึ้น  โดยคลงัสนิค้ำจะตัง้อยู่บน มหำชยั จงัหวดั
สมุทรสำคร ซึง่ PCS ใชพ้ืน้ทีท่ีม่อียู่แลว้ในกำรก่อสรำ้งคลงัสนิคำ้เพิม่เตมิจ ำนวน 1 หลงั พืน้ทีร่วมประมำณ 4,000 
ตำรำงเมตร ภำยหลงักำรก่อสรำ้งจะท ำให ้PCS มคีลงัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็รวม 7 หลงั มูลค่ำ
กำรลงทุนของโครงกำรประมำณ 160 ลำ้นบำท โครงกำรน้ีคำดว่ำจะแลว้เสรจ็ภำยในไตรมำสที ่3 ปี 2558 

 
คลงัสินค้าในต่างประเทศ 

1) โครงการคลงัสินค้าทัว่ไปและสินค้าควบคมุอุณหภมิูแช่เยน็และแช่แขง็ท่ีประเทศกมัพูชา ประเทศ
พม่า และประเทศลาว พืน้ท่ีรวม 6,490 ตารางเมตร  
โครงกำรคลงัสนิคำ้ทัว่ไปและสนิค้ำควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ตัง้อยู่ที ่ประเทศกมัพูชำ พม่ำ และ

ลำว กลุ่มบรษิทั ไดเ้ลง็เหน็ถงึควำมส ำคญัของกำรเปิดเสรทีำงกำรคำ้ของกลุ่มประเทศอำเซยีน และกำรขยำยตวัของ
ธุรกจิคำ้ปลกีดำ้นอำหำรในกลุ่มประเทศดงักล่ำว โดยเริม่แรกกลุ่มบรษิทัจะเน้นกำรใหบ้รกิำรแก่ผูผ้ลติทีอ่ยู่ในธุรกจิ
อำหำรแช่เยน็และแช่แขง็จ ำพวก เนื้อสตัวแ์ปรรูปแช่แขง็ เนยแขง็ ไอศกรมี เป็นต้น คลงัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่
เยน็และแช่แขง็แบ่งเป็นสว่นคลงัสนิคำ้ทัว่ไปและสว่นคลงัสนิคำ้แช่แขง็ 
  ส ำหรบัประเทศกมัพูชำ โครงกำรคลงัสนิค้ำควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็มพีื้นที่โครงกำรโดยรวม 
35,000 ตำรำงเมตร ประกอบดว้ยคลงัสนิคำ้ 1 คลงั พืน้ที ่2,870 ตำรำงเมตร โดยแบ่งเป็นสว่นพืน้ทีค่ลงัสนิคำ้ทัว่ไป 
1,500 ตำรำงเมตร และสว่นคลงัสนิคำ้แช่แขง็ 1,370 ตำรำงเมตร มลูค่ำกำรลงทุนของโครงกำรทัง้หมดประมำณ 200 
ลำ้นบำท โครงกำรน้ีคำดว่ำจะแลว้เสรจ็ภำยในไตรมำสที ่1 ปี 2559 
 ส ำหรับประเทศพม่ำ โครงกำรคลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็งมีพื้นที่โครงกำรโดยรวม 
18,820 ตำรำงเมตร ประกอบดว้ยคลงัสนิคำ้ 1 คลงั พืน้ทีร่วม 2,870 ตำรำงเมตร โดยแบ่งเป็นส่วนพืน้ทีค่ลงัสนิคำ้
ทัว่ไป 1,500 ตำรำงเมตร และส่วนคลงัสนิค้ำแช่แขง็ 1 ,370 ตำรำงเมตร มูลค่ำกำรลงทุนของโครงกำรทัง้หมด
ประมำณ 160 ลำ้นบำท โครงกำรน้ีคำดว่ำจะแลว้เสรจ็ภำยในไตรมำสที ่1 ปี 2559 
 ส ำหรบัประเทศลำว โครงกำรคลงัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็มพีืน้ทีโ่ครงกำรโดยรวม 3,000 
ตำรำงเมตร ประกอบดว้ยคลงัสนิคำ้ 1 คลงั พืน้ทีร่วม 750 ตำรำงเมตร โดยแบ่งเป็นส่วนพืน้ทีค่ลงัสนิคำ้ทัว่ไป 500 
ตำรำงเมตร และสว่นคลงัสนิคำ้แช่แขง็ 250 ตำรำงเมตร มลูค่ำกำรลงทุนของโครงกำรทัง้หมดประมำณ 30 ลำ้นบำท 
โครงกำรน้ีคำดว่ำจะแลว้เสรจ็ภำยในไตรมำสที ่1 ปี 2559 
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6.1.2 โครงการท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจขนส่ง 

1) โครงการซ้ือรถบรรทุกรถ (Car Carrier) จ านวน 7 คนั 
โครงกำรซือ้รถบรรทุกรถ (Car Carrier)  เป็นโครงกำรภำยใต้กำรด ำเนินงำนของ JTS และ ATL ในปจัจุบนั 

ATL ไดร้บัขอ้เสนอกำรใหบ้รกิำร (Service Proposal) จำกลูกคำ้เพิม่เตมิเพื่อขนรถจำกโรงงำนในนิคมอุตสำหกรรม
เกตเวยไ์ปยงัท่ำเรอืแหลมแหลมฉบงัส ำหรบักำรส่งออก ท ำใหร้ถบรรทุกรถ (Car Carrier) ทีม่อียู่ไม่เพยีงพอต่อกำร
ใหบ้รกิำร JTS จงึมแีผนลงทุนในรถบรรทุกรถเพิม่เตมิ เพื่อรองรบักำรขนยำ้ยสนิคำ้ทีเ่พิม่ขึน้ JTS คำดว่ำจะลงทุน
ซื้อรถดงักล่ำว 7 คนั และท ำใหม้รีถบรรทุกรถรวมทัง้หมด 41 คนั มูลค่ำกำรลงทุนในโครงกำรนี้ประมำณ 35 ล้ำน
บำท คำดว่ำจะซือ้ภำยในไตรมำสที ่2 ปี 2558 

 

 



 

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
   

 

 
ส่วนที ่2.2 หน้ำที ่116 

7. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 บรษิทัฯ มขีอ้พพิำททำงกฎหมำยซึง่อำจมผีลกระทบต่อทรพัยส์นิของบรษิทัฯ ที่
มจี ำนวนสงูกว่ำรอ้ยละ 5 ของส่วนของผู้ถอืหุน้ กล่ำวคอื ในปี 2556 บรษิัท ทวีไีดเรค็ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิัท 
ทพิยประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) ได้เป็นโจทก์ร่วมกนัในกำรเรยีกร้องค่ำเสยีหำยที่เกดิจำกกำรน ำสนิค้ำมำฝำกใน
คลงัสนิคำ้ของบรษิทัฯ และต่อมำไดเ้กดิเพลงิไหมใ้นตวัอำคำรคลงัสนิคำ้ท ำใหส้นิคำ้เกดิควำมเสยีหำย โดยโจทกไ์ด้
เรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยจำกบรษิทัฯ และบรษิทัประกนัภยัของบรษิทัฯ เป็นจ ำนวนเงนิประมำณ 117.0 ลำ้นบำท  

เมื่อวนัที่ 15 กนัยำยน 2557 ศำลชัน้ต้นได้มีค ำสัง่ให้บรษิัทฯ รวมทัง้บรษิัทประกนัภยัของบรษิัทฯ ช ำระ
ค่ำเสยีหำยใหก้บัโจทก ์โดยใหบ้รษิทัฯ ช ำระค่ำเสยีหำยจ ำนวนทัง้สิน้ 57.0 ลำ้นบำท (ใหช้ ำระทัง้สิน้ 82.7 ลำ้นบำท 
โดยใหบ้รษิทัประกนัภยัของบรษิทัฯ ร่วมรบัผดิจ ำนวน 25.7 ลำ้นบำท ใหก้บัโจทก ์ทัง้นี้บรษิทัฯ ไดบ้นัทกึประมำณ
กำรหนี้สนิจ ำนวนดงักล่ำวในงบกำรเงนิของบรษิทัฯ แลว้ 

อย่ำงไรก็ตำมบรษิัทฯ ได้ยื่นอุทธรณ์เพื่อคดัค้ำนค ำพิพำกษำชัน้ต้น เพื่อขอให้ศำลอุทธรณ์ยกฟ้องในคดี
ดงักล่ำว ในกรณีทีศ่ำลอุทธรณ์มคี ำสัง่ให้บรษิทัฯ ต้องช ำระค่ำเสยีหำย บรษิทัฯ มคีวำมเหน็ว่ำกำรช ำระค่ำเสยีหำย
ดงักล่ำวจะไม่สง่ผลกระทบต่อผลก ำไรหรอืขำดทุนของบรษิทัฯ เน่ืองจำกบรษิทัฯ ไดท้ ำกำรบนัทกึหนี้สนิดงักล่ำวเป็น
ค่ำใชจ้่ำยทัง้จ ำนวนแลว้ 
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8. ข้อมูลส ำคญัอ่ืน 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยของบรษิทั อำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับรษิทัทีถ่อืหุน้ โดยผูถ้อืหุน้ใหญ่
ของบรษิทัฯ ดงัต่อไปนี้ 

1. บรษิทั ซวีำย โซลชูัน่ จ ำกดั 

ธุรกจิ ใหบ้รกิำรรบัฝำกตูค้อนเทนเนอรท์ัว่ไป 

ควำมสมัพนัธ ์  นำงสำวเสำวณีย์ อภิวันทน์โอภำศ  และผู้บริหำรของ
บรษิัทฯ จ ำนวน  2 ท่ำนคือ นำยพิสฏิฐ์ กิจวฒันำถำวร 
และนำยณัฐภูม ิเปำวรตัน์ เป็นกรรมกำรและผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทั ซวีำย โซลชูัน่ จ ำกดั 

 นำงสำวเสำวณีย ์อภวินัทน์โอภำศเป็นภรรยำของนำยชว
นินทร ์บณัฑติกฤษดำ ซึง่เป็นกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม
ผูกพันของบริษัทฯผู้ถือหุ้น ให ญ่ ของบริษัทฯ และ
กรรมกำรบรหิำรของบรษืทัฯ  

 นำงสำวเสำวณีย ์อภิวนัทน์โอภำศถือหุ้นบรษิทัฯ รอ้ยละ 
4.35 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2557 

 นำยพสิฏิฐ ์กจิวฒันำถำวรถอืหุน้บรษิทัฯ รอ้ยละ 0.14 ณ 
วนัที ่31 ธนัวำคม 2557 

 นำยณัฐภูมิ เปำวรัตน์ ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.14 ณ 
วนัที ่31 ธนัวำคม 2557 

เหตุผลที่มิได้ถูกน ำมำรวม
เป็นสว่นหนึ่งของกลุ่มบรษิทั 

: ธุรกิจให้บริกำรรบัฝำกตู้คอนเทนเนอร์ทัว่ไปไม่ได้เป็นกิจกำรที่
 บริษัทหรือบริษัทย่อยให้บริกำร และมิได้มีแผนในกำรลงทุนใน
 ธุรกจิดงักล่ำวในปจัจุบนั 

ทัง้นี้ บรษิทั ซวีำย โซลูชัน่ จ ำกดั ไดใ้หบ้นัทกึขอ้ตกลงไม่ประกอบธุรกจิแข่งขนักบับรษิทัฯ และบรษิทัย่อย
ของบรษิทั ดงัต่อไปนี้ 

(ก) บรษิทั ซวีำย โซลชูัน่ จ ำกดั จะใหบ้รกิำรจดัเกบ็คลงัสนิคำ้แก่บรษิทั อสีเทริน์ซ ีแหลมฉบงั เทอรม์นิอล 
จ ำกดั ตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลำคม 2551 จนถึงวนัที่ 30 กนัยำยน 2561 ตำมที่ระบุในสญัญำ Container 
Storage และจะไม่ให้บรกิำรดงักล่ำวแก่บุคคลอื่นใด เวน้แต่เป็นกำรให้บรกิำรแก่บรษิัทฯ และบรษิัท
ย่อยของบรษิทั 

(ข) บรษิทั ซวีำย โซลูชัน่ จ ำกดั และผูถ้อืหุน้จะไม่ด ำเนินธุรกจิในลกัษณะเดยีวกบัหรอืใกลเ้คยีงกบัธุรกจิ
ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยของบริษัท ที่ประกอบธุรกจิเกี่ยวกบัโลจิสติกสแ์ละเกี่ยวกบักำรให้เช่ำ
อสงัหำรมิทรพัยไ์ม่ว่ำจะเป็นกำรด ำเนินกำรโดยตนเองหรอืร่วมทุนกบัผูป้ระกอบกำรรำยอื่น รวมถงึจะ
ไม่ด ำเนินกำรในฐำนะตวักำร ตวัแทน ลกูจำ้ง ผูแ้ทน กรรมกำร หรอืเขำ้เป็นผูถ้อืหุน้ในกจิกำรทีด่ ำเนิน
ธุรกจิใกลเ้คยีงกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยของบรษิทั 
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บรษิทัฯ มกีระบวนกำรตดิตำมและป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ระหว่ำงบรษิัทฯ และบรษิทั ซวีำย 
โซลชูัน่ จ ำกดั โดย หำกมีลูกค้ำมำขอใช้บรกิำร ทำงบรษิัท ซีวำย โซลูชัน่ จ ำกดั  จะแจ้งให้กบักลุ่มบรษิัทฯ ทรำบ 
เพื่อใหต้ดิต่อรบับรกิำรของลูกค้ำ รวมทัง้ ทุกสิน้ไตรมำส บรษิัท ซวีำย โซลูชัน่ จ ำกดั จะน ำส่งรำยชื่อลูกคำ้ พรอ้ม
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร เพื่อตรวจสอบรำยชื่อลูกคำ้ โดยในกรณีที่พบว่ำมลีูกค้ำรำยอื่น นอกเหนือจำกบรษิทั อสี
เทริน์ซ ีแหลมฉบงั เทอรม์นิอล จ ำกดั กลุ่มบรษิัทฯ จะจดัท ำรำยงำนส่งคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำร
บรษิทั เพื่อพจิำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

 
2. บรษิทั โชคสมทุรมำรนี จ ำกดั 

ธุรกจิ ใหบ้รกิำรแปรรปูอำหำรทะเลและคลงัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็
และแชแ่ขง็ 

ควำมสมัพนัธ ์  มกีรรมกำรและผูถ้อืหุน้ร่วมกนักบับรษิทัฯ 

 กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนัของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทัฯ และกรรมกำรบรหิำรของบรษิทัฯ 2 ท่ำน คอื นำย
จิตชัย นิมิตรปญัญำ และนำงอจัฉรำ นิมิตรปญัญำ เป็น
กรรมกำรและผูถ้อืหุน้ของบรษิทั โชคสมุทรมำรนี จ ำกดั  

 นำยจติชยั นิมติรปญัญำ ถอืหุน้บรษิทัฯ รอ้ยละ11.40 และ 
นำงอจัฉรำ นิมติรปญัญำ ถอืหุน้บรษิทัฯ รอ้ยละ 11.40 ณ 
วนัที ่31 ธนัวำคม 2557 

เหตุผลที่มิได้ถูกน ำมำรวม
เป็นสว่นหนึ่งของกลุ่มบรษิทั 

: บรษิัท โชคสมุทรมำรีน จ ำกดั ให้บริกำรแปรรูปอำหำรทะเลเป็น
หลกัไม่ใช่ธุรกจิที่บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยด ำเนินกำรหรอืมแีผนจะ
ด ำเนินกำรในอนำคต 

 
บรษิทั โชคสมุทรมำรนี จ ำกดั ให้บรกิำรแปรรปูอำหำรทะเลและมคีลงัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่

แข็ง เพื่อใช้ในกำรเก็บวตัถุดิบและสินค้ำคงเหลือ อย่ำงไรก็ดี คลังสนิค้ำห้องเย็นมีพื้นที่เหลือ จึงให้บริกำรแก่
บุคคลภำยนอกดว้ย ทัง้นี้ บรษิทั โชคสมุทรมำรนี จ ำกดั ไดท้ ำบนัทกึขอ้ตกลงกบับรษิทัฯ โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

(ก) จะใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็แก่ผูใ้ชบ้รกิำรภำยใต้พืน้ทีค่ลงัสนิคำ้ห้อง
เยน็ทีม่อียู่ในปจัจุบนัจ ำนวน 2 หอ้งคดิเป็นจ ำนวนพืน้ที ่9,075 ตำรำงเมตร เท่ำนัน้ 

(ข) จะใหบ้รกิำรกบัลูกคำ้เฉพำะในเขตพื้นที่ทีม่ทีีต่ ัง้โรงงำนในเขตอ ำเภอเมอืงสมุทรสำคร ที่อยู่ทำงทศิใต้
ของถนนพระรำม 2 เท่ำนัน้ ทัง้นี้ จะใหบ้รกิำรกบัลกูคำ้ นอกพืน้ทีท่ีก่ ำหนดไดเ้ฉพำะลูกคำ้ทีไ่ม่เลอืกใช้
บรกิำรของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 
 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มกีระบวนกำรตดิตำมและป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ระหว่ำงบรษิทัฯ และบรษิทั โชคสมุทร
มำรนี จ ำกดั โดยเมื่อมลีกูคำ้ทีอ่ยู่นอกเขตกำรใหบ้รกิำรของบรษิทั โชคสมุทรมำรนี จ ำกดั มำขอใชบ้รกิำรทำงบริษทั 
โชคสมุทรมำรนี จ ำกดั จะแจง้ใหก้บั PCS ทรำบ เพื่อตรวจสอบพืน้ทีแ่ละควำมสำมำรถในกำรจดัเกบ็สนิคำ้ของ PCS 
หำก PCS มีพื้นที่กำรจดัเก็บสนิค้ำไม่เพียงพอ จะแจ้งให้ทำงบริษัท โชคสมุทรมำรนี จ ำกดั ทรำบและสำมำรถ
ใหบ้รกิำรแก่ลกูคำ้นอกเขตพืน้ทีด่งักล่ำวได ้นอกจำกน้ี ทุกสิน้เดอืนบรษิทั โชคสมุทรมำรนี จ ำกดั จะสง่รำยชื่อลกูคำ้
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นอกเขตพืน้ที ่และใบสัง่ซือ้ของลูกคำ้ ใหก้บั PCS เพื่อตรวจสอบควำมถูกตอ้งของขอ้มูล และในกรณีทีม่ลีูกคำ้นอก
พืน้ทีร่ำยใหม่ บรษิทัฯ จะท ำรำยงำนส่งคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรษิทั เพื่อพจิำรณำด ำเนินกำร
ต่อไป 
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ส่วนท่ี 2.3 
การจดัการและก ากบัดแูลกิจการ 

9. โครงสรา้งเงินทุน 
 

9.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ 

 

9.1.1  ทุนจดทะเบียนและทุนท่ีออกและเรียกช าระแล้ว 

ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2558 บรษิัทฯ มีทุนจดทะเบียน 300,000,000 บำท และทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว 
240,000,000 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญั 480,000,000 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.5 บำท ภำยหลงัจำกกำรเสนอขำย
หุน้สำมญัจ ำนวน 120,000,000 หุน้ ในครัง้นี้ บรษิทัฯ จะมทีุนช ำระแลว้เพิม่เป็น 300,000,000 บำท มูลค่ำทีต่รำไว้
หุน้ละ 0.5 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญั 600,000,000 หุน้ 

9.1.2   ข้อจ ากดัการโอนหุ้น 

 กำรโอนหุน้จะต้องไม่ท ำใหส้ดัส่วนกำรถอืหุน้โดยบุคคลต่ำงดำ้วมำกกว่ำรอ้ยละ 49.0 ของหุน้ทีม่สีทิธอิอก
เสยีงและจ ำหน่ำยไดเ้รยีกช ำระแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ หรอื 294,000,000 หุน้ ภำยหลงัจำกกำรเสนอขำยหุน้ใหแ้ก่
ประชำชนทัว่ไป 

9.1.3   ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์
หรอืการบริหารงานของบริษทัฯ โดยท่ีข้อตกลงดงักล่าวมีบริษทัฯ รว่มลงนามอยู่ด้วย 

 -ไม่ม-ี 
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9.2 ผูถ้ือหุ้น  

ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ 

ผูถ้ือหุ้น 
ก่อนการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุน1 หลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

จ านวนหุ้นท่ีถือ 
สดัส่วน  
(ร้อยละ) 

จ านวนหุ้นท่ีถือ 
สดัส่วน  
(ร้อยละ) 

กลุ่ม นำยชวนนิทร ์บณัฑติกฤษดำ     
นำยชวนนิทร ์บณัฑติกฤษดำ 125,338,000 26.11 125,338,000 20.89 
นำงสำวเสำวณยี ์อภวินัทน์โอภำศ 20,869,500 4.35 20,869,500 3.48 
นำงพมิลทพิ บณัฑติกฤษดำ 99,686,200 20.77 99,686,200 16.61 
นำงสำวอมรพรรณ บณัฑติกฤษดำ 34,519,600 7.19 34,519,600 5.75 
นำงปณดำ รมณยีก์ชกร 22,256,000 4.64 22,256,000 3.71 
รวม 302,669,300 63.06 302,669,300 50.44 
กลุ่ม นำยจติชยั นิมติรปญัญำ     
นำยจติชยั นิมติรปญัญำ 54,719,800 11.40 54,719,800 9.12 
นำงอจัฉรำ นิมติรปญัญำ 54,719,800 11.40 54,719,800 9.12 
รวม 109,439,600 22.80 109,439,600 18.24 
อื่นๆ     
นำงสำวอรวรรณ วรนิจ 22,136,500 4.61 22,136,500 3.69 
นำงสำวเพญ็ประภำ รวมไมตร ี 22,136,500 4.61 22,136,500 3.69 
นำงสำวปรนิดำ กุรำงกลู 12,646,000 2.63 12,646,000 2.11 
นำยโรแนลด ์ครสิ ไคเซอร ์ 5,283,100 1.10 5,283,100 0.88 
นำยกติตเิมศร ์สกุลลลีำรศัม ี 932,300 0.19 932,300 0.16 
นำยสุวรี ์กุมำร 932,300 0.19 932,300 0.16 
นำยวชิชุ สงักรธนกจิ 693,200 0.14 693,200 0.12 
นำยณฐัภมู ิเปำวรตัน์ 693,200 0.14 693,200 0.12 
นำยพสิฏิฐ ์กจิวฒันำถำวร 693,200 0.14 693,200 0.12 
นำยธเนศ พริยิโ์ยธนิกุล 693,200 0.14 693,200 0.12 
นำยเสถยีร วงศว์เิชยีร 406,300 0.08 406,300 0.07 
นำยณตฉรรต ธรรมรำทฤมงคล 358,500 0.07 358,500 0.06 
นำยจริโชต ิโนศร ี 286,800 0.06 286,800 0.05 
รวม 67,891,100 14.14 67,891,100 11.32 
ผูถ้อืหุน้รำยยอ่ยซึง่จองซือ้หุน้จำกกำร
เสนอขำยหุน้สำมญัในครัง้นี้ 

- 0.00 120,000,000 20.00 

รวมทัง้หมด  480,000,000 100.00 600,000,000 100.00 
 

9.3 การออกหลกัทรพัยอ่ื์น  

ไม่ม ี

                                                 
1  สดัส่วนกำรถอืหุน้ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2558 
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9.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล  

บรษิทัฯ มนีโยบำยจ่ำยเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรำไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสทุธจิำกงบกำรเงนิ
เฉพำะกจิกำรของบรษิทัฯ ภำยหลงักำรหกัภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลและกำรจดัสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำย ทัง้นี้บรษิทัฯ 
อำจพจิำรณำจ่ำยเงนิปนัผลแตกต่ำงไปจำกนโยบำยทีก่ ำหนดไวไ้ดโ้ดยอยู่ภำยใต้เงื่อนไขที่กำรด ำเนินกำรดงักล่ำว
จะต้องก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ผลประกอบกำรฐำนะกำรเงนิ สภำพคล่องทำงกำรเงนิ และ
ควำมจ ำเป็นในกำรใชเ้งนิเพื่อบรหิำรกจิกำรและกำรขยำยธุรกจิของบรษิทัฯ รวมถงึภำวะเศรษฐกจิ 

บรษิัทย่อย มนีโยบำยจ่ำยเงนิปนัผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธติำมงบ
กำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษิัทย่อย ภำยหลงักำรหกัภำษีเงนิได้นิตบิุคคลและกำรจดัสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
ทัง้น้ีบรษิัทย่อยจะพิจำรณำจ่ำยเงนิปนัผลโดยค ำนึงถึงปจัจยัต่ำงๆเพื่อก่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ผล
ประกอบกำรฐำนะกำรเงนิ สภำพคล่องทำงกำรเงนิ และควำมจ ำเป็นในกำรใช้เงนิเพื่อบรหิำรกจิกำรและกำรขยำย
ธุรกจิของบรษิทัรวมถงึภำวะเศรษฐกจิ 
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 ส่วนที ่2.3 หน้ำที ่4 

10. โครงสรา้งการจดัการ 
 

10.1 โครงสรา้งการบริหารจดัการภายในบริษทัฯ 

บรษิทัฯ มโีครงสรำ้งกำรจดักำรตำมทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่6/2557 เมื่อวนัที ่29 สงิหำคม 2557 ดงัต่อไปนี้ 

 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน

ผู้อ านวยการ

ฝ่ายบญัชีและการเงิน

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

ผู้อ านวยการอาวุโส

ฝ่ายพฒันาธรุกิจ

ธเนศ พิริยโ์ยธินกลุ

ผู้อ านวยการอาวุโส

ฝ่ายปฏิบติัการ

ชวนินทร ์บณัฑิตกฤษดา

(รกัษาการ)

เลขานุการบริษัท
ณัฐภมิู เปาวรตัน์

ผู้อ านวยการอาวุโส

ฝ่ายทรพัยากรบคุคลและธรุการ

อมรพรรณ บณัฑิตกฤษดา

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

ชวนินทร ์บณัฑิตกฤษดา

คณะกรรมการตรวจสอบ

ส านักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง

ผู้อ านวยการอาวุโส

ฝ่ายบญัชีและการเงิน

พิสิฎฐ์ กิจวฒันาถาวร 

ผู้อ านวยการ

ฝ่ายบริหารจดัการส านักงาน

ผู้อ านวยการ

ฝ่ายกลยทุธอ์งคก์ร

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

จิตชยั นิมิตรปัญญา

ฝ่ายปฏิบติัการแหลมฉบงัฝ่ายขายและลกูค้าสมัพนัธ์ ฝ่ายทรพัยากรบคุคลและธรุการ
ฝ่ายกลยทุธอ์งคก์รและส่ือสาร

องคก์ร

ผู้อ านวยการ

ฝ่ายปฏิบติัการ

รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายส่ือสารองคก์ร

ฝ่ายปฏิบติัการคลงัสินค้าอนัตราย ฝ่ายปฏิบติัการสามวา ฝ่ายความปลอดภยั
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 ส่วนที ่2 หน้ำที ่5  ส่วนที ่2.3 หน้ำที ่5 

10.1.1 คณะกรรมการบริษทั 

ณ วนัที ่24 กุมภำพนัธ ์2558 คณะกรรมกำรบรษิทัประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 9 ท่ำน ดงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1.  นำยมงักร ธนสำรศลิป์ ประธำนกรรมกำรบรษิทั กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
2.  นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ กรรมกำรบรษิทั 
3.  นำงสำวอมรพรรณ บณัฑติกฤษดำ กรรมกำรบรษิทั 
4.  นำยจติชยั นิมติรปญัญำ กรรมกำรบรษิทั 
5. นำงอจัฉรำ นมิติรปญัญำ กรรมกำรบรษิทั 
6.  นำงสำวอรวรรณ วรนิจ กรรมกำรบรษิทั 
7. นำยธเนศ พริยิโ์ยธนิกุล กรรมกำรบรษิทั 
8.  นำยวเิชฐ ตนัตวิำนชิ กรรมกำรอสิระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
9.  นำยวชิญำ จำตกิวณชิ กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ 

หมำยเหตุ:   1 นำยเสถยีร วงศ์วเิชยีร ได้ขอลำออกจำกกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบรษิทัฯ และคณะกรรมกำรบรษิทัไดแ้ต่งตัง้นำยธเนศ พริยิ์โยธนิกุล ด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีล่ำออก ตำมมตกิำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่1/2558 เมื่อวนัที ่24 กุมภำพนัธ ์2558 
 2 นำยเสถยีร วงศว์เิชยีร ไดข้อลำออกจำกกำรด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบรษิทัฯ และคณะกรรมกำรบรษิทัไดแ้ต่งตัง้นำยมงักร ธนสำรศลิป์ ด ำรง
ต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบรษิทัฯ แทนประธำนกรรมกำรทีล่ำออก ตำมมตกิำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่1/2558 เมื่อวนัที ่24 กุมภำพนัธ ์2558 

โดยม ีนำยณฐัภูม ิเปำวรตัน์ ด ำรงต ำแหน่งเป็นเลขำนุกำรบรษิทั 

กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม คอื (1) นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ หรอืนำงสำวอมรพรรณ บณัฑติกฤษดำ ลง
ลำยมือชื่อ ร่วมกับ (2) นำงสำวอรวรรณ วรนิจ หรือนำยจิตชัย นิมิตรปญัญำ หรือนำงอัจฉรำ นิมิตรปญัญำ 
กรรมกำรรวมเป็นสองคนและประทบัตรำส ำคญัของบรษิทัฯ  

10.1.2 ผูบ้ริหาร 

ณ วนัที ่19 เมษำยน 2557 ผูบ้รหิำรประกอบดว้ย 5 ท่ำน ดงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1.  นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และรกัษำกำรผูอ้ ำนวยกำร

อำวุโสฝำ่ยปฏบิตักิำร 
2.  นำยธเนศ พริยิโ์ยธนิกุล ผูอ้ ำนวยกำรอำวโุสฝำ่ยพฒันำธรุกจิ  
3.  นำยพสิฎิฐ ์กจิวฒันำถำวร ผูอ้ ำนวยกำรอำวโุสฝำ่ยบญัชแีละกำรเงนิ 
4.  นำงสำวอมรพรรณ บณัฑติกฤษดำ ผูอ้ ำนวยกำรอำวโุสฝำ่ยทรพัยำกรบุคคล/ฝำ่ยธุรกำร 
5.  นำยจติชยั นิมติรปญัญำ รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร  

10.1.3 เลขานุการบริษทั 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 19 เมษำยน 2557 มีมติแต่งตัง้ให้ นำยณัฐภูม ิ 
เปำวรตัน์ ด ำรงต ำแหน่งเป็นเลขำนุกำรบรษิัท ตัง้แต่วนัที่ 19 เมษำยน 2557 เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญัติ
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 ส่วนที ่2 หน้ำที ่6  ส่วนที ่2.3 หน้ำที ่6 

หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) โดยรำยละเอียดคุณสมบัติของ
เลขำนุกำรบรษิทั เปิดเผยในเอกสำรแนบ 1  

.10 2 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

10.2.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

(1)  ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรบรษิัท ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ำยตำมจ ำนวนครัง้ที่เขำ้ประชุม โดยที่ประชุม
วสำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2557 เมื่อวนัที ่13 มนีำคม 2557 มมีตอินุมตัคิ่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบรษิทั โดยมี
รำยละเอยีดดงันี้ 

(ก)  อตัรำเบีย้ประชุมกรรมกำร 

 จ านวน เบี้ยประชุมกรรมการบริษทั 
(บาทต่อครัง้) 

ประธำนกรรมกำรบรษิทั 1 ท่ำน 12,000 

กรรมกำรบรษิทั 8 ท่ำน 10,000 

(ข)  อตัรำเบีย้ประชุมกรรมกำรตรวจสอบ 

 จ านวน เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 
(บาทต่อครัง้) 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 1 ท่ำน 12,000 

กรรมกำรตรวจสอบ 2 ท่ำน 10,000 

ค่ำตอบแทนทีบ่รษิทัฯ จ่ำยใหแ้ก่คณะกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรตรวจสอบ มรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

    (หน่วย: บำท) 
 
 

กรรมการ 

เบีย้ประชมุ 6 
ปี 2556 

เบีย้ประชมุ 6 
ปี 2557 

เบีย้ประชมุ 6 
ปี 2558 7 

คณะกรรม
การบริษทั 

คณะกรรม
การ

ตรวจสอบ 

รวม คณะกรรม
การบริษทั 

คณะกรรม
การ

ตรวจสอบ 

รวม คณะกรรม
การบริษทั 

คณะกรรม
การ

ตรวจสอบ 

รวม 

นำยมงักร ธนสำรศลิป์ 1,5 - - -  50,000.0  60,000.0  110,000.0  36,000.0 30,000.0 66,000.0 

นำยชวนนิทร ์บณัฑติ
กฤษดำ 

-  - -  60,000.0  - 60,000.0  30,000.0 - 30,000.0 

นำงสำวอมรพรรณ 
บณัฑติกฤษดำ 

-  - -  60,000.0  - 60,000.0  30,000.0 - 30,000.0 

นำยจติชยั นิมติรปญัญำ 2 - - -  40,000.0  - 40,000.0  30,000.0 - 30,000.0 

นำงอจัฉรำ นิมตืรปญัญำ 2 - - -  50,000.0  - 50,000.0  30,000.0 - 30,000.0 
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 ส่วนที ่2 หน้ำที ่7  ส่วนที ่2.3 หน้ำที ่7 

 
 

กรรมการ 

เบีย้ประชมุ 6 
ปี 2556 

เบีย้ประชมุ 6 
ปี 2557 

เบีย้ประชมุ 6 
ปี 2558 7 

คณะกรรม
การบริษทั 

คณะกรรม
การ

ตรวจสอบ 

รวม คณะกรรม
การบริษทั 

คณะกรรม
การ

ตรวจสอบ 

รวม คณะกรรม
การบริษทั 

คณะกรรม
การ

ตรวจสอบ 

รวม 

นำงสำวอรวรรณ วรนิจ -  - -  60,000.0  - 60,000.0  30,000.0 - 30,000.0 

นำยวเิชฐ ตนัตวิำนิช 1 - - -  50,000.0  60,000.0  110,000.0  30,000.0 36,000.0 66,000.0 

นำยวชิญำ จำตกิวณิช 1 - - -  40,000.0  40,000.0  80,000.0  30,000.0 30,000.0 60,000.0 

นำยธเนศ พริยิโ์ยธนิกลุ 4 - - - - - - 20,000.0 - 20,000.0 

นำงพมิลทพิ บณัฑติกฤษ
ดำ 2  

- - - - - - - - - 

นำยโรแนลด ์ซ ีไคเซอร ์2 - - - - - - - - - 

นำยเสถยีร วงศว์เิชยีร 3,4,5 - - -  60,000.0  - 60,000.0  - - - 

รวม -  -  -  470,000.0  160,000.0  630,000.0  266,000.0 96,000.0 362,000.0 

หมำยเหตุ: 1 นำยวเิชฐ ตนัตวิำนิช  นำยมงักร ธนสำรศลิป์ และนำยวชิญำ จำตกิวณิช ได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอสิระของบริษทัฯ ตำมมตกิำรประชมุวสิำมญั
 ผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2557 เมื่อวนัที ่13 สงิหำคม 2557 
  2 นำงพมิลทพิ บณัฑติกฤษดำ 1 และ นำยโรแนลด ์ซ.ี ไคเซอร ์2 ออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทั ตำมวำระ และนำยจติชยั นิมติรปญัญำ นำงอจัฉรำ 
 นิมิตรปญัญำ ได้รบักำรแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรบรษิัทเพิ่มเติมแทน ตำมมตกิำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที่ 2/2557 เมื่อวนัที่ 19 เมษำยน 
 2557 และตำมมตทิีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2557 เมื่อวนัที ่30 เมษำยน 2557 
 3 นำยเสถยีร วงศ์วเิชยีร ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบรษิทั ตำมมตกิำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่2/2557 เมื่อวนัที่ 19 เมษำยน 2557 และ
 ตำมมตทิีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2557 เมื่อวนัที ่30 เมษำยน 2557 
 4 นำยเสถยีร วงศ์วเิชยีร ไดข้อลำออกจำกกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบรษิทัฯ และได้แต่งตัง้นำยธเนศ พริยิโ์ยธนิกุล ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทน
 กรรมกำรทีล่ำออก ตำมมตกิำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่1/2558 เมื่อวนัที ่24 กุมภำพนัธ ์2558 
 5 นำยเสถยีร วงศว์เิชยีร ไดข้อลำออกจำกกำรด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบรษิทัฯ และไดแ้ต่งตัง้นำยมงักร ธนสำรศลิป์ ด ำรงต ำแหน่งประธำน  
  กรรมกำรบรษิทัฯ แทนประธำนกรรมกำรทีล่ำออก ตำมมตกิำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่1/2558 เมื่อวนัที ่24 กุมภำพนัธ ์2558 
 6 ก่อนกำรอนุมตัเิบี้ยประชมุกรรมกำรโดยทีป่ระชมุวสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2557 เมื่อวนัที ่13 มนีำคม 2557 บรษิทัฯมกีำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรใน

ลกัษณะเป็นรำยเดอืนส ำหรบักรรมกำร 3 ท่ำนคอื นำยชวนินทร์ บณัฑติกฤษดำ นำงสำวอมรพรรณ บณัฑติกฤษดำ และนำงสำวอรวรรณ วรนิจ ในปี 
2556 จ ำนวน 3,164,700.0 บำท และในปี 2557 จ ำนวน 791,175.0 บำท 

 7 เบี้ยประชมุปี 2558 นบัจนถงึวนัที ่15 พฤษภำคม 2558 

 
 (2)  ค่าตอบแทนผูบ้ริหารบริษทัฯ 

ในปี 2556 กลุ่มบริษัท มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ให้ผู้บริหำรและ
กรรมกำรบริหำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรวมทัง้สิ้น 26.5 ล้ำนบำท โดยเป็นค่ำตอบแทนให้ผู้บริหำรและ
กรรมกำรบรหิำรของบรษิทัฯ จ ำนวน 4 รำย รวม 5.7 ลำ้นบำท และ ของบรษิทัย่อย จ ำนวน 9 รำย รวม 20.8 ลำ้น
บำท 

ในปี 2557 กลุ่มบริษัท มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัสให้ผู้บริหำรและ
กรรมกำรบริหำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรวมทัง้สิ้น 48.8 ล้ำนบำท โดยเป็นค่ำตอบแทนให้ผู้บริหำรและ
กรรมกำรบรหิำรของบรษิทัฯ จ ำนวน 8 รำย รวม 37.4 ลำ้นบำท และ ของบรษิทัย่อย จ ำนวน 6 รำย รวม 11.4 ลำ้น
บำท ทัง้นี้ ค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรและกรรมกำรบรหิำรของบรษิทัฯ สงูขึน้จำกในปี 2556 เนื่องจำกบรษิทัฯ มกีำรปรบั
เพิม่ค่ำตอบแทนผู้บรหิำรและกรรมกำรบรหิำรของบรษิัทฯ ให้เทยีบเคยีงได้กบัค่ำตอบแทนของบรษิัทอื่นๆ ที่จด
ทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์ทีม่ขีนำดและอยู่ในหมวดอุตสำหกรรมเดยีวกนั 



 

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 

                                     

   
  

 ส่วนที ่2 หน้ำที ่8  ส่วนที ่2.3 หน้ำที ่8 

ในงวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2558 กลุ่มบรษิทั มกีำรจ่ำยค่ำตอบแทนประกอบดว้ย เงนิเดอืนและ
โบนสัใหผู้บ้รหิำรและกรรมกำรบรหิำรของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยรวมทัง้สิน้ 13.6 ลำ้นบำท โดยเป็นค่ำตอบแทนให้
ผูบ้รหิำรและกรรมกำรบรหิำรของบรษิัทฯ จ ำนวน 8 รำย รวม 10.5 ลำ้นบำท และ ของบรษิัทย่อย จ ำนวน 6 รำย 
รวม 3.1 ลำ้นบำท 

(3)  ค่าตอบแทนอ่ืนๆ 

ไม่ม ี

.10 3 การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

กำรเขำ้ประชุมของคณะกรรมกำรบรษิทั มรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

  

ช่ือกรรมการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 6 

 จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ / 
จ านวนประชุมรวม (ครัง้) 

จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ / 
จ านวนประชุมรวม (ครัง้) 

จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ / จ านวน
ประชมุรวม (ครัง้) 

1 นำยมงักร ธนสำรศลิป์ 1,4 - 5/6 3/3 

2 นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ 5/5 7/7 3/3 

3 นำงสำวอมรพรรณ บณัฑติกฤษดำ 5/5 7/7 3/3 

4 นำยจติชยั นิมติรปญัญำ 2 - 4/5 3/3 

5 นำงอจัฉรำ นิมตืรปญัญำ 2 - 5/5 3/3 

6 นำงสำวอรวรรณ วรนิจ 5/5 7/7 3/3 

7 นำยวเิชฐ ตนัตวิำนิช 1 - 5/6 3/3 

8 นำยวชิญำ จำตกิวณิช 1 - 4/6 3/3 

9 นำยธเนศ พริยิโ์ยธนิกลุ 4 - - 2/3 

10 นำยเสถยีร วงศว์เิชยีร 3,4,5 - 5/5 - 

หมำยเหตุ: 1 นำยวเิชฐ ตนัตวิำนิช  นำยมงักร ธนสำรศลิป์ และนำยวชิญำ จำตกิวณิช ได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอสิระของบริษทัฯ ตำมมตกิำรประชมุวสิำมญั
ผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2557 เมื่อวนัที ่13 มนีำคม 2557 

2 นำยจติชยั นิมติรปญัญำ และนำงอจัฉรำ นิมติรปญัญำ ได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบรษิทั เพิม่เตมิแทน ตำมมตกิำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท
ครัง้ที ่2/2557 เมื่อวนัที ่19 เมษำยน 2557 และตำมมตทิีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2557 เมื่อวนัที ่30 เมษำยน 2557 

3 นำยเสถยีร วงศ์วเิชยีร ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบรษิทั ตำมมตกิำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่2/2557 เมื่อวนัที่ 19 เมษำยน 2557 และ
ตำมมตทิีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2557 เมื่อวนัที ่30 เมษำยน 2557 

   4 นำยเสถยีร วงศว์เิชยีร ได้ขอลำออกจำกกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบรษิทัฯ และได้แต่งตัง้นำยธเนศ พริยิโ์ยธนิกุล ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทน
  กรรมกำรทีล่ำออก ตำมมตกิำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่ 1/2558 เมื่อวนัที่ 24 กุมภำพนัธ์ 2558  

5 นำยเสถียร วงศ์วเิชยีร ได้ขอลำออกจำกกำรด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบรษิัทฯ และได้แต่งตัง้นำยมงักร ธนสำรศลิป์ ด ำรงต ำแหน่งประธำน
กรรมกำรบรษิทัฯ แทนประธำนกรรมกำรทีล่ำออก ตำมมตกิำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่ 1/2558 เมื่อวนัที่ 24 กุมภำพนัธ์ 2558  

6 จ ำนวนครัง้ทีเ่ขำ้ประชมุปี 2558 นบัจนถงึวนัที ่15 พฤษภำคม 2558 
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10.4 บุคลากร 

10.4.1 จ านวนบุคลากร (ไม่รวมผูบ้ริหาร) 

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2558 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมบีุคลำกร (ไม่รวมผูบ้รหิำร) รวมทัง้สิน้  1,314 คน โดยมี
รำยละเอยีดดงัต่อไปนี้  

จ านวนพนักงาน (คน) ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2555 1 ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2556 1 ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2557 1 ณ วนัท่ี 31 มี.ค. 2558  

ธรุกิจให้บริการจดัเกบ็และ
บริหารสินค้า 

540 692 764 736 

ธรุกิจให้บริการขนส่งสินค้า 84 110 139 138 

ธรุกิจให้บริการขนย้ายใน
ประเทศและต่างประเทศ 

191 215 218 217 

ธรุกิจให้บริการจดัการ
เอกสารและข้อมูล 

88 103 124 127 

ธรุกิจอ่ืนๆ 65 84 69 77 

รวม 968 1,204 1,314 1,295 

หมำยเหตุ: 1 จ ำนวนพนกังำนทัง้หมดรวมจ ำนวนพนกังำนใน PCS PLP และ JAPAC ซึง่รวมกจิกำรกบักลุ่มบรษิทั เมื่อวนัที ่14 มนีำคม 2557 

10.4.2 ค่าตอบแทนบุคลากร (ไม่รวมผูบ้ริหาร) 

ในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2558 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดจ้่ำย
ผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังำน (ไม่รวมผูบ้รหิำร) จ ำนวนรวมทัง้สิน้ 256.2 ลำ้นบำท1 331.6 ลำ้นบำท1 394.6 ลำ้นบำท1 
และ 103.2 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงนิเดอืน ค่ำล่วงเวลำ เงนิช่วยเหลอืค่ำครองชพี เงนิโบนัส 
เงนิประกนัสงัคม และเงนิสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชพี เป็นตน้  
หมำยเหตุ: 1 ค่ำตอบแทนพนกังำนทัง้หมดรวมค่ำตอบแทนพนกังำนใน PCS PLP และ JAPAC ซึง่รวมกจิกำรกบักลุ่มบรษิทั เมื่อวนัที ่14 มนีำคม 2557 

10.4.3 นโยบายในการพฒันาบุคลากร 

บรษิัทฯถือว่ำพนักงำนทุกคนเป็นทรพัยำกรที่ทรงคุณค่ำ ที่จะช่วยผลกัดนัให้บรษิัทฯให้บรกิำรลูกค้ำได้มี
ประสทิธภิำพและประสทิธผิลสงูสดุอย่ำงยัง่ยนื บรษิทัฯจงึมนีโยบำยกำรพฒันำบุคลำกรในดำ้นกำรพฒันำใหค้วำมรู ้
ควำมเขำ้ใจ เสรมิสรำ้งทกัษะ และเพิม่พูนทศันคตอิย่ำงเหมำะสมตำมควำมต้องกำรของพนักงำนในแต่ละฝ่ำยงำน 
โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้แีผนกำรพฒันำควำมรู ้ควำมสำมำรถอย่ำงสม ่ำเสมอต่อเน่ือง และก ำหนดใหบุ้คลำกรรบักำร
ฝึกอบรมตำมแผนทีว่ำงไว ้ 
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11. การก ากบัดแูลกิจการ 

 
11.1    นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

บรษิัทฯ ได้ตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีว่ำเป็นสิง่ส ำคญัที่จะช่วยส่งเสริมกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ใหม้ปีระสทิธภิำพ และมกีำรเจรญิเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื  ซึง่จะน ำไปสูป่ระโยชน์สงูสดุต่อผูม้สีว่น
เกีย่วขอ้งทุกฝำ่ย ตัง้แต่พนกังำน ผูล้งทุน ผูถ้อืหุน้ และผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่นๆ  ดงันัน้ คณะกรรมกำรบรษิทั จงึเหน็ควร
ใหม้กีำรจดัท ำนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรขึน้ โดยครอบคลุมเนื้อหำหลกักำรส ำคญัตัง้แต่โครงสรำ้ง บทบำทหน้ำที ่
และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร  จนถึงหลกักำรในกำรบรหิำรงำนของผู้บรหิำรอย่ำงโปร่งใส ชดัเจน และ
สำมำรถตรวจสอบไดเ้พื่อเป็นแนวทำงในกำรบรหิำรองคก์ร ท ำใหเ้กดิควำมเชื่อมัน่ว่ำกำรด ำเนินงำนใดๆ  ของบรษิทั
ฯ กระท ำดว้ยควำมเป็นธรรม  และค ำนึงถงึประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝำ่ย 

ทัง้นี้ คณะกรรมกำร และคณะผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ จะยดึมัน่ในหลกักำรด ำเนินธุรกจิดว้ยควำมมุ่งมัน่ และ
ซื่อสตัยส์ุจรติ โดยมกีำรก ำหนดวสิยัทศัน์ นโยบำย และแนวปฏบิตัทิีก่รรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนยดึถอืในกำร
ปฏบิตัิหน้ำที่ตำมควำมรบัผดิชอบเพื่อให้มกีำรผลกัดนัให้เกดิวฒันธรรมในกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดอีย่ำงต่อเนื่อง 
และเป็นรำกฐำนกำรเติบโตที่ยัง่ยืน สร้ำงมูลค่ำให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่ำน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
คณะกรรมกำรบรษิทั ไดว้ำงโครงสรำ้งองคก์รใหม้คีวำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบกำรปฏบิตังิำนไดอ้ย่ำงชดัเจน ซึง่
ครอบคลุมหลกัเกณฑก์ำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีภำยใตร้ะเบยีบปฏบิตัขิองตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

หลกัการ และนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 
คณะกรรมกำรบรษิทั ไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อกำรปฏบิตัติำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีโดยไดต้ระหนกัถงึ

บทบำท และหน้ำที่ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร และคณะผู้บรหิำรในกำรสร้ำงเสรมิให้เกดิกำรก ำกบัดูแล
กจิกำรที่ดี  เพื่อเพิ่มขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของกิจกำร และให้ควำมเชื่อมัน่แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่
เกีย่วขอ้งทุกฝ่ำย ดว้ยกำรบรหิำรงำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ และโปร่งใสจงึไดม้กีำรก ำหนดนโยบำยสนับสนุนก ำกบั
ดแูลกจิกำร โดยครอบคลุมหลกักำรส ำคญัตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ใีหม่ใน 5 หมวด ดงันี้ 

1) สิทธิของผูถื้อหุ้น 

นอกเหนือจำกสทิธพิืน้ฐำนของผูถ้อืหุน้ เช่นสทิธใินกำรซือ้ ขำยหรอืโอนหลกัทรพัยท์ีต่นถอือยู่ สทิธใินกำร
ไดร้บัสว่นแบ่งผลก ำไรจำกบรษิทัฯ สทิธใินกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อสทิธขิองผูถ้อืหุน้
ในกำรได้รบัข้อมูลของบริษัทฯ อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลำ และเท่ำเทียมกัน  เพื่อประกอบกำร
ตดัสนิใจในทุกๆ เรื่อง คณะกรรมกำรบรษิทั จงึก ำหนดนโยบำยดงันี้   

1.1 บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทัง้ข้อมูลประกอบกำรประชุมตำมวำระต่ำงๆ อย่ำง
เพยีงพอเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ใชป้ระกอบกำรพจิำรณำ โดยจะจดัสง่เป็นกำรล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ตำมระยะเวลำ
ทีก่ฎหมำย ประกำศ หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด เพื่อเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ไดศ้ึกษำขอ้มลูอย่ำงครบถว้น  

1.2 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้บรษิทัฯ จะเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถ
มอบฉนัทะใหก้รรมกำรอสิระ หรอืบุคคลใด เขำ้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะทีบ่รษิทัฯ ไดจ้ดัสง่ไป
พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุม 
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1.3 อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถ้ือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทยีมกนัในกำรเขำ้ร่วมประชุมทัง้ในเรื่องสถำนที ่
และเวลำทีเ่หมำะสม 

1.4 ในกำรประชุมผูถ้อืหุน้จะด ำเนินกำรประชุมตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ โดยจะพจิำรณำ
และลงคะแนนเรยีงตำมล ำดบัวำระทีก่ ำหนดไวไ้ม่เปลีย่นแปลงขอ้มูลทีเ่ป็นสำระส ำคญัหรอืเพิม่วำระกำรประชุมโดย
ไม่จ ำเป็นและเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธเิท่ำเทยีมกนัในกำรสอบถำม แสดงควำมคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะต่ำงๆ 

1.5 เพิม่ช่องทำงในกำรรบัทรำบขำ่วสำรของผูถ้อืหุน้ผ่ำนทำง เวบไซตข์องบรษิทัฯ ในกรณีทีเ่ป็นหนงัสอื
เชญิประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวนัประชุมล่วงหน้ำเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถดำวน์โหลดขอ้มูลระเบยีบวำระกำร
ประชุมไดอ้ย่ำงสะดวก และครบถว้น 

1.6 สง่เสรมิใหก้รรมกำรทุกท่ำนและผูบ้รหิำรทีเ่กีย่วขอ้งเขำ้ร่วมประชุมเพื่อตอบขอ้ซกัถำมจำกผูถ้อืหุน้
โดยพรอ้มเพรยีงกนั 

1.7 จดบนัทกึรำยงำนกำรประชุมใหค้รบถ้วน ถูกต้อง รวดเรว็ โปร่งใส และบนัทกึประเดน็ซกัถำม และ
ขอ้คดิเหน็ที่ส ำคญัไว้ในรำยงำนกำรประชุมเพื่อให้ผูถ้ือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้ให้แลว้เสรจ็ภำยใน 14 วนั นับแต่
วนัทีม่กีำรประชุมผูถ้อืหุน้ และบรษิทัฯ จะน ำส่งรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวไปยงัตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
หรอืหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งภำยในเวลำทีก่ ำหนดรวมถงึน ำรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้เผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ 
เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดพ้จิำรณำ 

2) การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บรษิัทฯ ได้ก ำหนดให้มกีำรปฏบิตัิต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทยีมกนั ดงันัน้ คณะกรรมกำรบรษิัท จงึ
ก ำหนดนโยบำยดงันี้ 

2.1 ให้บรษิัทฯ จดัส่งหนังสอืนัดประชุมพร้อมทัง้ขอ้มูลประกอบกำรประชุมให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ
ก่อนกำรประชุมตำมระยะเวลำที่กฎหมำย ประกำศ หรอืระเบยีบที่เกี่ยวข้องก ำหนดเพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้
ศกึษำขอ้มลูอย่ำงครบถว้นก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สง่ค ำถำมล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมไป
ยงัเลขำนุกำรบรษิทั และบรษิทัฯ จะรวบรวมเพื่อน ำค ำถำมทีส่ ำคญัไปสอบถำมในทีป่ระชุมต่อไป 

2.2 อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถอืหุน้ทีไ่ม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมไดด้้วยตนเอง โดยให้ผูถ้อืหุ้นสำมำรถ
มอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่ง หรอืใหม้กีรรมกำรอสิระอย่ำงน้อย 1 คน เป็นผูร้บัมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุมและลง
มตแิทนได ้โดยใหแ้จง้รำยชื่อกรรมกำรอสิระดงักล่ำวไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ 

2.3 ให้ปฏบิตัต่ิอผู้ถอืหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทยีมกนัไม่ว่ำจะเป็นผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย 
ไม่ว่ำจะเป็นผูถ้อืหุน้ชำวไทย หรอืผูถ้อืหุน้ต่ำงชำต ิ 

3) การค านึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 

บรษิทัฯ ตระหนักและรบัรูถ้งึสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มไม่ว่ำจะเป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีภำยใน ไดแ้ก่ ผูถ้อื
หุน้ พนกังำน และผูม้สีว่นไดเ้สยีภำยนอก ไดแ้ก่ ลกูคำ้ คู่คำ้ เจำ้หนี้ คู่แขง่ทำงกำรคำ้ สงัคมรวมทัง้ชุมชนใกลเ้คยีงที่
เกีย่วขอ้ง ทัง้นี้ เพื่อสรำ้งควำมเขำ้ใจอนัดแีละกำรร่วมมอืกนัระหว่ำงบรษิทัฯ และผูม้สี่วนไดเ้สยี อนัจะเป็นประโยชน์
ต่อกำรด ำเนินธุรกจิและสรำ้งควำมเชื่อมัน่ รวมทัง้เพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของบริษทัฯ ในระยะยำวจงึได้
มกีำรก ำหนดนโยบำย และแนวปฏบิตั ิดงันี้ 

(ก) ผูถ้อืหุน้ 
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บรษิัทฯ มคีวำมมุ่งมัน่ที่จะด ำเนินธุรกจิอย่ำงโปร่งใสและมุ่งเน้นพฒันำองคก์รใหม้กีำรเติบโตอย่ำงยัง่ยนื 
และต่อเนื่อง เพื่อสรำ้งผลตอบแทนทีเ่หมำะสมใหก้บัผูถ้อืหุน้และเพื่อเพิม่มลูค่ำของบรษิทัฯ  

(ข) พนกังำน  

บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะปฏิบัติกับพนักงำนทุกคนอย่ำงเท่ำเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนและ
สวัสดิกำรที่เหมำะสมตำมควำมรู้ควำมสำมำรถของพนักงำนแต่ละคนให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำควำมรู ้ 
ควำมสำมำรถของพนักงำน เพื่อพฒันำทกัษะในกำรท ำงำนใหม้ปีระสทิธภิำพสงู รวมทัง้มกีำรจดัตัง้กองทุนส ำรอง
เลีย้งชพีส ำหรบัพนกังำน   

(ค) คู่คำ้ และ/หรอื เจำ้หนี้  

บรษิทัฯ มนีโยบำยทีจ่ะปฏบิตัต่ิอคู่คำ้และ/หรอืเจำ้หน้ีทุกฝ่ำยอย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม ซื่อสตัยแ์ละไม่
เอำเปรยีบ รวมทัง้ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมสญัญำ ใหข้อ้มลูทีเ่ป็นจรงิ และตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของควำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิ  

(ง) ลกูคำ้  

บรษิทัฯ มคีวำมมุ่งมัน่ทีจ่ะเอำใจใสแ่ละรบัผดิชอบต่อลกูคำ้ เช่น กำรใหบ้รกิำรอย่ำงมปีระสทิธภิำพ รวดเรว็ 
และตรงต่อเวลำ กำรรกัษำควำมลบัของลูกคำ้ โดยบรษิทัฯ มหีน่วยงำนหรอืบุคคลทีท่ ำหน้ำทีดู่แลควำมสมัพนัธก์บั
ลกูคำ้ 

(จ) คู่แขง่ทำงกำรคำ้ 

บรษิทัฯ มนีโยบำยทีจ่ะประพฤตติำมกรอบกตกิำกำรแขง่ขนัทีด่ ีไม่แสวงหำขอ้มูลทีเ่ป็นควำมลบัของคู่แข่ง
ทำงกำรค้ำด้วยวธิีกำรที่ไม่สุจรติ หรอืไม่เหมำะสม และไม่ท ำลำยชื่อเสยีงของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยกำรกล่ำวหำ
ในทำงรำ้ย  

(ฉ) ชุมชนและสงัคม 

บรษิัทฯ มคีวำมมุ่งมัน่ที่จะปฏบิตัิตนเป็นพลเมอืงที่ดี โดยปฏบิตัิตำมกฎหมำย และขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้ง
อย่ำงครบถว้น มุ่งมัน่ในกำรพฒันำสง่เสรมิ และยกระดบัคุณภำพชวีติของสงัคม และชุมชนทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัฯ ใน
เครอืตัง้อยู่ใหม้คีุณภำพดขีึน้พรอ้มๆ กบักำรเตบิโตของบรษิทัฯ 

(ช) สิง่แวดลอ้ม 

บรษิัทฯ ปฏบิตัติำมกฎหมำยและระเบยีบต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้มอย่ำงเคร่งครดั และใหค้วำมส ำคญั
กบักำรควบคุมผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มอย่ำงต่อเนื่อง บรษิทัฯ มนีโยบำยทีใ่หก้ำรสนับสนุนกจิกรรมต่ำงๆ ทีเ่สรมิสรำ้ง
คุณภำพ อำชวีอนำมยั และสิง่แวดล้อม ตลอดจนรกัษำสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้มีควำมปลอดภยัต่อชวีติ และ
ทรพัยส์นิของพนกังำนอยู่เสมอ 

4) การเปิดเผยข้อมูล และความโปรง่ใส 

คณะกรรมกำรบรษิทั มุ่งมัน่ทีจ่ะดแูลใหม้กีำรปฏบิตัติำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบักำร
เปิดเผยขอ้มลู โดยบรษิทัฯ จะใหค้วำมส ำคญักบักำรเปิดเผยอย่ำงถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใสทัง้ขอ้มลูของบรษิทัฯ 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิและขอ้มลูทัว่ไปทีม่ใิช่ขอ้มลูทำงกำรเงนิ เพื่อใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดไดร้บัขอ้ทรำบขอ้มูลอย่ำงเท่ำ
เทยีมกนั โดยภำยหลงัจำกทีบ่รษิทัฯ ไดเ้ขำ้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยแลว้ บรษิทัฯ 
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จะท ำกำรเผยแพร่ขอ้มูลสำรสนเทศของบรษิทัฯ ต่อผูถ้อืหุน้ และสำธำรณชนผ่ำนช่องทำงและสือ่กำรเผยแพร่ขอ้มูล
ของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบรษิัท ยงัให้ควำมส ำคญัต่อรำยงำนทำงกำรเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถำนะทำง
กำรเงนิ และผลกำรประกอบกำรทีแ่ทจ้รงิของบรษิทัฯ โดยอยู่บนพืน้ฐำนของขอ้มลูทำงบญัชทีีถู่กตอ้ง ครบถ้วน และ
เพยีงพอตำมมำตรฐำนทำงกำรบญัชซีึง่เป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป และบรษิัทฯ จะเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบักรรมกำรแต่
ละท่ำน ตลอดจนบทบำท และหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบรษิัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยของบรษิัทฯ รวมถึงจะ
เปิดเผยค่ำตอบแทนของกรรมกำร และผูบ้รหิำรระดบัสงูในรำยงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดง
รำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) 

ในส่วนของงำนด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯ จะจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor 
Relations) เพื่อท ำหน้ำทีต่ดิต่อและใหข้อ้มลูกบัผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน นักวเิครำะหห์ลกัทรพัยห์รอืหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 
รวมถงึบุคคลใดๆ ซึง่ขอ้มลูดงักล่ำวจะเป็นขอ้มลูทีถู่กตอ้ง ครบถว้น และตรงต่อควำมเป็นจรงิ 

5) ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบรษิัท มคีวำมรบัผดิชอบต่อผู้ถอืหุ้นเกี่ยวกบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ กำรก ำกบัดูแล
กจิกำรใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำย และแนวทำงทีจ่ะก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้ โดยค ำนึงถงึประโยชน์ของผูม้ี
สว่นไดเ้สยีทุกฝำ่ย 

คณะกรรมกำรบรษิทั มหีน้ำทีใ่นกำรปฏบิตังิำนใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 
และมติที่ประชุมผู้ถอืหุ้น โดยปฏบิตัิหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสตัย์สุจรติ และระมดัระวงัรกัษำผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 
และผูม้สี่วนได้เสยี ทัง้ในระยะสัน้ และระยะยำว และเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ เป็นไปในทศิทำงที่
ก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหุน้ และผูม้สี่วนไดเ้สยี คณะกรรมกำรบรษิทั จะดูแลใหม้กีำรจดัท ำวสิยัทศัน์ พนัธ
กจิ เป้ำหมำย นโยบำย ทศิทำงกำรด ำเนินงำน แผนกลยุทธ์ แผนงำน และงบประมำณประจ ำปีของบรษิัทฯ โดย
คณะกรรมกำรบรษิัท จะร่วมแสดงควำมคิดเห็น เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจในภำพรวมของธุรกิจร่วมกันก่อนที่จะ
พจิำรณำอนุมตัิ และตดิตำมให้มกีำรบรหิำรงำนเพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยทีว่ำงไว้ โดยยดึถือแนวทำงของตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์  

5.1 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั  
คณะกรรมกำรบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมกำรทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกจิ 

ท ำหน้ำที่ก ำหนดนโยบำย วสิยัทศัน์ กลยุทธ ์เป้ำหมำย ภำรกจิ แผนธุรกจิ และงบประมำณของบรษิทัฯ ตลอดจน
ก ำกบัดแูลใหค้ณะผูบ้รหิำรมกีำรบรหิำรงำนใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยทีก่ ำหนดไวอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ และประสทิธผิล
ภำยใต้กรอบของกฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และมตทิี่ประชุมคณะกรรมกำร ดว้ยควำม
รบัผดิชอบ ซื่อสตัยส์ุจรติ ระมดัระวงั ตำมหลกักำรขอ้พงึปฏบิตัทิีด่ ี เพื่อเพิม่มูลค่ำทำงเศรษฐกจิสงูสุดใหแ้ก่กจิกำร
และควำมมัน่คงสงูสดุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้  

คณะกรรมกำรบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 9 คน ซึง่ประกอบดว้ยกรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำรจ ำนวน 
4 คน กรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำรจ ำนวน 2 คน และเป็นกรรมกำรอสิระจ ำนวน 3 คน โดยกรรมกำรอสิระเป็นบุคคลที่
มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่เกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ ซึ่งในจ ำนวนนี้เป็น
คณะกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน 3 คน ทัง้นี้  กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึง่หนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจะตอ้งมถีิน่ที่
อยู่ในประเทศไทย 
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กรรมกำรแต่ละท่ำนสำมำรถปฏบิตัหิน้ำที ่และใชดุ้ลยพนิิจอย่ำงเป็นอสิระในกำรพจิำรณำตดัสนิใจในเรื่อง
ต่ำงๆ  โดยสำมำรถตัง้ค ำถำม  แสดงควำมคดิเหน็  หรอืคดัคำ้นในกรณีทีม่คีวำมเหน็ขดัแยง้ในเรื่องทีม่ผีลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยี 

อน่ึง คณะกรรมกำรบรษิัท มนีโยบำยใหป้ระธำนกรรมกำรและประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรต้องไม่เป็นบุคคล
เดียวกันเพื่อให้เกิดควำมชัดเจนให้ด้ำนควำมรับผิดชอบระหว่ำงกำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแลและกำร
บรหิำรงำนประจ ำ ทัง้นี้บรษิทัฯ ไดแ้บ่งแยกบทบำทหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบรษิทั กบัผูบ้รหิำร
อย่ำงชดัเจน และมกีำรถ่วงดุลอ ำนำจกำรด ำเนินงำน โดยคณะกรรมกำรบรษิทั ท ำหน้ำทีใ่นกำรก ำหนดนโยบำยและ
ก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของผู้บรหิำรในระดบันโยบำย ขณะที่ผู้บรหิำรท ำหน้ำที่บรหิำรงำนของบรษิัทฯในด้ำน
ต่ำงๆ ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยทีก่ ำหนด 

5.2 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 
ในกำรประชุมผูถ้อืหุน้สำมญัประจ ำปีทุกครัง้ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งในสำมเป็นอตัรำ ถ้ำ

จ ำนวนกรรมกำรทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำมสว่นไม่ไดก้ใ็หอ้อกโดยจ ำนวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหนึ่งในสำม  กรรมกำรที่
จะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภำยหลงักำรแปรสภำพนัน้ให้จบัสลำกกนั  ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้
กรรมกำรคนทีอ่ยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดนัน้เป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รบัเลอืกตัง้
ใหม่อกีไดโ้ดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  

นอกจำกกำรพน้ต ำแหน่งตำมวำระแลว้  กรรมกำรพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ  

(ก) เสยีชวีติ 
(ข) ลำออก 
(ค) ขำดคุณสมบตั ิหรอืมลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำย 
(ง) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อก ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่องจ ำนวนผูถ้อืหุน้ทีม่ปีระชุม 

และมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ำกึง่หนึ่งของจ ำนวนหุน้ถอืโดยผูถ้ือหุ้นที่มำ
ประชุม และมสีทิธอิอกเสยีง   

(จ) ศำลมคี ำสัง่ใหอ้อก  

5.3 การสรรหากรรมการ 

กำรสรรหำกรรมกำรนัน้ บรษิัทฯ จะให้ควำมส ำคญักบับุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์มี
ประวตัิกำรท ำงำนทีด่ ีและมภีำวะผูน้ ำ วสิยัทศัน์กวำ้งไกล รวมทัง้มคีุณธรรม จรยิธรรม ตลอดจนมทีศันคตทิี่ดต่ีอ
องค์กร สำมำรถอุทศิเวลำใหไ้ดอ้ย่ำงเพยีงพออนัเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินกจิกำรของบรษิัทฯ  นอกจำกนี้ยงัจะ
ค ำนึงถงึคุณสมบตัทิีเ่หมำะสม และสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบ และโครงสรำ้งของกรรมกำรตำมกลยุทธท์ำงธุรกจิของ
บรษิทัฯ อกีดว้ยมกีระบวนกำรทีโ่ปร่งใส สรำ้งควำมมัน่ใจใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

5.4 ค่าตอบแทนกรรมการ  

คณะกรรมกำรบรษิัท เป็นผูพ้จิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรเพื่อน ำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุ้น โดย
ค ำนึงถงึหลกัเกณฑ ์ดงันี้   

(ก) ผลประกอบกำรของบรษิัทฯ และขนำดธุรกจิ โดยพิจำรณำเปรยีบเทยีบกบัค่ำตอบแทนกรรมกำร
ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในประเภทและขนำดธุรกจิใกลเ้คยีงกนั 

(ข) ประสบกำรณ์ บทบำท ภำระหน้ำที ่และขอบเขตควำมรบัผดิชอบของกรรมกำรแต่ละท่ำน  
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(ค) ประโยชน์ทีค่ำดว่ำบรษิทัฯ จะไดร้บัจำกกรรมกำรแต่ละท่ำน 
(ง) ค่ำตอบแทนที่ก ำหนดขึน้นัน้จะต้องสำมำรถจูงใจกรรมกำรที่มคีุณสมบตัิเหมำะสมกบัควำมจ ำเป็น

และสถำนกำรณ์ของบรษิทัฯ ใหม้ำเป็นกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรได ้ 

5.5 บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั 

ในกำรก ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทัฯ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินธุรกจิใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย  วตัถุประสงค ์
และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ รวมทัง้มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ คณะกรรมกำรยงัมอี ำนำจหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของ
คณะกรรมกำรบรษิทั ไวต้ำมทีป่รำกฏในขอ้ก ำหนดเกีย่วกบัขอบเขต อ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทั (ส่วนที ่
2 ขอ้ 10.11 คณะกรรมกำรบรษิทั) 

5.6 คณะกรรมการชุดย่อย และหน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

ปจัจุบัน คณะกรรมกำรบริษัท ได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อยจ ำนวน 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ คณะกรรมกำรบรหิำร และคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง โดยไดม้กีำรก ำหนดขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที ่
และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละชุดไวอ้ย่ำงชดัเจน (ขอ้ 11.2) 

ปจัจุบนับรษิัทฯ ไม่มีคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรสรรหำ ซึ่งไม่เป็นไปตำม
หลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดขีองตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เนื่องจำกบรษิัทฯ พจิำรณำใหค้ณะกรรมกำร
บรษิทั คณะกรรมกำรบรหิำร และประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร เป็นผูพ้จิำรณำสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนส ำหรบั
ผูบ้รหิำรทีส่ ำคญั ทัง้นี้ค่ำตอบแทนของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรจะพจิำรณำโดยคณะกรรมกำรบรษิัท 

5.7 บทบาทหน้าท่ีของเลขานุการบริษทั 

เลขำนุกำรบรษิทั ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิทั มหีน้ำทีร่บัผดิชอบด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้  

1. ให้ค ำแนะน ำเบื้องต้นแก่กรรมกำรเกี่ยวกบักำรปฏิบัติตำมกฎหมำยข้อก ำหนดกฎระเบียบและ
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และตดิตำมดแูลใหม้กีำรปฏบิตัอิย่ำงถูกตอ้งและสม ่ำเสมอ 

2. ดูแลให้กำรเปิดเผยขอ้มูลและรำยงำนสนเทศในส่วนที่รบัผดิชอบตำมระเบยีบและขอ้ก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 

3. จดัท ำและเกบ็รกัษำเอกสำรดงัต่อไปนี้  
3.1 ทะเบยีนกรรมกำร  
3.2 หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมกำรและรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร  
3.3 หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้และรำยงำนกำรประชมุผูถ้อืหุน้  
3.4 รำยงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ 
3.5 รำยงำนกำรมสีว่นไดเ้สยีของกรรมกำรและผูบ้รหิำร  

6) กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั 

บรษิทัฯ ก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ดงันี้ 
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6.1 คณะกรรมกำรบรษิัท มกีำรก ำหนดกำรประชุมไว้ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 4 ครัง้ต่อปี และมกีำรประชุม
พิเศษเพิ่มตำมควำมจ ำเป็น และเหมำะสม โดยแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนั และกำรประชุมทุกครัง้ จะต้องมี
กรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึง่หนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม  

6.2 มกีำรก ำหนดวำระชดัเจนล่วงหน้ำโดยประธำนกรรมกำร และกรรมกำรผู้จดักำรร่วมกนัพจิำรณำ
เรื่องที่จะเขำ้เป็นวำระกำรประชุม ทัง้นี้เลขำนุกำรบรษิัทมหีน้ำที่ดูแลใหก้รรมกำรไดร้บัเอกสำรกำรประชุมล่วงหน้ำ
ก่อนกำรประชุมเป็นเวลำเพียงพอส ำหรบักำรศึกษำ และพิจำรณำเรื่องเพื่อกำรให้ควำมเห็น และกำรออกเสยีง
ลงคะแนน  

6.3 จดัสรรเวลำให้อย่ำงเพยีงพอทีฝ่่ำยจดักำรจะเสนอเอกสำรขอ้มูลเพื่ออภปิรำย และเพยีงพอส ำหรบั
คณะกรรมกำรที่จะอภิปรำยในประเดน็ส ำคญั เปิดโอกำสและสนับสนุนให้กรรมกำรแต่ละท่ำน แสดงควำมคดิเหน็
ก่อนสรุปควำมเหน็ทีไ่ดจ้ำกทีป่ระชุม 

6.4 ในกำรพจิำรณำระเบยีบวำระต่ำงๆ กรรมกำรซึง่มสีว่นไดเ้สยีในเรื่องทีพ่จิำรณำ ไม่มสีทิธอิอกเสยีง 
หำกเป็นกำรพจิำรณำรำยกำรทีเ่กีย่วโยง กรรมกำรทีม่สีว่นไดเ้สยีจะต้องไม่อยู่ในทีป่ระชุมในวำระดงักล่ำว 

6.5 กำรประชุมทุกครัง้ ต้องมกีำรจดบนัทึกกำรประชุมเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และจดัเกบ็รำยงำนกำร
ประชุมทีผ่่ำนกำรรบัรองจำกคณะกรรมกำรพรอ้มใหค้ณะกรรมกำรและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งสำมำรถตรวจสอบได ้  
7) รำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบรษิทั 

คณะกรรมกำรบรษิทั เป็นผูร้บัผดิชอบในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ และสำรสนเทศทำงกำร
เงินที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินเป็นกำรจดัท ำตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รบัรอง
โดยทัว่ไป โดยเลอืกใช้นโยบำยบญัชทีี่เหมำะสม และถือปฏบิตัิสม ่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมดัระวงัในกำร
จัดท ำ รวมทัง้ก ำหนดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  โดย
คณะกรรมกำรบรษิทั มอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูด้แูลเกีย่วกบัคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงนิ และ
เป็นผูใ้หค้วำมเหน็ต่อคณะกรรมกำรบรษิทั  

8) กำรเสรมิควำมรูแ้ละมุมมองในธุรกจิแก่กรรมกำร 

คณะกรรมกำรบรษิทั ยงัมุ่งเน้นใหม้กีำรเสรมิควำมรูแ้ก่กรรมกำร และกรรมกำรชุดย่อย โดยใหก้รรมกำรแต่
ละท่ำนเขำ้ร่วมกำรอบรม ซึง่จดัโดยหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อเสรมิสรำ้งควำมรู ้และมุมมองใหม่ๆ ใหแ้ก่กรรมกำรทุกคน 
รวมถงึจดัใหม้โีครงกำรส ำหรบัพฒันำผูบ้รหิำรเพื่อประโยชน์ในกำรพจิำรณำประกอบแผนกำรสบืทอดงำน  

คณะกรรมกำรยงัมนีโยบำยทีจ่ะใหฝ้ำ่ยบรหิำรจดัใหม้เีอกสำรและขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรปฏบิตัหิน้ำที่
ของกรรมกำรใหม่ และจดัใหม้กีำรแนะน ำลกัษณะธุรกจิและแนวทำงกำรด ำเนินธุรกจิใหแ้ก่กรรมกำรใหม่ทุกครัง้ทีม่ ี
กำรเปลีย่นแปลงกรรมกำร 

9) กำรควบคุมภำยใน 

คณะกรรมกำรบรษิัท จดัให้บรษิัทฯ มรีะบบควบคุมภำยในที่ครอบคลุมทุกดำ้น ทัง้ดำ้นกำรเงนิ และกำร
ปฏบิตังิำน ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง และจดัใหม้กีลไกกำรตรวจสอบ และถ่วงดุลทีม่ี
ประสทิธภิำพเพยีงพอในกำรปกป้องดูแลรกัษำทรพัยส์นิของบรษิทัฯ อยู่เสมอ จดัใหม้กีำรก ำหนดล ำดบัขัน้ตอนของ
อ ำนำจอนุมตั ิและควำมรบัผดิชอบของผู้บรหิำร และพนักงำนที่มกีำรตรวจสอบ และถ่วงดุลในตวั ก ำหนดระเบยีบ
กำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในที่เป็นอิสระ ท ำหน้ำที่ตรวจสอบกำร
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ปฏบิตังิำนของทุกหน่วยงำนใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบทีว่ำงไว ้รวมทัง้ประเมนิประสทิธภิำพ และควำมเพยีงพอของกำร
ควบคุมภำยในของหน่วยงำนต่ำงๆ ในบรษิทัฯ 

10) กำรดแูลเรื่องกำรใชข้อ้มลูภำยใน  

คณะกรรมกำรบรษิัท ตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดี และเพื่อควำมโปร่งใส และ
ป้องกนักำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตนจำกกำรใช้ข้อมูลภำยในของบรษิัทฯ ที่ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชน  
บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยกำรใชข้อ้มลูภำยในของบรษิทัฯ ดงันี้   

10.1 ใหค้วำมรูแ้ก่กรรมกำร ผูบ้รหิำร รวมถงึผูด้ ำรงต ำแหน่งระดบับรหิำรในสำยงำนบญัช ีหรอืกำรเงนิที่
เป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรอืเทยีบเท่ำ เกีย่วกบัหน้ำที่ทีต่้องจดัท ำ และส่งรำยงำนกำรถอืหลกัทรพัยข์องตน คู่
สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยต์ำมมำตรำ 
59 และบทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

10.2 ก ำหนดใหก้รรมกำร และผูบ้รหิำร รวมถงึผูด้ ำรงต ำแหน่งระดบับรหิำรในสำยงำนบญัชหีรอืกำรเงนิ
ทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดักำรฝำ่ยขึน้ไปหรอืเทยีบเท่ำ จดัท ำและน ำสง่รำยงำนกำรถอืหลกัทรพัยข์องตน ของคู่สมรส และบุตร
ทีย่งัไม่บรรลุนิติภำวะ ส่งผ่ำนมำยงัเลขำนุกำรของบรษิัท ก่อนน ำส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย์ทุกครัง้ โดยให้จดัท ำและน ำส่งภำยใน 30 วนั นับแต่วนัที่ได้รบักำรแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งเป็น
กรรมกำร ผู้บรหิำรหรอืรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลกัทรพัย์ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัที่มกีำรซื้อ 
ขำย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัยน์ัน้   

10.3 ก ำหนดใหก้รรมกำร ผู้บรหิำร รวมถึงผูด้ ำรงต ำแหน่งระดบับรหิำรในสำยงำนบญัช ีหรอืกำรเงนิที่
เป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรอืเทยีบเท่ำ และผูป้ฏบิตังิำนทีเ่กีย่วขอ้ง ทีไ่ดร้บัทรำบขอ้มลูภำยในทีเ่ป็นสำระส ำคญั  
ซึ่งมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลกัทรพัย์จะต้องระงบักำรซื้อขำยหลกัทรพัย์ของบรษิัท  ในช่วงเวลำก่อนที่จะ
เผยแพร่งบกำรเงนิหรอืเผยแพร่เกี่ยวกบัฐำนะกำรเงนิ และสถำนะของบรษิัท จนกว่ำบรษิัทจะได้เปิดเผยขอ้มูลต่อ
สำธำรณชนแลว้  โดยบรษิัทจะแจง้ให้กรรมกำรและผู้บรหิำร รวมถงึผูด้ ำรงต ำแหน่งระดบับรหิำรในสำยงำนบญัชี
หรอืกำรเงนิทีเ่ป็นระดบัผู้จดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรอืเทยีบเท่ำ งดกำรซื้อขำยหลกัทรพัย์ของบรษิทัอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์
อกัษร เป็นเวลำอย่ำงน้อย 30 วนัล่วงหน้ำก่อนกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชน  และควรรอคอยอย่ำงน้อย 24 
ชัว่โมงภำยหลงักำรเปิดเผยขอ้มูลให้แก่สำธำรณชนแล้ว  รวมทัง้ห้ำมไม่ให้เปิดเผยขอ้มูลที่เป็นสำระส ำคญันัน้ต่อ
บุคคลอื่น 

 10.4  ก ำหนดบทลงโทษทำงวนิัยหำกมกีำรฝ่ำฝืนน ำขอ้มูลภำยในไปใชห้ำประโยชน์ส่วนตนซึง่เริม่ตัง้แต่
กำรตักเตือนเป็นหนังสอื ตัดค่ำจ้ำง พักงำนชัว่ครำวโดยไม่ได้รบัค่ำจ้ำงหรือให้ออกจำกงำน ซึ่งกำรลงโทษจะ
พจิำรณำจำกเจตนำของกำรกระท ำและควำมรำ้ยแรงของควำมผดินัน้ๆ 
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11.2    โครงสรา้งกรรมการของบริษทัฯ 

11.2.1 คณะกรรมการบริษทั 

ณ วนัที ่24 กุมภำพนัธ ์2558 คณะกรรมกำรบรษิทัประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 9 ท่ำน ดงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1.  นำยมงักร ธนสำรศลิป์ ประธำนกรรมกำรบรษิทั กรรมกำรอสิระ และกรรมกำร

ตรวจสอบ 
2.  นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ กรรมกำรบรษิทั 
3.  นำงสำวอมรพรรณ บณัฑติกฤษดำ กรรมกำรบรษิทั 
4.  นำยจติชยั นิมติรปญัญำ กรรมกำรบรษิทั 
5. นำงอจัฉรำ นิมติรปญัญำ กรรมกำรบรษิทั 
6.  นำงสำวอรวรรณ วรนิจ กรรมกำรบรษิทั 
7. นำยธเนศ พริยิโ์ยธนิกุล กรรมกำรบรษิทั 
8.  นำยวเิชฐ ตนัตวิำนชิ กรรมกำรอสิระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
9.  นำยวชิญำ จำตกิวณชิ กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ 

หมำยเหตุ:   1 นำยเสถยีร วงศ์วเิชยีร ได้ขอลำออกจำกกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบรษิทัฯ และคณะกรรมกำรบรษิทัไดแ้ต่งตัง้นำยธเนศ พริยิ์โยธนิกุล ด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรแทน กรรมกำรทีล่ำออก ตำมมตกิำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่1/2558 เมื่อวนัที ่24 กุมภำพนัธ ์2558 

 2 นำยเสถยีร วงศว์เิชยีร ไดข้อลำออกจำกกำรด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบรษิทัฯ และคณะกรรมกำรบรษิทัไดแ้ต่งตัง้นำยมงักร ธนสำรศลิป์ ด ำรง
ต ำแหน่งประธำน กรรมกำรบรษิทัฯ แทนประธำนกรรมกำรทีล่ำออก ตำมมตกิำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่1/2558 เมื่อวนัที ่24 กุมภำพนัธ ์2558 

โดยม ีนำยณฐัภูม ิเปำวรตัน์ ด ำรงต ำแหน่งเป็นเลขำนุกำรบรษิทั 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทั 

ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2557 เมื่อวนัที ่13 สงิหำคม 2557 มมีตกิ ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่อง
คณะกรรมกำรบรษิทั ไวด้งันี้ 

1. คณะกรรมกำรมอี ำนำจและหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบในกำรจดักำรบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 
วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมำยด้วย
ควำมซื่อสตัยส์จุรติและระมดัระวงัรกัษำผลประโยชน์ของบรษิทัฯ  

2. จดัให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมสำมัญประจ ำปี ภำยใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลำบญัชขีองบรษิทัฯ  

3. จดัใหม้กีำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ 

4. จดัท ำและรบัผดิชอบต่อกำรจดัท ำและกำรเปิดเผยงบกำรเงนิ เพื่อแสดงถึงฐำนะกำรเงนิและผลกำร
ด ำเนินงำนในรอบปีทีผ่่ำนมำ และน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำและอนุมตั ิ 

5. ก ำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำนกำรด ำเนินธุรกจิ และงบประมำณของบรษิทัฯ ควบคุม
ก ำกบัดูแล (Monitoring and Supervision) กำรบรหิำรและกำรจดักำรของฝ่ำยบรหิำรใหเ้ป็นไปตำม
นโยบำย แผนงำน และงบประมำณทีก่ ำหนดไวอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล  
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6. ก ำหนดนโยบำยกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง (Risk Management Policy) และก ำกบัดูแลให้ฝ่ำย
บรหิำร ปฏบิตัติำมนโยบำยและรำยงำนผลใหค้ณะกรรมกำรทรำบ รวมถงึจดัให้มกีำรทบทวนระบบ
หรอืประเมนิประสทิธภิำพของกำรจดักำรควำมเสีย่งอย่ำงสม ่ำเสมอ  

7. พจิำรณำทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตัแิผนกำรขยำยธุรกจิ โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ ตลอดจนกำร
เขำ้ร่วมลงทุนทีเ่สนอโดยฝำ่ยบรหิำร 

8. จดัท ำรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำร และรบัผดิชอบต่อกำรจดัท ำและกำรเปิดเผยงบกำรเงนิ เพื่อ
แสดงถึงฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ และน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อ
พจิำรณำและอนุมตั ิ

9. ก ำกบัและดแูลกำรบรหิำรจดักำรและกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ใหเ้ป็นไปตำม
นโยบำยที่ก ำหนด กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทุน ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย อำทเิช่น กำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั
และกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่ทรพัยส์นิทีส่ ำคญั เท่ำทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมำยอื่น รวมทัง้จดัใหม้ี
ระบบกำรควบคุมภำยในและรำยกำรตรวจสอบภำยในทีเ่พยีงพอและเหมำะสม 

10. พิจำรณำก ำหนดโครงสร้ำงกำรบรหิำรงำน มีอ ำนำจในกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำร ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บรหิำร และคณะอนุกรรมกำรอื่นตำมควำมเหมำะสม ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน เป็นต้น รวมถงึกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่อง
คณะกรรมกำรบรหิำร ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ ทีแ่ต่งตัง้ 

ทัง้นี้ กำรมอบอ ำนำจตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ทีก่ ำหนดนัน้ต้องไม่มลีกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจที่
ท ำให้คณะกรรมกำรบริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ ดังกล่ำว
สำมำรถพิจำรณำและอนุมัติรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์อื่นใดท ำกบับรษิทัฯ หรือบรษิทัย่อย (ถ้ำม)ี ยกเวน้เป็นกำรอนุมตัริำยกำรทีเ่ป็นไปตำม
นโยบำยและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมกำรพจิำรณำและอนุมตัไิวแ้ลว้ 

11. คณะกรรมกำรอำจมอบอ ำนำจใหก้รรมกำรคนหนึ่งหรอืหลำยคนหรอืบุคคลอื่นใดปฏบิตักิำรอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรได้โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรหรืออำจมอบอ ำนำจ
เพื่อใหบุ้คคลดงักล่ำวมอี ำนำจตำมทีค่ณะกรรมกำรเหน็สมควรและภำยในระยะเวลำทีค่ณะกรรมกำร
เหน็สมควร ซึง่คณะกรรมกำรอำจยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขกำรมอบอ ำนำจนัน้ ๆ ได้
เมื่อเหน็สมควร 

ทัง้นี้กำรมอบอ ำนำจนัน้ตอ้งไม่มลีกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจทีท่ ำใหบุ้คคลดงักล่ำวสำมำรถพจิำรณำ
และอนุมตัิรำยกำรที่ตนหรอืบุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง มีส่วนได้เสยี หรอือำจมีควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดทีจ่ะท ำขึน้กบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย (ถำ้ม)ี (ตำมทีน่ิยำมไว้ในประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรอืตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรอืประกำศอื่นใด
ของหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้ง) เว้นแต่เป็นกำรอนุมตัิรำยกำรที่เป็นรำยกำรธุรกจิปกติและเป็นไปตำม
เงื่อนไขกำรคำ้โดยทัว่ไป หรอืเป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมกำรพจิำรณำและอนุมตัิ
ไวแ้ล้ว โดยอยู่ภำยใต้หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีำรตำมที่ก ำหนดเกี่ยวกบัรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั 
และรำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินที่ส ำคัญของบริษัทจดทะเบียนตำมประกำศ 
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คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรอืตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอืประกำศ อื่นใด
ของหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง  

โดยทีป่ระชุมคณะกรรมกำรครัง้ที ่3/2557 เมื่อวนัที ่30 เมษำยน 2557  มมีตใิหค้ณะกรรมกำรมอี ำนำจในกำร
 พจิำรณำอนุมตัเิฉพำะกรณีหรอืด ำเนินกำรใดๆ ภำยใตว้งเงนิดงัต่อไปนี้ 

(ก) กำรอนุมตัธิุรกรรมดำ้นกำรลงทุนและกำรก่อสรำ้ง 

 กรณีไม่มงีบประมำณ 

 - กำรอนุมตักิำรลงทุนในสนิทรพัยถ์ำวร เช่น ทีด่นิ อำคำร หรอืสิง่ปลูกสรำ้ง เป็นต้น จ ำนวนเกนิ 
300,000,000 บำท 

 - กำรอนุมตัิกำรลงทุนด้ำนอื่น เช่น กำรร่วมทุน กำรให้กู้ยมื เป็นต้น จ ำนวนเกนิ 300,000,000 
บำท 

 - กำรอนุมตักิำรขอกูย้มืเงนิจำกสถำบนักำรเงนิ  โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อกำรก่อสรำ้ง คลงัสนิค้ำ 
จ ำนวนเกนิ 100,000,000 บำท 

 - กำรอนุมตัิกำรขอกู้ยมืเงนิจำกบรษิัทระหว่ำงกนั หรอืบรษิัทอื่นๆ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อกำร
ก่อสรำ้ง คลงัสนิคำ้ จ ำนวนเกนิ 100,000,000 บำท 

11.2.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัที ่25 กุมภำพนัธ ์2557 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน ดงันี้ 
รายช่ือ ต าแหน่ง 

1.  นำยวเิชฐ ตนัตวิำนชิ 1 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอสิระ 
2.  นำยมงักร ธนสำรศลิป์ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอสิระ 
3.  นำยวชิญำ จำตกิวณชิ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอสิระ 

  1กรรมกำรตรวจสอบผูม้คีวำมรูด้ำ้นและประสบกำรณืบญัช ีและ/หรอืกำรเงนิ 

ทัง้นี้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีมติแต่งตัง้ให้ นำยพิสฏิฐ์ กิจวฒันำถำวร ด ำรงต ำแหน่งเป็นเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรครัง้ที ่1/2557  เมื่อวนัที ่25 กุมภำพนัธ์ 2557 มมีตกิ ำหนดขอบเขตและอ ำนำจและ
หน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบ ไวด้งันี้ 

1.   สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเปิดเผยอย่ำงเพียงพอ โดยกำร
ประสำนงำนกบัผูส้อบบญัชภีำยนอก และผูบ้รหิำรที่รบัผดิชอบจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิทัง้รำยไตร
มำสและประจ ำปี คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทำน หรือตรวจสอบ
รำยกำร   ใด ๆ ทีเ่หน็ว่ำจ ำเป็นและเป็นเรื่องส ำคญัในระหว่ำงกำรตรวจสอบบญัชขีองบรษิทัฯ 
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2.  สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน ( internal control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน 
(internal audit) ที่เหมำะสมและมปีระสทิธผิล และพจิำรณำควำมเป็นอสิระของหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน หรอืหน่วยงำนอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบักำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนใหบ้รษิทัปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำด
หลกัทรพัย ์และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

4. พจิำรณำ คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวำมเป็นอสิระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ 
และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว โดยค ำนึงถงึควำมน่ำเชื่อถอื ควำมเพยีงพอของทรพัยำกร 
ปริมำณงำนตรวจสอบของส ำนักงำนตรวจสอบบัญชีนัน้ และประสบกำรณ์ของบุคลำกรที่ได้รับ
มอบหมำยใหท้ ำกำรตรวจสอบบญัชขีองบรษิทัฯ รวมทัง้เขำ้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัช ีโดยไม่มฝี่ำย
จดักำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัหรอืรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำม
กฎหมำยและขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ 

6. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ ซึง่รำยงำน
ดงักล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อย
ดงัต่อไปนี้ 

(ก) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ 
(ข) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยในของบรษิทัฯ 
(ค) ควำมเหน็เกีย่วกบักำรปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนด

ของตลำดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 
(ง) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัช ี
(จ) ควำมเหน็เกีย่วกบัรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
(ฉ) จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่

ละท่ำน 
(ช) ควำมเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัจำกกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมกฎ

บตัร (charter) 
(ซ) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำ ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำม

รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

7. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

8. มอี ำนำจในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบและสอบสวนตำมทีจ่ ำเป็นในเรื่องต่ำง ๆ ซึง่อำจมผีลกระทบอย่ำง
มนียัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ 

)ก(   รำยกำรทีเ่กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
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)ข(  กำรทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวำมบกพร่องทีส่ ำคญัในระบบควบคุมภำยใน 

)ค(  กำรฝำ่ฝืนกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยห์รอื
กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ  

โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมอี ำนำจในกำรแสวงหำควำมเหน็ที่เป็นอสิระจำกที่ปรกึษำทำงวชิำชพี
อื่นใดเมื่อเหน็ว่ำจ ำเป็นดว้ยค่ำใชจ้่ำยของบรษิทัฯ เพื่อใหก้ำรปฏบิตังิำนภำยใตห้น้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ
ส ำเรจ็ลุล่วงด้วยด ีทัง้นี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบมหีน้ำที่รำยงำนผลกำรตรวจสอบและสอบสวนต่อ
คณะกรรมกำรของบรษิทัฯ เพื่อด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ขภำยในเวลำทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็
ควร 

2) คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัที ่19 เมษำยน 2557 คณะกรรมกำรบรหิำร ประกอบดว้ยกรรมกำรบรหิำรจ ำนวน 7 ท่ำน ดงันี้  

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1.  นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร 
2.  นำยจติชยั นิมติรปญัญำ กรรมกำรบรหิำร 
3.  นำยธเนศ พริยิโ์ยธนิกุล กรรมกำรบรหิำร 
4.  นำยวชิชุ สงักรธนกจิ กรรมกำรบรหิำร 
5. นำยพสิฎิฐ ์กจิวฒันำถำวร กรรมกำรบรหิำร 
6.  นำงอจัฉรำ นิมติรปญัญำ กรรมกำรบรหิำร 
7.  นำยณฐัภูม ิเปำวรตัน์ กรรมกำรบรหิำร 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรหิำร 

ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 2/2557 เมื่อวนัที ่19 เมษำยน 2557 มมีตกิ ำหนดขอบเขตและอ ำนำจ
ของคณะกรรมกำรบรหิำร ไวด้งันี้ 

1. ด ำเนินกิจกำรและบริหำรกิจกำรของบริษัทฯ ตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบำย ระเบียบ 
ขอ้ก ำหนดค ำสัง่ และมตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมกำร และ/หรอืมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

2. พจิำรณำกลัน่กรองขอ้เสนอของฝำ่ยบรหิำร และน ำเสนอนโยบำย เป้ำหมำย กลยุทธ ์กำรด ำเนินธุรกจิ
ของบรษิัทฯ กำรลงทุน กำรขยำยกจิกำร และงบประมำณ เพื่อน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
บรษิทั เพื่อพจิำรณำและอนุมตั ิ

3. พจิำรณำอนุมตักิำรด ำเนินงำนทีเ่ป็นธุรกรรมปกตธิุรกจิของบรษิทัฯ ตำมงบลงทุนหรอืงบประมำณที่
ไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั โดยวงเงนิส ำหรบัแต่ละรำยกำรเป็นไปตำมทีก่ ำหนดไวใ้นตำรำง
อ ำนำจอนุมตัทิี่ผ่ำนกำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิัท แลว้ แต่ไม่เกนิงบประมำณประจ ำปีที่ไดร้บั
อนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั รวมถงึกำรเขำ้ท ำสญัญำต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องดงักล่ำว 

4. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ ให้เป็นไปตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรและเป้ำหมำยที่
ก ำหนดไว ้และก ำกบัดแูลใหก้ำรด ำเนินงำนมคีุณภำพและประสทิธภิำพ  
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5. มอี ำนำจพจิำรณำอนุมตัคิ่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมปกตธิุรกจิของบรษิทัฯ ตำมงบประมำณทีร่บั
อนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัท และเป็นไปตำมอ ำนำจอนุมตัิที่ผ่ำนกำรอนุมตัิจำกคณะกรรมกำร
บรษิทั  

6. ก ำหนดโครงสรำ้งองค์กรและอ ำนำจกำรบรหิำรองคก์ร และพจิำรณำปรบัเงนิเดอืน โบนัสของตัง้แต่
ระดบัประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรลงไป รวมถึงพิจำรณำอนุมตัิอตัรำก ำลงัคนที่ไม่อยู่ในงบประมำณ
ประจ ำปี 

7. ให้มอี ำนำจในกำรมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรอืหลำยคนปฏบิตักิำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด โดย
อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรบรหิำร หรอือำจมอบอ ำนำจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่ำว มอี ำนำจ
ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรหิำรเหน็สมควร และภำยในระยะเวลำทีค่ณะกรรมกำรบรหิำรเหน็สมควร ซึง่
คณะกรรมกำรบรหิำรอำจยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลง หรอืแก้ไข บุคคลที่ได้รบัมอบอ ำนำจ หรอื
กำรมอบอ ำนำจนัน้ ๆ ไดต้ำมทีเ่หน็สมควร 

8. พจิำรณำอนุมตัิกำรเปิด/ปิดบญัชธีนำคำร และกำรใช้บรกิำรต่ำงๆ ของธนำคำรที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้
ก ำหนดผูม้อี ำนำจสัง่จ่ำยส ำหรบับญัชธีนำคำรของบรษิทัฯ 

9. ด ำเนินกำรอื่นใดๆ ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทั มอบหมำยเป็นครำวๆ ไป 

ทัง้นี้ กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรหิำรนัน้ จะไม่มลีกัษณะ
เป็นกำรมอบอ ำนำจ หรอืมอบอ ำนำจช่วงทีท่ ำใหผู้ร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบรหิำรสำมำรถอนุมตัิ
รำยกำรทีต่นหรอืบุคคลที่อำจมคีวำมขดัแยง้ (ตำมนิยำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรอื 
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้งก ำหนด) มสี่วนไดเ้สยี หรอือำจมคีวำม
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมกำร
บริหำรไม่มีอ ำนำจอนุมัติกำรด ำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำว โดยเรื่องดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อที่ ประชุม
คณะกรรมกำรและ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้น (แลว้แต่กรณี) เพื่ออนุมตัิต่อไป ยกเวน้เป็นกำรอนุมตัริำยกำรที่
เป็นไปตำมธุรกิจปกติและเงื่อนไขกำรค้ำปกติซึ่งเป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน 
และ/หรอื ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด 

โดยคณะกรรมกำรบรหิำรมีอ ำนำจในกำรพิจำรณำอนุมตัิเฉพำะกรณีหรอืด ำเนินกำรใดๆ ภำยใต้วงเงิน
ดงัต่อไปนี้ 

(ก) กำรอนุมตัธิุรกรรมดำ้นกำรลงทุนและกำรก่อสรำ้ง 

 กรณีมงีบประมำณซึง่ผ่ำนควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำร 

 - กำรอนุมตักิำรลงทุนในสนิทรพัยถ์ำวร เช่น ทีด่นิ อำคำร หรอืสิง่ปลูกสรำ้ง เป็นต้น จ ำนวนเกนิ 
300,000,000 บำท 

 - กำรอนุมตัิกำรลงทุนด้ำนอื่น เช่น กำรร่วมทุน กำรให้กู้ยมื เป็นต้น จ ำนวนเกนิ 300,000,000 
บำท 

 - กำรอนุมตักิำรลงนำมในสญัญำกำรจดัซือ้/จดัจำ้ง, กำรว่ำจำ้งท ำของ และกำรเช่ำ/Contract ของ
ลงทุนโครงกำรก่อสรำ้งคลงัสนิคำ้เพื่อกำรใหเ้ช่ำ จ ำนวนเกนิ 500,000 บำท 
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 - กำรอนุมัติกำรขอกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงิน , บริษัทระหว่ำงกัน หรือบริษัทอื่นๆ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อกำรก่อสรำ้ง คลงัสนิคำ้ จ ำนวนเกนิ 300,000,000 บำท 

 กรณีไม่มงีบประมำณ 

 - กำรอนุมตัิกำรลงทุนในสนิทรพัยถ์ำวร เช่น ที่ดนิ อำคำร หรอืสิง่ปลูกสรำ้ง เป็นต้น จ ำนวนไม่
เกนิ 300,000,000 บำท 

 - กำรอนุมตักิำรลงทุนดำ้นอื่น เช่น กำรร่วมทุน กำรใหกู้ย้มื เป็นตน้ จ ำนวนไม่เกนิ 300,000,000 
บำท 

 - กำรอนุมัติกำรขอกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงิน , บริษัทระหว่ำงกัน หรือบริษัทอื่นๆ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อกำรก่อสรำ้ง คลงัสนิคำ้ จ ำนวนไม่เกนิ 300,000,000 บำท 

 - กำรอนุมตัิกำรขอกู้ยมืเงนิจำกบรษิัทระหว่ำงกนั หรอืบรษิัทอื่นๆ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อกำร
ก่อสรำ้ง คลงัสนิคำ้ จ ำนวนไม่เกนิ 300,000,000 บำท 

3) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ณ วนัที ่22 กรกฎำคม 2557 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ประกอบดว้ยกรรมกำรบรหิำรจ ำนวน 7 ท่ำน 
ดงันี้  

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1.  นำยจติชยั นิมติรปญัญำ ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
2.  นำงอจัฉรำ นิมติรปญัญำ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
3.  นำยธเนศ พริยิโ์ยธนิกุล กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
4.  นำยวชิชุ สงักรธนกจิ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
5. นำยพสิฎิฐ ์กจิวฒันำถำวร กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
6.  นำยสเุลศิ กอ้งไชยยนัตร ์ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
7.  นำยณฐัภูม ิเปำวรตัน์ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่5/2557 เมื่อวนัที ่22 กรกฎำคม 2557 มมีตกิ ำหนดขอบเขตและอ ำนำจ
ของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ไวด้งันี้ 

1. ประเมนิควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้ รวมถงึแนวโน้มของผลกระทบทีอ่ำจมต่ีอองคก์ร ทัง้ควำมเสีย่งจำก
ภำยนอกและภำยในองคก์ร 

2. ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัทฯ ให้
ครอบคลุมถงึควำมเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั พรอ้มทัง้ก ำหนดแผนกำรจดักำร
และกำรบรหิำรควำมเสีย่งให้สอดคล้องกบันโยบำยกำรบรหิำรควำมเสี่ยง เพื่อมอบหมำยให้ ฝ่ำย
บรหิำร เป็นผู้ปฏิบตัิตำมนโยบำยดงักล่ำว รวมถึงรำยงำนผลกำรปฏิบตัิต่อคณะกรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง  
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3. พฒันำและทบทวนระบบกำรจดักำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษิทัให้มปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล
อย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรประเมินผลและติดตำมกระบวนกำรบรหิำรควำมเสี่ยงให้สอดคล้องตำม
นโยบำยทีก่ ำหนดไวอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ 

4. รำยงำนควำมเสีย่งและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 

5. ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

4) ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่2/2557 เมื่อวนัที ่19 เมษำยน 2557 มมีตกิ ำหนดขอบเขตและอ ำนำจ
ของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร ไวด้งันี้ 

1. ควบคุมดแูลกำรด ำเนินกจิกำร และ/หรอื บรหิำรงำนประจ ำวนัของบรษิทัฯ 

2. จดัท ำ และน ำเสนอนโยบำย ทศิทำง กลยุทธ ์แผนกำรด ำเนินธุรกจิ งบประมำณ กำรลงทุน โครงสรำ้ง
กำรบรหิำรงำนของบรษิทัฯ และหลกัเกณฑ์ในกำรด ำเนินธุรกจิใหส้อดคลอ้งกบัสภำพเศรษฐกจิ เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมกำรบรหิำร และคณะกรรมกำรของบรษิทัฯ เพื่อพจิำรณำอนุมตัต่ิอไป 

3. ก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนหรอืกำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน และ
งบประมำณที่ได้รบัอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรของบรษิัทฯ รวมถึงกำรตรวจสอบและประเมนิผลกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนด และมหีน้ำทีร่ำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำร
บริหำรจัดกำรรวมถึงควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษิทั 

4. พจิำรณำอนุมตักิำรด ำเนินงำนทีเ่ป็นธุรกรรมปกตธิุรกจิของบรษิทัฯ ตำมงบลงทุนหรอืงบประมำณที่
ไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั โดยวงเงนิส ำหรบัแต่ละรำยกำรเป็นไปตำมทีก่ ำหนดไวใ้นตำรำง
อ ำนำจอนุมตัทิี่ผ่ำนกำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิัท แลว้ แต่ไม่เกนิงบประมำณประจ ำปีที่ไดร้บั
อนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั รวมถงึกำรเขำ้ท ำสญัญำต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องดงักล่ำว 

5. มอี ำนำจพจิำรณำอนุมตัคิ่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมปกตธิุรกจิของบรษิทัฯ ตำมงบประมำณทีร่บั
อนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัท และเป็นไปตำมอ ำนำจอนุมตัิที่ผ่ำนกำรอนุมตัิจำกคณะกรรมกำร
บรษิทั  

6. ก ำหนดโครงสร้ำงองค์กร รวมถึงกำรแต่งตัง้ กำรว่ำจ้ำง กำรโยกย้ำย กำรก ำหนดเงินค่ำจ้ำง 
ค่ำตอบแทน โบนสัและกำรเลกิจำ้งพนกังำนตัง้แต่ระดบัประธำนกรรมกำรบรหิำรลงไป 

7. มอี ำนำจออกค ำสัง่ ระเบยีบ ประกำศ เพื่อใหก้ำรปฏบิตังิำนเป็นไปตำมนโยบำยและผลประโยชน์ของ
บรษิทัฯ และเพื่อรกัษำระเบยีบ วนิยั กำรท ำงำนภำยในองคก์ร 

8. มอี ำนำจในกำรมอบอ ำนำจช่วง และ/หรอื มอบหมำยใหบุ้คคลอื่นปฏบิตังิำนเฉพำะอย่ำงแทนได ้โดย
กำรมอบอ ำนำจช่วง และ/หรอื กำรมอบหมำยดงักล่ำวใหอ้ยู่ภำยใตข้อบเขตแห่งกำรมอบอ ำนำจตำม
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หนงัสอืมอบอ ำนำจ และ/หรอื ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบ ขอ้ก ำหนด หรอืค ำสัง่ทีค่ณะกรรมกำรของบรษิทั
ฯ และ/หรอื บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดไว ้

9. ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่น ๆ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำย จำกคณะกรรมกำรบรษิทั หรอืคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ 
เป็นครำว ๆ ไป 

ทัง้นี้ ในกำรด ำเนินกำรเรื่องใดทีป่ระธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรหรอืผูร้บัมอบอ ำนำจจำกประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร
หรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ (ตำมนิยำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนและ/หรอื ตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และ/หรอื หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด) มสีว่นไดส้ว่นเสยีหรอืมคีวำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์กบับรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรไม่มี
อ ำนำจอนุมตักิำรด ำเนินกำรในเรื่องดงักล่ำว โดยเรื่องดงักล่ำวจะตอ้งเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมกำรและ/
หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพื่ออนุมตัต่ิอไปยกเวน้เป็นกำรอนุมตัริำยกำรทีเ่ป็นไปตำมธุรกจิปกติ
และเงื่อนไขกำรคำ้ปกตซิึง่เป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรอื ตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และ/หรอื หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด 

โดยทีป่ระชุมคณะกรรมกำรครัง้ที่ 3/2557 เมื่อวนัที่ 30 เมษำยน 2557  มมีติให้ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรมี
อ ำนำจ ในกำรพจิำรณำอนุมตัเิฉพำะกรณีหรอืด ำเนินกำรใดๆ ภำยใตว้งเงนิดงัต่อไปนี้ 

(ก) กำรอนุมตัธิุรกรรมดำ้นกำรลงทุนและกำรก่อสรำ้ง 

 กรณีมงีบประมำณซึง่ผ่ำนควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำร 

 - กำรอนุมตัิกำรลงทุนในสนิทรพัยถ์ำวร เช่น ที่ดนิ อำคำร หรอืสิง่ปลูกสรำ้ง เป็นต้น จ ำนวนไม่
เกนิ 300,000,000 บำท 

 - กำรอนุมตักิำรลงทุนดำ้นอื่น เช่น กำรร่วมทุน กำรใหกู้ย้มื เป็นตน้ จ ำนวนไม่เกนิ 300,000,000 
บำท 

 - กำรอนุมตักิำรลงนำมในสญัญำกำรจดัซือ้/จดัจำ้ง, กำรว่ำจำ้งท ำของ และกำรเช่ำ/Contract ของ
ลงทุนโครงกำรก่อสรำ้งคลงัสนิคำ้เพื่อกำรใหเ้ช่ำ จ ำนวนเกนิ 500,000 บำท 

 - กำรอนุมัติกำรขอกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงิน , บริษัทระหว่ำงกัน หรือบริษัทอื่นๆ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อกำรก่อสรำ้ง คลงัสนิคำ้ จ ำนวนไม่เกนิ 300,000,000 บำท 

 กรณีไม่มงีบประมำณ 

 - กำรอนุมตัิกำรลงทุนในสนิทรพัยถ์ำวร เช่น ที่ดนิ อำคำร หรอืสิง่ปลูกสรำ้ง เป็นต้น จ ำนวนไม่
เกนิ 100,000,000 บำท 

 - กำรอนุมตักิำรลงทุนดำ้นอื่น เช่น กำรร่วมทุน กำรใหกู้ย้มื เป็นตน้ จ ำนวนไม่เกนิ 100,000,000 
บำท 

 - กำรอนุมตักิำรลงนำมในสญัญำกำรจดัซือ้/จดัจำ้ง, กำรว่ำจำ้งท ำของ และกำรเช่ำ/Contract ของ
ลงทุนโครงกำรก่อสรำ้งคลงัสนิคำ้เพื่อกำรใหเ้ช่ำ จ ำนวนไม่เกนิ 500,000 บำท 

 - กำรอนุมัติกำรขอกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงิน , บริษัทระหว่ำงกัน หรือบริษัทอื่นๆ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อกำรก่อสรำ้ง คลงัสนิคำ้ จ ำนวนไม่เกนิ 100,000,000 บำท 
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 - กำรอนุมตัิกำรขอกู้ยมืเงนิจำกบรษิัทระหว่ำงกนั หรอืบรษิัทอื่นๆ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อกำร
ก่อสรำ้ง คลงัสนิคำ้ จ ำนวนไม่เกนิ 10,000,000 บำท 

(ข) กำรอนุมตัธิุรกรรมดำ้นกำรตลำด 

 - กำรลงนำมในสญัญำเช่ำ และบรกิำร จ ำนวนไม่เกนิ 100,000,000 บำท 

 

11.3    การประชมุคณะกรรมการชุดย่อย 

กำรเขำ้ประชุมของคณะกรรมกำรชุดย่อย มรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

  
 

รายช่ือ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ / จ านวนประชมุรวม (ครัง้) 

 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 1 
1 นำยวเิชฐ ตนัตวิำนชิ - 5/6 3/3 
2 นำยมงักร ธนสำรศลิป์ - 6/6 3/3 
3 นำยวชิญำ จำตกิวณชิ - 4/6 3/3 

1  ปี 2558 นบัจ ำนวนครัง้ทีเ่ขำ้ประชมุถงึวนัที ่15 พฤษภำคม 2558 
 

  
 

รายช่ือ 

คณะกรรมการบริหาร 
จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ / จ านวนประชมุรวม (ครัง้) 

 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 1 
1 นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ - 15/15 5/5 
2 นำยจติชยั นิมติรปญัญำ - 15/15 4/5 
3 นำยธเนศ พริยิโ์ยธนิกุล - 13/15 3/5 
4 นำยวชิช ุสงักรธนกจิ - 15/15 5/5 
5 นำยพสิฎิฐ ์กจิวฒันำถำวร - 14/15 4/5 
6 นำงอจัฉรำ นิมติรปญัญำ - 13/15 5/5 
7 นำยณฐัภูม ิเปำวรตัน์ - 15/15 5/5 

1  ปี 2558 นบัจ ำนวนครัง้ทีเ่ขำ้ประชมุถงึวนัที่ 15 พฤษภำคม 2558 

 

11.4    การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู 

 
11.4.1 การสรรหาคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมกำรบรษิทัประกอบดว้ยกรรมกำรอย่ำงน้อย 5 คน แต่ไม่เกนิ 12 คน โดยประกอบดว้ยกรรมกำร
อสิระอย่ำงน้อยหนึ่งในสำม (1/3) ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด แต่ไม่น้อยกว่ำ 3 คน ทัง้นี้ กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึง่
หนึ่ง (1/2) ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดนัน้ต้องมถีิน่ทีอ่ยู่ในรำชอำณำจกัร และกรรมกำรทัง้หมดของบรษิัทจะต้อง
เป็นผูม้คีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด กรรมกำรจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ หรอืไม่กไ็ด้ 



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.3 หน้ำที ่28 

1. ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ำจ ำนวนหุน้ทีต่นถอื 

2. ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอืหลำยคนเป็นกรรมกำรกไ็ด ้ใน
กรณีทีเ่ลอืกตัง้บุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกน้อยเพยีงใดไม่ได ้

3. บุคคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผู้ไดร้บักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร เท่ำจ ำนวน
กรรมกำรทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บักำรเลอืกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำ
มคีะแนนเสยีงเท่ำกนัเกนิจ ำนวนกรรมกำรทีจ่ะพงึม ีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธำนเป็น 
ผูอ้อกเสยีงชีข้ำด 

11.4.2  การสรรหาคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมกำรบรหิำร แต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิทั เพื่อท ำหน้ำทีแ่บ่งเบำภำระของคณะกรรมกำรบรษิทั
ในส่วนทีเ่ป็นงำนบรหิำรจดักำรและงำนประจ ำทีเ่กนิอ ำนำจหน้ำทีข่องกรรมกำรผูจ้ดักำร ทัง้นี้ เพื่อใหค้ณะกรรมกำร
บรษิทัมเีวลำมำกขึน้กบังำนในเชงินโยบำยและงำนก ำกบัดแูลฝำ่ยบรหิำร 

11.4.3  การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบท่ีเป็นอิสระ 

คณะกรรมการอิสระ 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะร่วมกนัพจิำรณำคุณสมบตัขิองบุคคลทีจ่ะมำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอสิระโดย

พิจำรณำจำกคุณสมบตัิและลกัษณะต้องห้ำมของกรรมกำรตำมพระรำชบญัญัติบรษิัทมหำชนจ ำกดัพ .ศ. 2535 

(รวมทัง้ที่ไดม้กีำรแกไ้ขเพิม่เติม) พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มกีำร

แก้ไขเพิ่มเติม) ประกำศที่เกี่ยวขอ้งของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์และคณะกรรมกำร

ก ำกับตลำดทุน รวมถึงประกำศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะ

พจิำรณำคดัเลอืกกรรมกำรอสิระจำกผูท้รงคุณวุฒิ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน และควำมเหมำะสมดำ้นอื่นๆ ประกอบ

กนั จำกนัน้จะน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรของบรษิทัฯ ต่อไปบรษิทัฯ มนีโยบำย

กำรแต่งตัง้กรรมกำรอสิระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด และต้องมจี ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 ท่ำน 

ทัง้นี้ คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดคุณสมบตัขิองกรรมกำรอสิระดงันี้ 

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 

บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ  ทัง้นี้ ใหน้ับรวมกำรถอืหุน้ของผู้ที่

เกีย่วขอ้งของกรรมกำรอสิระรำยนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรทีม่สีว่นร่วมบรหิำรงำน ลกูจำ้ง พนักงำน ทีป่รกึษำทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ ำ 

หรอืผู้มอี ำนำจควบคุมของบรษิัทฯ บรษิทัใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม บรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนั ผู้

ถอืหุน้รำยใหญ่ หรอืของผู้มอี ำนำจควบคุมของบรษิัทฯ  เว้นแต่จะได้พน้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำว

มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน ก.ล.ต.  ทัง้นี้ ลกัษณะต้องห้ำม

ดงักล่ำวไม่รวมถึงกรณีทีก่รรมกำรอสิระเคยเป็นขำ้รำชกำร หรอืทีป่รกึษำของส่วนรำชกำรซึง่เป็นผู้

ถอืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิัทฯ 



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.3 หน้ำที ่29 

3. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหติ หรอืโดยกำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำยในลกัษณะทีเ่ป็น

บดิำ มำรดำ คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้

รำยใหญ่ ผูม้อี ำนำจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำรหรอืผูม้อี ำนำจ

ควบคุมของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวำมสมัพนัธท์ำงธรุกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 

หรอืผู้มอี ำนำจควบคุมของบรษิัทฯ ในลกัษณะทีอ่ำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้จิำรณญำณอย่ำงอสิระ

ของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของผูท้ีม่คีวำมสมัพนัธท์ำง

ธุรกจิกบับรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรอืผู้มอี ำนำจควบคุมของ

บริษัทฯ  เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัที่ยื่นค ำขอ

อนุญำตต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอื

ผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ  และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้ ีอ ำนำจควบคุม หรอืหุน้สว่นของส ำนัก

งำนสอบบญัช ี ซึ่งมผีู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

หรอืผู้มอี ำนำจควบคุมของบรษิัทฯ สงักดัอยู่  เว้นแต่จะไดพ้้นจำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่

น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีใดๆ ซึง่รวมถงึกำรใหบ้รกิำรเป็นทีป่รกึษำกฎหมำยหรอืที่

ปรกึษำทำงกำรเงนิ ซึง่ไดร้บัค่ำบรกิำรเกนิกว่ำสองลำ้นบำทต่อปีจำกบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 

บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มี

อ ำนำจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้ห้บรกิำรทำงวชิำชพีนัน้ด้วย  เวน้แต่จะไดพ้้นจำกกำรมลีกัษณะ

ดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. 

7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รบักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษิัทฯ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัที่มีนัยกบักิจกำรของบรษิัทฯ  หรือ

บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน 

ลกูจำ้ง พนกังำน ทีป่รกึษำทีร่บัเงนิเดอืนประจ ำ หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอก

เสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น  ซึง่ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัทีม่นียักบั

กจิกำรของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย  

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเหน็อย่ำงเป็นอสิระเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
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ส่วนที ่2.3 หน้ำที ่30 

องคป์ระกอบและกำรสรรหำ แต่งตัง้ ถอดถอน หรอืพน้จำกต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบนัน้ไดก้ ำหนด

ไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ ซึง่ผ่ำนกำรอนุมตัโิดยทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้

ที ่1/2557 เมื่อวนัที ่25 กุมภำพนัธ ์2557 

1. คณะกรรมกำรบรษิัทหรอืผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) เป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบโดยคดัเลอืก

จำกกรรมกำรอสิระ จ ำนวนอย่ำงน้อย 3 ท่ำน  

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบหรอืคณะกรรมกำรบรษิัทเป็นผู้คดัเลอืกประธำนกรรมกำรตรวจสอบ จำก

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 1 ท่ำน 

3. กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 ท่ำนตอ้งมคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจและมปีระสบกำรณ์ดำ้นบญัช ีและ/หรอื

กำรเงนิเพยีงพอทีจ่ะสำมำรถท ำหน้ำทีใ่นกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถอืของงบกำรเงนิได ้และมคีวำมรู้

ต่อเนื่องเกีย่วกบัเหตุทีม่ต่ีอกำรเปลีย่นแปลงของกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ  

4. วำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี นบัจำกวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ หรอืตำมวำระกำรเป็นกรรมกำรบรษิทั 

โดยกรรมกำรตรวจสอบที่ครบวำระอำจได้รบักำรแต่งตัง้ให้กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งได้อีก ตำมที่

คณะกรรมกำรบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เหน็ว่ำเหมำะสม  

 กรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำร ะ 
คณะกรรมกำรบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ จะต้องแต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นเป็นกรรมกำร
ตรวจสอบ เพื่อใหก้รรมกำรตรวจสอบมจี ำนวนครบตำมทีก่ฎหมำยหรอืกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด
อย่ำงขำ้ภำยใน 3 เดอืนนับแต่วนัทีจ่ ำนวนสมำชกิไม่ครบถว้น วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร
ตรวจสอบที่ได้รับกำรแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งแทนกรรมกำรตรวจสอบที่พ้นจำกต ำแหน่ง
นอกเหนือจำกกำรออกตำมวำระ จะมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเท่ำกบัวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของ
กรรมกำรตรวจสอบทีต่นเขำ้มำแทน 

5. กรรมกำรตรวจสอบอำจพน้จำกต ำแหน่ง ดว้ยเหตุดงัต่อไปนี้ 

(ก) พน้สภำพจำกกำรเป็นกรรมกำรบรษิทั  
(ข) ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง  
(ค) ตำย 
(ง) ลำออก  
(จ) ถูกถอดถอน  

 ทัง้นี้ ในกรณีกรรมกำรตรวจสอบลำออกก่อนครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบตอ้งแจง้
ใหบ้รษิทัทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 เดอืน พรอ้มเหตุผล เพื่อคณะกรรมกำรบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้จะไดพ้จิำรณำแต่งตัง้กรรมกำรอื่นทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นทดแทนบุคคลทีล่ำออก  

6. คณะกรรมกำรตรวจสอบจะแต่งตัง้หวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบรษิัทให้ด ำรงต ำแหน่ง

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อท ำหน้ำที่สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.3 หน้ำที ่31 

ตรวจสอบ กำรนัดหมำยกำรประชุม จดัเตรียมวำระกำรประชุม น ำส่งเอกสำรกำรประชุม บนัทึก

รำยงำนกำรประชุมและงำนอื่น ๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมำย 

คุณสมบตัขิองคณะกรรมกำรตรวจสอบไดก้ ำหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ 

ซึง่ผ่ำนกำรอนุมตัโิดยทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2557 เมื่อวนัที ่25 กุมภำพนัธ ์2557 

1. มคีุณสมบตัิตำมที่กฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งก ำหนด โดยเฉพำะกฎหมำยว่ำด้วยบรษิัทมหำชนจ ำกดั และ
กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

2. ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและกรรมกำรอสิระของบรษิทั  

3. ตอ้งไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ใหต้ดัสนิใจในกำรด ำเนินกจิกำรของบริษทัฯ  
บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิัทร่วม บรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุม
ของบรษิัทฯ รวมทัง้ต้องไม่เป็นกรรมกำรของบรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย หรอืบรษิัทย่อยล ำดบัเดยีวกนั
เฉพำะกรณีทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

4. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย 
บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรอืผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท  ทัง้นี้ ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่
เกีย่วขอ้งของกรรมกำรอสิระรำยนัน้ ๆ ดว้ย 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรทีม่สี่วนร่วมบรหิำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ทีป่รกึษำทีไ่ด้เงนิเดอืนประจ ำ 
หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนั ผูถ้อื
หุน้รำยใหญ่ หรอืของผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ  เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้
ไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้   

6. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหติ หรอืโดยกำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำยในลกัษณะที่เป็นบดิำ 

มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำย

ใหญ่ ผูม้อี ำนำจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำรหรอืผูม้อี ำนำจควบคุม

ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

7. ไม่มหีรอืเคยมคีวำมสมัพนัธ์ทำงธุรกจิกบับรษิัทฯ บรษิทัใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ 
หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่ำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้จิำรณญำณอย่ำงอสิระของตน 
รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย หรอืผู้มอี ำนำจควบคุม ของผู้ที่มคีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบั
บรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั  เวน้แต่
จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ 

ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิตำมวรรคหนึ่ง รวมถงึกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ทีก่ระท ำเป็นปกตเิพื่อประกอบ
กจิกำร กำรเช่ำหรอืใหเ้ช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์รำยกำรเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิำร หรอืกำรใหห้รอืรบั
ควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิ ดว้ยกำรรบัหรอืใหกู้ย้มื ค ้ำประกนั กำรใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ 
รวมถงึพฤตกิำรณ์อื่นท ำนองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษิทัหรอืคู่สญัญำมภีำระหน้ีทีต่อ้งช ำระต่ออกีฝำ่ย
หนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสนิทรพัย์ที่มตีวัตนสุทธิของบรษิัทหรอืตัง้แต่ 20 ล้ำนบำทขึ้นไป แล้วแต่
จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ  ทัง้นี้ กำรค ำนวณภำระหนี้ดังกล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของ



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.3 หน้ำที ่32 

รำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำร
ทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในกำรพจิำรณำภำระหนี้ดงักล่ำว ใหน้บัรวมภำระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหวำ่ง
หนึ่งปีก่อนวนัทีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

8. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอื
ผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิัท  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มอี ำนำจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของส ำนัก
งำนสอบบญัช ี ซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอื
ผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิัทฯ สงักดัอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่ น้อย
กว่ำ 2 ปีก่อนวนัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ 

9. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีใด ๆ ซึง่รวมถงึกำรใหบ้รกิำรเป็นทีป่รกึษำกฎหมำยหรอืที่
ปรกึษำทำงกำรเงนิ ซึง่ไดร้บัค่ำบรกิำรเกนิกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบรษิทัฯ บรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ  และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี ำนำจ
ควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีนัน้ดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำว
มำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ 

10. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รบักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษิัทฯ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 

11. ไม่ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิกำรของบรษิทัฯ หรอืบรษิัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง 
พนักงำน ที่ปรกึษำที่รบัเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีง
ทัง้หมดของบรษิทัอื่น  ซึ่งประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนัที่มนีัยกบักจิกำร
ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

12. มหีน้ำที่ในลกัษณะเดยีวกบัที่ก ำหนดไวใ้นประกำศตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยว่ำดว้ยคุณสมบตัิ
และขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

13. มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ  ทัง้นี้ ต้องมี
กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คนทีม่คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์เพยีงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในกำร
สอบทำนควำมน่ำเชื่อถอืของงบกำรเงนิได ้

14. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเหน็อย่ำงเป็นอสิระเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทั 

ในกรณีทีบุ่คคลทีบ่รษิทัแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบเป็นบุคคลทีม่หีรอืเคยมคีวำมสมัพนัธ์
ทำงธุรกจิหรอืกำรให้บรกิำรทำงวชิำชพีเกนิมูลค่ำที่ก ำหนดตำมวรรคหนึ่ง (5) หรอื (7) ให้บรษิัทไดร้บั
กำรผ่อนผนัข้อห้ำมกำรมีหรอืเคยมีควำมสมัพันธ์ทำงธุรกิจหรอืกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพเกินมูลค่ำ
ดงักล่ำว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จดัให้มีควำมเห็นคณะกรรมกำรบรษิัทที่แสดงว่ำได้พิจำรณำตำมหลกัใน
มำตรำ 89/7 แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ฉบบัทีแ่กไ้ข) แลว้
ว่ำ กำรแต่งตัง้บุคคลดงักล่ำวไม่มผีลกระทบต่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีแ่ละกำรใหค้วำมเหน็ทีเ่ป็นอสิระ และจดั
ให้มกีำรเปิดเผยขอ้มูลต่อไปนี้ในหนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุ้นในวำระพจิำรณำแต่งตัง้กรรมกำรตรวจสอบ
ดว้ย 
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(1) ลกัษณะควำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิหรอืกำรใหบ้รกิำรทำงวชิำชพี ทีท่ ำใหบุ้คคลดงักล่ำวมคีุณสมบตัิ
ไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนด 

(2) เหตุผลและควำมจ ำเป็นทีย่งัคงหรอืแต่งตัง้ใหบุ้คคลดงักล่ำวเป็นกรรมกำรตรวจสอบ 

(3) ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรของบรษิัทในกำรเสนอใหม้กีำรแต่งตัง้บุคคลดงักล่ำวเป็นกรรมกำร
อสิระ 

เพื่อประโยชน์ตำมวรรคหนึ่ง (7) และ (8) ค ำว่ำ “หุ้นส่วน” หมำยควำมว่ำ บุคคลที่ได้รบัมอบหมำย
จำกส ำนักงำนสอบบญัช ีหรอืผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพี ใหเ้ป็นผูล้งลำยมอืชื่อ ในรำยงำนกำรสอบบญัช ี
หรอืรำยงำนกำรใหบ้รกิำรทำงวชิำชพี (แลว้แต่กรณี) ในนำมของนิตบิุคคลนัน้ 

11.4.4  การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง แต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิัท เพื่อท ำหน้ำที่ก ำหนดและวำงกลยุทธใ์น
กำรบรหิำรควำมเสีย่งโดยรวม นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งยงัมหีน้ำทีใ่นกำรพฒันำและทบทวนระบบ
กำรจดักำรและบรหิำรควำมเสีย่งใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยทีก่ ำหนดไวอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ 

 
11.5   การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิดำ้นโลจสิตกิส ์และถอืหุน้ในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมทีม่วีตัถุประสงคใ์นกำรประกอบ
ธุรกจิดำ้นโลจสิตกิสเ์ช่นเดยีวกบัธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ หรอืกจิกำรทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกนั หรอืกจิกำรทีส่นับสนุน
กจิกำรของบรษิทัฯ อนัจะท ำใหบ้รษิทัฯมผีลประกอบกำรหรอืผลก ำไรเพิม่มำกขึน้ หรอืลงทุนในธุรกจิทีเ่อือ้ประโยชน์ 
(Synergy) เพื่อดูแลรกัษำผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบรษิัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทครัง้ที่ 4/2557 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวนัที ่10 มถุินำยน 2557 จงึไดม้มีตอินุมตันิโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีบ่รษิทัเขำ้ไปลงทุนและก ำหนด
มำตรกำรในกำรตดิตำมกำรบรหิำรงำนของบรษิทัฯดงันี้ 

โครงสรา้งการบริหารจดัการของบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

บรษิัทฯ จะส่งตวัแทนผู้ที่มปีระสบกำรณ์และคุณสมบตัิเหมำะสมกบัธุรกจินัน้เพื่อเขำ้ไปเป็นกรรมกำรหรอื
ผูบ้รหิำรในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม เวน้แต่จะมขีอ้จ ำกดัทำงกฎหมำย วตัถุประสงคเ์พื่อใหบุ้คคลดงักล่ำวท ำหน้ำที่
ในกำรก ำหนดนโยบำยที่ส ำคญัในกำรบรหิำรงำนและควบคุมดูแลกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิัทย่อยหรอืบรษิัทร่วม
นัน้ๆ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกบคณะกรรมกำรบรษิทั และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด 

การใช้สิทธิออกเสียงโดยตวัแทนของบริษทัฯ ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

ตวัแทนของบรษิทัในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมนัน้ๆ จะต้องต้องใช้ดุลยพนิิจในกำรออกเสยีงลงคะแนนในที่
ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมนัน้ๆ ตำมมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำร และ/หรอื
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทีอ่นุมตัใินเรื่องนัน้ ๆ 

การท าธรุกรรมของกรรมการ ผูบ้ริหาร หรอืบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องกบับริษทัย่อย 

กรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืบุคลทีม่คีวำมเกีย่วขอ้งของบรษิทัย่อยจะท ำธุรกรรมกบับริษทัย่อยไดต่้อเมื่อธุรกรรม
ดงักล่ำวไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรของบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ตำมแต่ขนำดรำยกำรทีค่ ำนวณ
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ได้ตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดในประกำศรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั ทัง้นี้ เว้นแต่เป็นกำรท ำธุรกรรมที่เป็นขอ้ตกลงทำง
กำรค้ำในลกัษณะเดียวกบัที่วญิญูชนจะพึงกระท ำกบัคู่สญัญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน ด้วยอ ำนำจต่อรอง
ทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอทิธพิลในกำรที่ตนมสีถำนะเป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืบุคคลที่มคีวำมเกี่ยวขอ้ง แล้วแต่
กรณี และเป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรของบริษัทฯ หรือเป็นไปตำมหลักกำรที่
คณะกรรมกำรบรษิทัอนุมตัไิวแ้ลว้ 

การเปิดเผยข้อมูลของบริษทัย่อย 

(1) บรษิทัย่อยมหีน้ำที่เปิดเผยขอ้มูลฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรระหว่ำงบรษิัทย่อย
กบับุคคลทีเ่กีย่วโยง กำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัย ์หรอืกำรท ำรำยกำรส ำคญัอื่นใดของบรษิทัย่อยใหถู้กตอ้ง 
ครบถ้วน และใช้หลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรเปิดเผยข้อมูลและกำรท ำรำยกำรในลกัษณะดงักล่ำวในท ำนอง
เดยีวกนักบัหลกัเกณฑข์องบรษิทัฯ 

(2) บรษิทัย่อยต้องรำยงำนแผนกำรประกอบธุรกจิ กำรขยำยธุรกจิ โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ ตลอดจนกำร
เขำ้ร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบกำรรำยอื่นๆ ต่อบรษิทัฯ ผ่ำนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำเดอืน และบรษิทัฯ มสีทิธิ
เรยีกใหบ้รษิทัย่อยเขำ้ชีแ้จงหรอืน ำสง่เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำกรณีดงักล่ำว ซึง่บรษิทัย่อยตอ้งปฏบิตัติำมอย่ำง
เคร่งครดัทนัท ีในกรณีที่บรษิัทฯ ตรวจพบประเด็นที่มนีัยส ำคญัใดๆ อำจแจ้งให้บรษิัทย่อยชี้แจ ง และ/หรอืแสดง
หลกัฐำนเพื่อชีแ้จงประเดน็ขอ้สงสยัดงักล่ำว 

 

11.6   การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน 

 คณะกรรมกำรบริษัท ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และเพื่อควำมโปร่งใส และ
ป้องกันกำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตนจำกกำรใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สำธำรณชน  บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยกำรใชข้อ้มลูของบรษิทัฯ ดงันี้   

1. ให้ควำมรูแ้ก่กรรมกำร ผูบ้รหิำร รวมถึงผู้ด ำรงต ำแหน่งระดบับรหิำรในสำยงำนบญัช ีหรอืกำรเงนิที่
เป็นระดับผู้จ ัดกำรฝ่ำยขึ้นไปหรือเทียบเท่ำ เกี่ยวกับหน้ำที่ที่ต้องจัดท ำ และส่งรำยงำนกำรถือ
หลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่ง
พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

2. ก ำหนดใหก้รรมกำร และผูบ้รหิำร รวมถงึผูด้ ำรงต ำแหน่งระดบับรหิำรในสำยงำนบญัชหีรอืกำรเงนิที่
เป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรอืเทยีบเท่ำ จดัท ำและน ำส่งรำยงำนกำรถอืหลกัทรพัยข์องตน ของคู่
สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภำวะ ส่งผ่ำนมำยังเลขำนุกำรของบริษัทฯ ก่อนน ำส่งส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลักทรพัย์ทุกครัง้ โดยให้จดัท ำและน ำส่งภำยใน 30 วนั 
นบัแต่วนัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำรหรอืรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำร
ถอืครองหลกัทรพัยภ์ำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัทีม่กีำรซือ้ ขำย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัยน์ัน้   

3. ก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร รวมถงึผูด้ ำรงต ำแหน่งระดบับรหิำรในสำยงำนบญัช ีหรอืกำรเงนิทีเ่ป็น
ระดบัผูจ้ดักำรฝำ่ยขึน้ไปหรอืเทยีบเท่ำ และผูป้ฏบิตังิำนทีเ่กีย่วขอ้ง ทีไ่ดร้บัทรำบขอ้มูลภำยในทีเ่ป็น
สำระส ำคญั  ซึ่งมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลกัทรพัย์จะต้องระงบักำรซื้อขำยหลกัทรพัย์ของ
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บรษิทัฯ ในช่วงเวลำก่อนทีจ่ะเผยแพร่งบกำรเงนิหรอืเผยแพร่เกีย่วกบัฐำนะกำรเงนิ และสถำนะของ
บรษิทัฯ จนกว่ำบรษิทัฯ จะไดเ้ปิดเผยขอ้มลูต่อสำธำรณชนแลว้ โดยบรษิทัฯ จะแจง้ใหก้รรมกำรและ
ผูบ้รหิำร รวมถงึผูด้ ำรงต ำแหน่งระดบับรหิำรในสำยงำนบญัชหีรอืกำรเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดักำรฝำ่ยขึน้
ไปหรอืเทยีบเท่ำ งดกำรซื้อขำยหลกัทรพัย์ของบรษิัทฯอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เป็นเวลำอย่ำง
น้อย 30 วนัล่วงหน้ำก่อนกำรเปิดเผยขอ้มูลต่อสำธำรณชน  และควรรอคอยอย่ำงน้อย 24 ชัว่โมง
ภำยหลงักำรเปิดเผยขอ้มูลให้แก่สำธำรณชนแลว้  รวมทัง้หำ้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลทีเ่ป็นสำระส ำคญั
นัน้ต่อบุคคลอื่น 

4. ก ำหนดบทลงโทษทำงวนิยัหำกมกีำรฝำ่ฝืนน ำขอ้มลูภำยในไปใชห้ำประโยชน์สว่นตนซึง่เริม่ตัง้แต่กำร
ตักเตือนเป็นหนังสอื ตัดค่ำจ้ำง พักงำนชัว่ครำวโดยไม่ได้รบัค่ำจ้ำงหรือให้ออกจำกงำน ซึ่งกำร
ลงโทษจะพจิำรณำจำกเจตนำของกำรกระท ำและควำมรำ้ยแรงของควำมผดินัน้ๆ 

11.7   ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

บรษิัทฯ จ่ำยค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัชใีห้แก่บรษิัท เคพีเอ็มจี ภูมไิชย สอบบญัชี จ ำกดั ส ำหรบักำร
ตรวจสอบงบกำรเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2556 31 ธนัวำคม 2557 และกำร
สอบทำนงบกำรเงนิส ำหรบับรษิทัฯ ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2558 เป็นจ ำนวนเงนิ 4,360,000.0 
บำท 7,140,000.0 บำท และ 280,000 บำท ตำมล ำดบั  

นอกจำกนี้ บรษิัทฯ จ่ำยค่ำตอบแทนค่ำที่ปรึกษำให้แก่บรษิัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรกึษำธุรกิจ จ ำกัด1 
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2556 และ 31 ธนัวำคม 2557 ส ำหรบัใหค้ ำปรกึษำกำรจดัท ำงบกำรเงนิและส ำหรบั
กำรจดัเตรยีมขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมเสมอืนส ำหรบัปี 2555 2556 และ 2557 เพื่อใชใ้นกำรประกอบหนงัสอืชีช้วนของ
บรษิัทฯ และเป็นส่วนหนึ่งของกำรขออนุญำตจำกคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ในกำรเสนอ
ขำยหลักทรัพย์ครัง้แรกแก่นักลงทุนของบริษัทฯ  เป็นจ ำนวนเงิน 4,150,000.0 บำท และ 1,050,000.0 บำท 
ตำมล ำดบั 

11.8   การปฎิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในเรือ่งอ่ืนๆ 

ไม่ม ี

 

                                                 
1 บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย ทีป่รกึษำธุรกจิ จ ำกดั เป็นบรษิทัในเครอืเดยีวกนักบั บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ำกดั 
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12. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 
12.1      นโยบายภาพรวม  

 บรษิทัฯ ตระหนักถงึควำมส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกจิดว้ยควำมยุติธรรม และใส่ใจต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี สงัคม 
และสิง่แวดลอ้ม อย่ำงมคีุณธรรม จรยิธรรม และมธีรรมำภบิำล เพื่อสนบัสนุนใหก้ำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ด ำเนิน
ไปดว้ยควำมซื่อสตัย ์โปร่งใส และยุตธิรรม ทัง้นี้ ตำมมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที ่3/2557 เมื่อวนัที ่30 
เมษำยน 2557 บรษิทัฯ ก ำหนดกรอบนโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility) ดงันี้ 

(1) กำรประกอบกจิกำรดว้ยควำมเป็นธรรม 

บรษิัทฯ ให้ควำมส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกจิตำมกรอบกำรแข่งขนัทำงกำรค้ำที่เป็นธรรม และสุจรติ
ภำยใตก้ฎหมำยและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยก ำหนดแนวทำงปฏบิตั ิดงันี้ 

(ก) สง่เสรมิใหพ้นักงำนตระหนกัถงึควำมส ำคญัของกำรปฏบิตัติำมกฏหมำยกำรแขง่ขนั และกำร
แขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม 

(ข) สนบัสนุนนโยบำยสำธำรณะต่ำงๆ ทีส่ง่เสรมิกำรแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม 

(ค) ด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมำยและข้อบังคับของกำรแข่งขัน 
ตลอดจนใหค้วำมร่วมมอืกบัเจำ้หน้ำทีข่องรฐั 

(2) กำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

บรษิัทฯ มีเจตนำรมณ์ที่จะด ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส ยึดมัน่ในหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรและ
บรรษัทภิบำลที่ดี ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มสี่วนได้เสยีทุกด้ำน และจดัให้มีแนวทำงต่อต้ำนกำรทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ รวมถงึกำรสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสรมิและปลูกฝงัใหผู้บ้รหิำรและพนักงำนปฏบิตัติำมกฎหมำย
และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง  

(ก) สร้ำงจติส ำนึก ค่ำนิยม ทศันคติให้แก่พนักงำนในกำรปฏบิตัิงำนตำมกฎระเบยีบ ดว้ยควำม
ซื่อสตัยส์จุรติ 

(ข) จดัใหม้รีะบบควบคุมภำยในทีม่ปีระสทิธภิำพ มกีำรตรวจสอบและถ่วงดุลอ ำนำจทีเ่หมำะสม 

(ค) สนับสนุนใหพ้นักงำน หุน้ส่วน ตวัแทน และคู่คำ้ รำยงำนกำรละเมดินโยบำยของกจิกำรและ
กำรปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรมหรอืไรจ้รยิธรรม  

(ง) ด ำเนินกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ มิกระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรเรยีกร้อง ยอมรบั หรอืเสนอซึ่ง
ทรพัยส์นิ หรอืผลประโยชน์อื่นใด ทีส่่อไปในทำงจูงใจให้ปฏบิตั ิหรอืละเวน้กำรปฏบิตัิหน้ำที่
ในทำงมชิอบ 

(3) กำรเคำรพสทิธมินุษยชน  

บรษิัทฯ มนีโยบำยในกำรดูแลและปฏบิตัต่ิอผู้มสี่วนได้เสยีทุกรำย กล่ำวคอื พนักงำน ผูบ้รหิำร ผูถ้ือ
หุ้น ผู้ลงทุน คู่ค้ำ ลูกค้ำ ด้วยควำมเป็นธรรม ไม่เลอืกปฏิบตัิต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งอนัเนื่องมำจำกควำม
เหมอืนหรอืแตกต่ำงทำงเชือ้ชำต ิศำสนำ เพศ อำยุ หรอืเรื่องอื่นใด  
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(4) กำรปฎบิตัต่ิอแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 

บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัในกำรปฏบิตัต่ิอพนักงำนทุกคนดว้ยควำมเป็นธรรม ทัง้ในเรื่องกำรใหโ้อกำส 
ผลตอบแทน สวสัดิกำร กำรแต่งตัง้ โยกย้ำย และกำรพฒันำศกัยภำพควบคู่กบักำรพฒันำคุณธรรม โดย
ก ำหนดแนวทำงปฏบิตั ิดงันี้  

(ก) เคำรพสทิธใินกำรท ำงำนตำมหลกัสทิธมินุษยชน ดว้ยกำรไม่เลอืกปฏบิตั ิไม่แบ่งแยก กดีกนั 
หรอืสรำ้งอคตใินกำรจำ้งงำน 

(ข) ให้ควำมคุ้มครองทำงสงัคม และคุ้มครองสภำพกำรท ำงำนของพนักงำน กล่ำวคือ มีกำร
ก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรปฏบิตัต่ิอพนักงำนอย่ำงชดัเจน และกำรก ำหนดเงื่อนไขกำรจำ้งงำนที่
เป็นธรรม นอกจำกนี้ บรษิทัฯ มนีโยบำยปฏบิตัติำมกฎหมำยคุม้ครองแรงงำนอย่ำงเคร่งครดั 

(ค) ให้ควำมคุ้มครองสุขภำพและควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน ด้วยจำกส่งเสริมและรักษำ
มำตรฐำนในกำรปฏบิตังิำนของบรษิทัฯ เพื่อป้องกนัอุบตัเิหตุทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรปฏบิตังิำน 

(5) กำรร่วมพฒันำชุมชนหรอืสงัคม 

บรษิัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคญัในกำรมสี่วนร่วมในกำรรบัผดิชอบต่อสงัคม จงึจะจดัให้มโีครงกำร
ช่วยเหลอืและพฒันำสงัคมอย่ำงต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นกำรบรจิำค และกำรสนบัสนุนกำรศกึษำ  

(6) กำรดแูลสิง่แวดลอ้ม 

บรษิทัฯ ปฏบิตัติำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัเกีย่วกบักำรจดักำรสิง่แวดลอ้ม และมกีำรก ำหนดมำตรกำร
ป้องกนั และแกไ้ขเมื่อเกดิและกระทบต่อสิง่แวดล้อมอนัเน่ืองมำจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ นอกจำกน้ี 
บรษิทัฯ มทีมีบุคลำกรทีไ่ดร้บักำรอบรมพเิศษในกำรดแูลสนิคำ้อนัตรำยแต่ละประเภทเพื่อเตรยีมพรอ้มในกำร
ระงบัเหตุฉุกเฉินที่อำจเกดิขึน้จำกกำรรัว่ไหลของสนิคำ้อนัตรำยมิเฉพำะแค่สนิคำ้อนัตรำยทีร่บัฝำกกบักลุ่ม
บรษิัท แต่รวมถึงกำรให้ควำมช่วยเหลอืในกำรดูแล และระงบัเหตุทีอ่ำจจะเกดิจำกสนิค้ำอนัตรำยในชุมชน
ใกลเ้คยีง  

(7) กำรมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จำกกำรด ำเนินงำนที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม
 สิง่แวดลอ้ม และผูม้สีว่นไดเ้สยี  

บรษิัทฯ มุ่งเน้นที่จะพัฒนำศกัยภำพในกำรให้บริกำรของบริษัทฯ ควบคู่กบักำรพฒันำสงัคม และ
สิง่แวดลอ้ม บรษิทัฯ จงึจดัใหม้โีครงกำรนวตักรรมต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง (โปรดดูรำยละเอยีดโครงกำรวจิยัและ
พฒันำใน สว่นที ่2.2 หวัขอ้ที ่4 กำรวจิยัและพฒันำ) 

นอกจำกนี้บรษิัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรบรหิำรงำนและด ำเนินธุรกจิภำยใต้หลกัธรรมำ    
ภิบำล โดยยึดหลักกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมสุจริตและโปร่งใส ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทฯ ครัง้ที ่
1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2558 จึงก ำหนดนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ขึ้นเพื่อให้
กรรมกำร ผู้บรหิำร พนักงำน และลูกจำ้งของบรษิัท หลกีเลีย่งกำรกระท ำอนัใดที่อำจเป็นกำรเกี่ยวขอ้งกบั
กำรทุจรติคอรปัชัน่ทุกรูปแบบไม่ว่ำจะเพื่อประโยชน์ทำงตรง หรอืทำงออ้มแก่ตนเอง ครอบครวั เพื่อน หรอื
บุคคลใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัตน โดยนโยบำยมดีงัต่อไปนี้ 

(1) ขอบเขต 
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1.1 นโยบำยฉบบันี้ใชบ้งัคบักบักรรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำน และลกูจำ้งทุกคนของบรษิทัฯ 

1.2 บรษิัทฯ จะด ำเนินกำรให้ผู้รบัสทิธ ิ(Franchisee) หรอืบุคคลใดๆ ที่กระท ำกำรแทนในนำม
บรษิทัฯ ปฏบิตัติำมนโยบำยฉบบันี้ 

 
(2) หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบ 

2.1 คณะกรรมกำรบรษิัทมหีน้ำที่พจิำรณำและอนุมตัินโยบำยกำรต่อต้ำนทุจรติคอรร์ปัชัน่  และ
มอบหมำยให้ฝ่ำยจดักำรท ำหน้ำที่ก ำกบัดูแลให้มกีำรน ำนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ไปใชป้ฏบิตั ิ

2.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ำที่สอบทำนรำยงำนกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน 
และกำรประเมนิควำมเสีย่งเกี่ยวกบักำรทุจรติตำมทีฝ่่ำยตรวจสอบภำยในไดเ้สนอ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำ
ระบบดงักล่ำว มคีวำมเสีย่งทีจ่ะท ำใหเ้กดิโอกำสกำรทุจรติทีม่ผีลกระทบต่อฐำนะกำรเงนิ และผลกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัฯ น้อยทีส่ดุ และมคีวำมเหมำะสม กบัรปูแบบธุรกจิของบรษิทัฯ 

2.3 ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และฝ่ำยจดักำรมหีน้ำทีแ่ละรบัผดิชอบในกำรก ำกบัดแูล และสื่อสำร
ไปยงัพนักงำนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยให้มีกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติอย่ำงจริงจงัและเคร่งครดั 
รวมถงึต้องมัน่ทบทวนควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจรติคอรร์ปัชัน่ใหเ้หมำะสมกบักำร
เปลีย่นแปลงของธุรกจิ หรอืขอ้ก ำหนดของกฎหมำย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำร 

2.4 ฝำ่ยตรวจสอบภำยใน จะต้องปฏบิตัหิน้ำทีใ่หเ้ป็นไปตำมแผนกำรตรวจสอบภำยในทีก่ ำหนด
ไว ้และเสนอรำยงำนกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรประเมนิควำมเสีย่งเกีย่วกบั
กำรทุจรติ ทีเ่กดิจำกกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัทรำบ 
รวมถึงจะต้องปฏบิตัิงำนตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มอบหมำย ในเรื่องกำรตรวจสอบกำร
ทุจรติ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคก์ร นอกเหนือจำกแผนกำรตรวจสอบภำยในทีไ่ดก้ ำหนดไว ้

(3) นโยบำยและแนวทำงปฏบิตั ิ

กรรมกำรบรษิัท ผูบ้รหิำร พนักงำน ลูกจำ้งของบรษิทัฯ ต้องปฏบิตัติำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจรติ
คอรร์ปัชัน่อย่ำงเคร่งครดัโดยจะตอ้งไม่เขำ้ไปเกีย่วขอ้งกบักำรทุจรติทัง้ทำงตรงหรอืทำงออ้ม ดงันี้ 

3.1 กรรมกำรบรษิัท ผู้บรหิำร พนักงำน ลูกจำ้งของบรษิัทฯ ต้องไม่กระท ำกำรใดที่มพีฤติกรรม
หรอืมสี่วนร่วมใดทีแ่สดงใหเ้หน็ว่ำเป็นกำรใหห้รอืรบัสนิบนแก่ผูม้สี่วนไดเ้สยีในเรื่องทีต่นท ำหน้ำที่
รบัผดิชอบทัง้โดยตรง หรอืโดยอ้อม เพื่อให้ได้มำซึ่งผลประโยชน์ในทำงมิชอบหรอืเรยีกหรอืรบั
ผลประโยชน์ใดๆ จำกคู่คำ้หรอืผูท้ีท่ ำธุรกจิกบับรษิทัฯ กำรใหห้รอืรบัของขวญั ของก ำนัล กำรเลีย้ง
รบัรอง ใหด้ ำเนินกำรไดต้ำมทีก่ ำหนดในจรรยำบรรณ  

3.2 กำรใชเ้งนิ หรอื ทรพัยส์นิของบรษิทัฯ เพื่อบรจิำคกำรกุศลหรอืใหเ้งนิสนับสนุนต้องกระท ำใน
นำมบรษิัทฯ เท่ำนัน้ โดยกำรบรจิำคเพื่อกำรกุศล ต้องเป็น มูลนิธ ิสถำนศกึษำ องค์กรสำธำรณะ
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กุศล วดั โรงพยำบำล สถำนพยำบำลหรอืองคก์รเพื่อประโยชน์ต่อสงัคม ทีม่หีลกัฐำนทีต่รวจสอบได ้
และด ำเนินกำรผ่ำนขัน้ตอนตำมระเบยีบของบรษิทัฯ 

(4) กำรแจง้เบำะแสเกีย่วกบักำรทุจรติ 

บุคคลใดหำกพบเห็นกำรกระท ำที่เขำ้ข่ำยกำรทุจรติ หรอืส่อไปในทำงทุจรติ ที่มผีลเกี่ยวข้องกบั
บรษิัทฯ ทัง้ทำงตรง หรอืทำงอ้อม ต้องไม่ละเลย หรอืเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดงักล่ำว ควรแจ้งให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบหรอืประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรทรำบทนัที หรอืแจ้งผ่ำนช่องทำงกำรแจ้ง
เบำะแส ตำมทีไ่ดก้ ำหนด ดงันี้ 

1) แจ้งผ่ำนช่องทำงอเีมล์ของเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ที่ pisit@jwd-logistics.com  
หรอื เลขำนุกำรบรษิทั ที ่nattapume@jwd-logistics.com 

2)  แจ้งผ่ำนช่องทำงอเีมลข์องประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำร ที่ charvanin@jwd-logistics.com หรอื 
กล่องรบัควำมเหน็ CEO Talk 

(5) มำตรกำรคุม้ครอง และรกัษำควำมลบั 

เพื่อเป็นกำรคุม้ครองสทิธขิองผูร้อ้งเรยีนและผูใ้หข้อ้มลูทีก่ระท ำโดยเจตนำสุจรติ บรษิทัฯ จะปกปิด
ชื่อ ที่อยู่หรอืขอ้มูลใดๆ ที่สำมำรถระบุตวัผู้ร้องเรยีนหรอืผู้ให้ขอ้มูลได้ และเกบ็รกัษำขอ้มูลของผู้
รอ้งเรยีนและผู้ให้ขอ้มูลไวเ้ป็นควำมลบั โดยจ ำกดัเฉพำะผู้ที่มหีน้ำที่รบัผดิชอบในกำรด ำเนินกำร
ตรวจสอบเรื่องรอ้งเรยีน เท่ำนัน้ทีส่ำมำรถเขำ้ถงึขอ้มลูดงักล่ำวได้ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรอืประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร มีหน้ำที่ในกำรใช้ดุลยพินิจสัง่กำร
ตำมที่เหน็สมควร เพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส หรอืผู้ร้องเรยีน พยำน และบุคคลที่ให้ขอ้มูลในกำร
สบืสวนหำขอ้เทจ็จรงิ ไม่ใหไ้ดร้บัควำมเดอืนรอ้น อนัตรำยใด หรอืควำมไม่ชอบธรรม อนัเกดิมำจำก
กำรแจง้เบำะแส รอ้งเรยีน กำรเป็นพยำน หรอืกำรใหข้อ้มลู 

ทัง้นี้ ผู้ได้รบัขอ้มูลจำกกำรปฏบิตัิหน้ำทีท่ี่เกี่ยวข้องกบัเรื่องร้องเรยีน มหีน้ำที่เกบ็รกัษำขอ้มูล ขอ้
รอ้งเรยีนและเอกสำรหลกัฐำนของผูร้อ้งเรยีนและผูใ้หข้อ้มูลไวเ้ป็นควำมลบั หำ้มเปิดเผยขอ้มูลแก่
บุคคลอื่นทีไ่ม่มหีน้ำทเีกีย่วขอ้ง เวน้แต่เป็นกำรเปิดเผยตำมหน้ำทีท่ีก่ฎหมำยก ำหนด 

(6) ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรสบืสวน และบทลงโทษ 

6.1 เมื่อได้รบักำรแจ้งเบำะแส คณะกรรมกำรตรวจสอบและ/หรือประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรจะเป็นผู้
กลัน่กรอง สบืสวนขอ้เทจ็จรงิ หรอืมอบหมำยใหต้วัแทน (ผูบ้รหิำร) เป็นผูก้ลัน่กรองสบืสวนขอ้เทจ็จรงิ 

6.2.  ระหว่ำงกำรสบืสวนขอ้เทจ็จรงิ คณะกรรมกำรตรวจสอบและ/หรอืประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรอำจจะ
มอบหมำยใหต้วัแทน (ผูบ้รหิำร) แจง้ผลควำมคบืหน้ำเป็นระยะใหผู้แ้จง้เบำะแส หรอืรอ้งเรยีนไดท้รำบ 

6.3 หำกกำรสบืสวนขอ้เทจ็จรงิแลว้พบว่ำ ขอ้มูลหรอืหลกัฐำนทีม่ ีมเีหตุอนัควรเชื่อไดว้่ำผูท้ีถู่กกล่ำวหำ
ได้กระท ำกำรทุจรติจรงิ บรษิทัจะใหส้ทิธผิูถู้กกล่ำวหำ ไดร้บัทรำบขอ้กล่ำวหำ และใหส้ทิธผิูถู้กกล่ำวหำ
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พสิจูน์ตนเอง โดยกำรหำขอ้มูลหรอืหลกัฐำนเพิ่มเติมที่แสดงให้เหน็ว่ำตนเองไม่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบักำร
กระท ำอนัทุจรติ ตำมทีไ่ดถู้กกล่ำวหำ 

6.4  หำกผู้ถูกกล่ำวหำ ได้กระท ำกำรทุจรติจรงิ กำรทุจรตินัน้ถือว่ำเป็นกำรกระท ำผดินโยบำยต่อต้ำน
กำรทุจรติ หรอืจรรยำบรรณทำงธุรกจิของบรษิทัฯ จะต้องไดร้บักำรพจิำรณำโทษทำงวนิยัตำมระเบยีบที่
บรษิัทฯ ได้ก ำหนดไว ้และหำกกำรกระท ำทุจรตินัน้ผดิกฎหมำย ผู้กระท ำผิดอำจจะต้องได้รบัโทษทำง
กฎหมำย 

 

12.2      กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม (After Process)  

ในปี พ.ศ. 2556 บรษิทัฯ ด ำเนินกจิกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคม และสิง่แวดลอ้ม เช่น 

(1) โครงกำรจดัเลีย้งอำหำรกลำงวนั และมอบเงนิบรจิำค ให้กบัสถำนสงเครำะห์เดก็ชำยบ้ำนบำงละมุง 
จงัหวดัชลบุร ีเน่ืองในโอกำสวนัเดก็แห่งชำต ิ

(2) บรจิำคเงนิเพื่อสรำ้งสวนสำธำรณะ สวนสขุมุพนัธฯ์ เพื่อประชำชน เป็นจ ำนวนเงนิ 100,000 บำท 

(3) กจิกรรมปลกูปำ่ชำยเลนเพื่ออนุรกัษ์ และฟ้ืนฟูปำ่ชำยเลน ทีพ่ืน้ทีศ่นูยศ์กึษำธรรมชำต ิและอนุรกัษ์ป่ำ
ชำยเลนเพื่อกำรท่องเทีย่วเชงิระบบนิเวศน์ ณ โรงเรยีนวดัแหลมฉบงั ท่ำเรอืแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุร ี

(4) ร่วมสรำ้งแทงคน์ ้ำเพื่อเกบ็กกัน ้ำใหก้บั โรงเรยีนวดัแหลมฉบงั ท่ำเรอืแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุร ี

(5) กิจกรรมพี่ให้น้องครัง้ที่1 สื่อมวลชนท้องถิ่น  PTV ที่โรงเรียนบ้ำนคลองโค ต ำบลเกษตรสุวรรณ 
จงัหวดัชลบุร ี 
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13. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

คณะกรรมกำรบรษิัทมอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบสอบทำนควำมเหมำะสมและควำมมปีระสทิธผิล
ของระบบควบคุมภำยใน เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบรษิัท มคีวำมเหมำะสม เพยีงพอและ
เป็นไปตำมหลกักำรกำรควบคุมภำยในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organisation of the Treadway 
Commission) โดยครอบคลุมกำรควบคุมภำยในดำ้นกำรบรหิำร (Management Control) กำรด ำเนินงำน (Operational 
Control) กำรบญัชแีละกำรเงนิ (Accounting and Financial Control) และกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยและระเบยีบขอ้บงัคบั
ทีเ่กีย่วขอ้ง (Compliance Control) 

 ในทีป่ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ ครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัที ่24 กุมภำพนัธ ์2558 และทีป่ระชุม
คณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่1/2558 เมื่อวนัที ่24 กุมภำพนัธ ์2558 คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษิทั
ได้ประเมนิควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยในของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยโดยใชแ้บบประเมนิควำมเพยีงพอของ
ระบบกำรควบคุมภำยใน (ซึง่รวมถงึกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง) และซกัถำมขอ้มูลจำกฝ่ำยบรหิำร เพื่อประเมนิระบบ
กำรควบคุมภำยในของบรษิทัฯ  ในดำ้นต่ำง ๆ หำ้สว่น ไดแ้ก่ 

(1) สภำพแวดลอ้มกำรควบคมุ (Control Environment) 
(2) กำรประเมนิควำมเสีย่ง (Risk Assessment) 
(3) กจิกรรมควบคมุ (Control Activities) 
(4) สำรสนเทศและกำรสือ่สำร (Information and Communication) 
(5) กจิกรรมกำรตดิตำมและประเมนิผล (Monitoring Activities) 

คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรษิทัมคีวำมเหน็ว่ำ บรษิทัฯ มรีะบบกำรควบคุมภำยในและกำร
จดัให้มบีุคลำกรอย่ำงเพยีงพอที่จะด ำเนินกำรตำมระบบควบคุมภำยในได้อย่ำงมีประสทิธภิำพ รวมทัง้มกีำรติดตำม
ควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทย่อยเพื่อให้สำมำรถป้องกนักำรแสวงหำผลประโยชน์จำกทรพัยส์นิของบรษิัทฯ 
และบรษิทัย่อยจำกกำรทีก่รรมกำรหรอืผูบ้รหิำรน ำไปใชโ้ดยมชิอบหรอืโดยไม่มอี ำนำจ ส ำหรบักำรควบคุมภำยในหวัขอ้
อื่น คณะกรรมกำรบรษิทั เหน็ว่ำบรษิทัฯ มกีำรควบคุมภำยในทีเ่พยีงพอและเหมำะสมแลว้เช่นกนั 

 13.1 ข้อสงัเกตผูต้รวจสอบภายใน 

บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ำกดั (“ธรรมนิติ”) เพื่อท ำกำรประเมนิและสอบทำนระบบกำร
ควบคุมภำยในของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงติดตำมกำรควบคุมภำยในที่ได้รับกำรแก้ไขแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึง (1) 
สภำพแวดล้อมกำรควบคุม (Control Environment) (2) กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) (3) กิจกรรม
ควบคุม (Control Activities) (4) สำรสนเทศและกำรสือ่สำร (Information and Communication) และ (5) กจิกรรมกำร
ตดิตำมและประเมนิผล (Monitoring Activities) เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกลุ่มบรษิทั มรีะบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมและ
สร้ำงควำมเชื่อมัน่ได้ว่ำระบบบรหิำรจดักำรมปีระสทิธภิำพโปร่งใสและตรวจสอบได้ และเพียงพอที่จะสนับสนุนให้ 
บรษิทัฯ มคีวำมพรอ้มในกำรเขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำอนุมตักิำร
รำยงำนผลกำรติดตำมและทดสอบกำรปฏิบัติกำรควบคุมภำยใน ( Internal Control Review) ฉบับสมบูรณ์ในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที ่1/2558 เมื่อวนัที ่24 กุมภำพนัธ ์2558 
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นอกจำกนัน้ ธรรมนิติได้เขำ้ตรวจสอบกำรจดัเกบ็รำยได้และควบคุมค่ำใช้จ่ำยของคลงัสนิค้ำอนัตรำย และ
ตดิตำมผลรำยงำนสรุปผลกำรประเมนิควำมเพยีงพอและประสทิธผิลของระบบควบคุมภำยใน ประจ ำปี 2557 และได้
น ำเสนอในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ที ่2/2558 เมื่อวนัที ่15 พฤษภำคม 2558 

ทัง้นี้ ในส่วนของกำรจดัเก็บรำยได้และควบคุมค่ำใช้จ่ำยของคลังสินค้ำอันตรำยธรรมนิติมีข้อเสนอแนะ
ดงัต่อไปนี้ 

ประเดน็ ข้อสงัเกต และข้อเสนอแนะ ความเหน็ของฝ่ายจดัการ 

1. กรณี ที่ มีก ำรน ำเข้ำตู้ สินค้ำ
อนัตรำยมำจดัเกบ็ที่คลงัสนิค้ำ
เป็นระยะเวลำนำน โดยลูกค้ำ
ไม่ติดต่อขอน ำของออก แนว
ทำงกำรจดักำรเบื้องต้น ได้แก่ 
1) ฝ่ำยลูกค้ำสมัพนัธ์สอบถำม 
และติดตำมให้ลูกค้ำเข้ำมำรับ 
ตู้ สิ น ค้ ำ อั น ต ร ำ ย  แ ล ะ            
2)  ฝ่ำยปฎิบัติกำรคลังสินค้ำ 
อันต รำยจัดท ำรำย งำน  "ตู้
สนิค้ำอนัตรำยคงเหลอืเกิน 60 
วัน" ทุกวันที่ 1 และวันที่  16 
ของเดอืนใหก้รมศุลกำกรทรำบ 
แ ต่ ไ ม่ พ บ ก ำ ร จั ด ท ำ วิ ธี
ปฏิบัติกำรดังกล่ำวเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร 

 ควรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ
วธิดี ำเนินกำรกบัตู้สนิค้ำอนัตรำยที่น ำเข้ำ
มำจดัเกบ็ในคลงัสนิค้ำเป็นระยะเวลำนำน 
และส่งให้ผู้มีอ ำนำจลงนำมอนุมตัิ รวมทัง้
สื่ อสำรวิธีก ำรปฏิบัติ งำนดังก ล่ำวให้
ผูป้ฏบิตังิำนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทรำบ 

 ฝ่ำยปฏิบัติกำรคลังสินค้ำ
อนัตรำย มกีำรจดัท ำคู่มอื มี
กำรแจ้งรำยกำรสนิค้ำและตู้
สินค้ำที่จ ัดเก็บนำนเกิน 60 
วัน และน ำส่งฝ่ำยตัวแทน
ผู้บริหำรคุณภำพ (Quality 
Management System 
Representative: QMR) ขึ้ น
ทะเบยีนเรยีบรอ้ยแลว้ 
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ธรรมนิติได้รำยงำนผลกำรตรวจติดตำมผลรำยงำนสรุปผลกำรประเมนิควำมเพียงพอและประสทิธผิลของ
ระบบกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปี 2557 ดงัต่อไปนี้   

ประเดน็ ข้อสงัเกต และข้อเสนอแนะ ผลการตรวจติดตามการปรบัปรงุโดย
บริษทัฯ 

1. ก ำ ร ต ร ว จ นั บ
ทรพัยส์นิ 

ควรก ำหนดแนวทำงในกำรตรวจนับ
ทรพัยส์นิ ดงันี้ 

 ปรับปรุงแผนงำนตรวจนับทรัพย์สิน 
โดยก ำหนดผู้ รับผิดชอบ ประเภท
ทรพัย์สิน และควำมถี่ในกำรตรวจนับ 
เช่น ปีละ 1 ครัง้ เป็นตน้ 

 ก ำห นด ให้ ผู้ ใช้ ง ำน ร่ วม ต รวจนั บ
ทรัพย์สิน และจัดท ำรำยงำนผลกำร
ตรวจนับ ให้ฝ่ ำยบริห ำรทรำบและ
ปรับปรุงทะเบียนทรัพย์สิน ให้ เป็น
ปจัจุบนั 

 มกีำรตรวจนบัทรพัยส์นิและจดัท ำรำยงำน
สรุปผลกำรตรวจนับให้ผู้บรหิำรรบัทรำบ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

2. กำรจดัเกบ็ตู้สนิค้ำใน
คลงัสนิคำ้อนัตรำย 

 บริษัทฯ ควรปรับปรุงระบบของรถ 
Reach Stacker ให้ ส ำม ำรถ บั น ทึ ก
สถำนที่จดัเก็บตู้สินค้ำลงในระบบ DG 
2010 ไดท้นัท ี

 บรษิทัฯ ควรปรบัปรุงตวัเลขระบุสถำนที่
จดัเกบ็ทีอ่ยู่บนพืน้ทีค่ลงัสนิคำ้ใหช้ดัเจน
เพื่อป้องกนักำรบนัทกึสถำนทีผ่ดิพลำด 

 บริษัทฯ มีกำรติดตัง้ระบบกำรบันทึก
สถำนที่ จ ัด เก็บตู้ สินค้ำได้ทันทีในรถ 
Reach Stacker ทีเ่ป็นรถรุ่นใหม่แลว้ สว่น
ร ถ  Reach Stacker รุ่ น เก่ ำ ที่ บั น ทึ ก
สถำนทีจ่ดัเกบ็ตูส้นิคำ้ล่ำชำ้ ถูกน ำไปใชใ้น
กำรจดัเรยีงตูส้นิคำ้เปล่ำแทน 

 บรษิัทฯ อยู่ระหว่ำงปรบัปรุงพืน้ทีล่ำนวำง
ตู้สนิคำ้ และจดัท ำหมำยเลขแสดงสถำนที่
จดัเก็บ ซึ่งคำดว่ำจะแล้วเสรจ็ภำยในไตร
มำสที ่4 ปี 2558 

3. ก ำ ร จั ด ท ำ คู่ มื อ
ปฏิบัติกำรกำรซ่อม
บ ำรุงเชงิป้องกนั และ
กำรควบคุ มส ต๊ อก
อะไหล ่

 บ ริษั ท ฯ  ค ว ร จั ด ท ำ คู่ มื อ วิ ธี ก ำ ร
ปฏิบัติ งำน เรื่องกำรซ่ อมบ ำรุง เชิง
ป้องกัน และกำรควบคุมสต๊อกอะไหล่ 
รวมถึงน ้ำมนัเครื่องและยำงรถเป็นลำย
ลักษณ์อักษรเพื่ อให้กำรปฏิบัติงำน
เป็นไปในแนวทำงเดยีวกนั 

 มกีำรจดัท ำคู่มอืกำรปฏิบตัิงำน เรื่องกำร
แจ้งซ่อม กำรขอซื้อ และกำรรับอะไหล่
เรยีบรอ้ยแลว้  
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ประเดน็ ข้อสงัเกต และข้อเสนอแนะ ผลการตรวจติดตามการปรบัปรงุโดย
บริษทัฯ 

4. กำรปรับปรุงข้อมูล
กำรตรวจนับ  และ
กำรเบิกอะไห ล่ ให้
เป็นปจัจุบนั 

 บรษิัทฯ ควรก ำหนดให้มีกำรตรวจนับ
อะไหล่คงเหลือ รวมถึงยำงรถ และ
น ้ำมนัเครื่องใหเ้ป็นปจัจุบนั  

 มีกำรตรวจนับอะไหล่ที่ส ัง่ซื้อจำกผู้ขำย
เรยีบร้อยแล้ว และก ำหนดให้มีกำรตรวจ
นบัร่วมกบัธุรกำรทุกเดอืน 

 

5. ก ำ ร ก ำ ห น ด ดั ช นี       
วัดผลควำมส ำ เร็จ    
ในกำรท ำงำน (Key 
Performance 
Indicator หรอื “KPI”) 
ของแผนกซ่อมบ ำรุง 

 บริษัทฯ ควรก ำหนด KPI ของแผนก
ซ่อมบ ำรุงเครื่องจักรเป็นลำยลักษณ์
อักษ ร แ ละจัดท ำรำย งำนผลกำร
ปฏบิตัิงำนเปรยีบเทยีบกบั KPI เพื่อใช้
ก ำกบัดแูลและวดัผลกำรปฏบิตังิำน 

 มีกำรก ำหนด KPI ของแผนกซ่อมบ ำรุง
เครื่องจกัรปี 2558 ในหวัขอ้ตรวจเชค็ PM 
ต ำม แผ น ระย ะ เว ล ำที่ ก ำห น ด แ ล ะ
ตรวจเชค็สต๊อก (ยำง/อะไหล่/น ้ำมนั/วสัดุ
สิน้เปลอืง) ร่วมกบัแผนกธุรกำร เรยีบรอ้ย
แลว้ 

 

6. กำรป รับปรุงระบบ
สญัญำณเตือนภัยให้
เป็นอตัโนมตั ิ

 บริษัทฯ ควรปรับปรุงระบบสัญญำณ
เตือนอัคคีภัยให้ท ำงำนแบบอัตโนมัติ
แทนกำรท ำงำนดว้ยระบบมอื (Manual) 

 อยู่ในขัน้ตอนกำรตดิตัง้ระบบสญัญำณเตนื
ภัย คำดว่ำจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหำคม 
2558  

 

 

7. กำรแต่งตัง้เจ้ำหน้ำที่
ควำมปลอดภยั  

 บริษัทฯ ควรสรรหำ หรือส่งพนักงำน
เข้ำรับกำรอบรม  เพื่ อแ ต่ งตั ้ง เป็ น
เจำ้หน้ำที่ควำมปลอดภยัในระดบัต่ำงๆ 
ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

 บริษัทฯ มีกำรสรรหำเจ้ำหน้ำที่ควำม
ปลอดภัยในกำรท ำงำนระดับวิชำชีพ
ป ร ะจ ำค ลั ง สิ น ค้ ำ แ ห ล ม ฉ บั ง  แ ล ะ
คลงัสนิคำ้อนัตรำยแลว้ 
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ประเดน็ ข้อสงัเกต และข้อเสนอแนะ ผลการตรวจติดตามการปรบัปรงุโดย
บริษทัฯ 

8. กำรปรบัปรุงสถำนที่
จดัเกบ็ในระบบ
บรหิำรจดักำรพืน้ที่
จอดพกัรถยนต ์
(Automotive Yard 
Management 
System หรอื 
“AYMS’) เพื่อใหเ้ป็น
ปจัจบุนั รวมทัง้กำร
จดัท ำคูม่อืกำร
ปฏบิตังิำน 

 เมื่อมีกำรโอนย้ำยสนิค้ำ บริษัทฯ ควร
ปรบัปรุงสถำนทีจ่ดัเกบ็ในระบบ AYMS 
ให้เป็นปจัจุบัน เพื่อประโยชน์ในกำร
ค้นหำได้อย่ำงรวดเร็ว รวมทัง้จัดท ำ
คู่มือกำรปฏิบตัิงำน และวิธีปฏิบัติงำน
เกี่ยวกบัขัน้ตอนกำรโอนย้ำยสนิคำ้ให้ผู้
มอี ำนำจลงนำมอนุมตั ิและสื่อสำรใหผู้ท้ี่
เกีย่วขอ้งรบัทรำบ 

 บริษัทฯ  มีกำรประสำนงำนกับ  Sub-
contractorในกำรก ำหนดแนวทำงปฏิบัติ
ในกำรโอนยำ้ยและปรบัปรุงสถำนทีจ่ดัเกบ็ 
รวมทัง้ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินผลกำร
ปฏบิตังิำนของ Sub-contractor 

9. กำรจัดท ำคู่ มือกำร
ป ฏิ บั ติ ง ำ น  แ ล ะ
วิธีก ำรปฏิบัติ ง ำน 
เกี่ยวกบัขัน้ตอนกำร
ตรวจนบัสนิคำ้ 

 บรษิัทฯ ควรจดัท ำคู่มือกำรปฏิบตัิงำน 
และวธิกีำรปฏบิตังิำน เกีย่วกบัขัน้ตอน
กำรตรวจนับสินค้ำ และน ำส่งให้ผู้มี
อ ำนำจลงนำมอนุมัติ โดยก ำหนดให ้ 
คลอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้ 

 ควำมถีใ่นกำรตรวจนบัสนิคำ้ 

 กำรสอบทำนข้อมูลสนิค้ำที่ตรวจนับ
จรงิเปรยีบเทยีบกบัระบบ AYMS 

 กำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรตรวจ
นบั 

 กำรปรับปรุงข้อมูลในระบบ AYMS 
กรณีทีข่อ้มลูไม่เป็นปจัจุบนั 

 บรษิทัฯ ก ำหนดใหม้กีำรเปรยีบเทยีบ
สถำนทีจ่ดัเกบ็จรงิกบัสถำนทีจ่ดัเกบ็ที่
บนัทกึในระบบ AYMS ว่ำถูกตอ้งตรงกนั 
ในกระบวนกำรตรวจนบัสนิคำ้ทกุเดอืน
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
13.2 ข้อสงัเกตของผูส้อบบญัชี 

ผู้สอบบัญชีจำกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด ("ผู้สอบบัญชี ") ได้ศึกษำและประเมิน
ประสิทธิภำพระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ ส ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 กำรประเมิน
ประสทิธภิำพระบบกำรควบคุมภำยในครอบคลุมเฉพำะขอ้มูลทีจ่ ำเป็นในกำรใหค้วำมเหน็ชอบของผูส้อบบญัชสี ำหรบั
งบกำรเงนิของบรษิทัฯ เท่ำนัน้ ซึง่อำจไม่ครอบคลุมถึงกำรตรวจสอบขอ้บกพร่องของระบบกำรควบคุมภำยในทัง้ระบบ
ได ้
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ตำรำงดงัต่อไปนี้แสดงผลสรุปจำกรำยงำนขอ้สงัเกต และขอ้เสนอแนะของระบบควบคุมภำยในของบรษิัทฯ 
จำกผูส้อบบญัช ีรวมทัง้สถำนะของกำรปรบัปรุงขอ้สงัเกตจำกผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัทรำบ
ขอ้เสนอแนะของระบบควบคุมภำยในดงักล่ำวในทีป่ระชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที ่1/2558 เมื่อวนัที ่4กุมภำพนัธ ์
2558  

ข้อสงัเกตและ/หรอืข้อเสนอแนะของผูส้อบบญัชี ความเหน็ของผูบ้ริหารและ/หรอืการด าเนินการ
ปรบัปรงุของบริษทัฯ 

1. ผงับญัชแีละกำรจดัประเภทบญัช ี

กลุ่มบริษัท มีกำรใช้ระบบบัญชี และผังบัญช ี
(Master chart of accounts) ทีแ่ตกต่ำงกนั และ
ก ลุ่มบริษั ท  ยังไม่ ได้จัดท ำผังบัญ ชีกลำง 
(Central chart of accounts) โดยผู้สอบบัญชี
เสนอแนะให้กลุ่มบริษัท มีกำรจัดท ำผังบัญชี
กลำง เพื่อให้ทุกบริษัท มีผงับญัชีที่เหมือนกัน 
รวมทัง้ ในกรณีที่มรีำยกำรใหม่ในผงับญัชตี้อง
ให้ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ อนุมตัทิุก
ครัง้   

 บริษัทฯ ได้มีกำรจัดท ำผังบัญชี (Master chart of 
accounts) ของแต่ละบรษิทัแลว้ ตัง้แต่ก่อนกำรปรบั
โครงสรำ้งกลุ่มบรษิทั โดย JWDIL JTS และ ATL มี
กำรใชผ้งับญัชทีีเ่หมอืนกนั และ PCS PLP JAPAC 
มกีำรใชผ้งับญัชทีีเ่หมอืนกนัแลว้ 

 ทัง้นี้ ผู้สอบบญัชีเห็นว่ำผงับญัชขีองแต่ละบรษิัทมี
ควำมเหมำะสมและสำมำรถเขำ้ใจได ้

 ผูบ้รหิำรไดม้อบหมำยให้ผูจ้ดักำรบญัชขีองบรษิัทฯ 
น ำผงับญัชกีลำงไปใช้กบัทุกบรษิัทในกลุ่ม ภำยใน
ไตรมำสที ่1 ปี 2559  

 บรษิทัฯ ไดร่้ำงผงับญัชกีลำงแลว้ และปจัจุบนั อยู่ใน
ระหว่ำงกำรทบทวนโดยบรษิทัย่อย 

2. ร ะ บ บ ป ฏิ บั ติ ก ำ ร  Enterprise Reporting 
Program (“ERP”) 

ผูส้อบบญัชมีขีอ้เสนอแนะใหก้ลุ่มบรษิทั มกีำรใช้
ระบบปฏิบัติกำร (“ERP”) ให้เหมือนกันทุก
บริษัท เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลำดในกำรเก็บ
ข้อมูลทำงบัญชี ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อกำร
วเิครำะหข์อ้มลูทำงกำรเงนิหรอืกำรตดัสนิใจ 

 บรษิทัฯ อยู่ในระหว่ำงกำรศกึษำระบบ ERP ซึง่คำด
ว่ำจะน ำมำใชก้บัทุกบรษิทัในกลุ่ม ภำยในไตรมำสที ่
1 ปี 2560 

3. กำรจดัประเภทสญัญำเช่ำด ำเนินกำรและสญัญำ
เช่ำกำรเงนิ 

บรษิัทฯ ควรจดัท ำนโยบำยและกระบวนกำรจดั 
ประเภทสญัญำเช่ำ เพื่อไม่ใหเ้กดิขอ้ผดิพลำดใน

 บรษิัทฯ มีกำรจดัท ำนโยบำยและกระบวนกำรแยก
ประเภทสญัญำเช่ำอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษรแล้ว 
และน ำมำใชก้บัทุกบรษิทัแลว้ 
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ข้อสงัเกตและ/หรอืข้อเสนอแนะของผูส้อบบญัชี ความเหน็ของผูบ้ริหารและ/หรอืการด าเนินการ
ปรบัปรงุของบริษทัฯ 

กำรบนัทกึบญัช ี  บญัชทีี่มีกำรบนัทกึผิดพลำดคือรำยกำรซื้อรถยนต์ 
ซึง่ทำงบรษิัทฯ มไิดก้ลบัรำยกำรจำกเงนิมดัจ ำเป็น
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ  

4. กำรปฏิบัติใช้มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 
เรื่องผลประโยชน์ของพนกังำน 

ภ ำระผู กพั น ผ ลป ระโย ช น์ พ นั ก งำน เป็ น
ข้อก ำหนดตำมกฎหมำย  ซึ่ งกำรค ำนวณ
ผลประโยชน์ต้องใช้นักคณิตศำสตร์ประกนัภัย 
ทัง้นี้  บริษัท JPK และ JWDA ยังไม่ได้มีกำร
บนัทกึภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน เพรำะ
เพิง่เริม่ตัง้บรษิทัในปี 2556 

 

 บริษัท JPK และ JWDA ยงัไม่ได้ใช้มำตรฐำนกำร
บญัชดีงักล่ำว เนื่องจำกพนกังำนของทัง้สองบรษิทัมี
จ ำนวนน้อย และไม่มพีนักงงำนคนใดมอีำยุงำนเกนิ
กว่ำ 1 ปี  

 อย่ ำงไรก็ดี  บ ริษั ท ฯ  จะจ้ำงนั กค ณิ ตศำสตร์
ประกันภัย เพื่อค ำนวณผลประโยชน์พนักงำน
ดงักล่ำวภำยในปี 2558 

5. กำรก ำหนดนโยบำยกำรตัง้ส ำรองหนี้สงสยัจะ
สญู 

บริษัทฯ มีกำรตัง้ส ำรองหนี้สงสัยจะสูญโดย
ภำพรวม อย่ำงไรกด็ ีผูส้อบบญัชมีขีอ้เสนอแนะ
ว่ำบรษิัทฯ ควรมกีำรทบทวน และตัง้ส ำรองหนี้
สงสยัจะสญูโดยระบุตำมลกูหนี้แต่ละรำย เพื่อให้
กำรตัง้ส ำรองดงักล่ำวมคีวำมเหมำะสมมำกขึน้ 

ผู้สอบบัญชีพบว่ำ DTS ยงัไม่ท ำกำรตัง้ส ำรอง
ห นี้ สูญ  ณ  สิ้ น ปี  2557 ซึ่ งลู ก ห นี้ มี มู ล ค่ ำ 
140,000 บำท และมอีำยุลูกหนี้เกิน 1 ปี ซึ่งอยู่
ระหว่ำงกำรตดิตำมลกูคำ้ 

 ผูบ้รหิำรรบัทรำบ 

 ผู้บริหำรได้ก ำชับให้ผู้จดักำรบัญชีควบคุมกำรตัง้
ส ำรองหนี้สงสยัจะสญูตำมนโยบำยของกลุ่มบรษิทั 

 บริษัทฯ ได้จัดให้มีโปรแกรมในกำรค ำนวนอำยุ
ลูกหนี้และตัง้ส ำรองลูกหนี้ เพื่อลดควำมผิดพลำด
ดงักล่ำว 

6. กำรทบทวนอำยุกำรใช้งำนของสนิทรพัย์ถำวร 
และค่ำเสือ่มรำคำ 

บริษัทฯ ไม่มีกำรจัดท ำนโยบำยกระบวนกำร
ทบทวนอำยุกำรใช้งำนของสนิทรพัย์ถำวร จึง

 ผูบ้รหิำรรบัทรำบ 

 ผู้บรหิำรได้มอบหมำยให้ผู้จดักำรฝ่ำยบญัชี จดัท ำ
นโยบำยกำรทบทวนอำยุกำรใช้งำนของสนิทรพัย์
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ข้อสงัเกตและ/หรอืข้อเสนอแนะของผูส้อบบญัชี ความเหน็ของผูบ้ริหารและ/หรอืการด าเนินการ
ปรบัปรงุของบริษทัฯ 

อำจส่งผลให้อตัรำกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำมีควำม
เหมำะสม  

ถำวร และค่ำเสือ่มรำคำเรยีบรอ้ยแลว้ 

 
13.3 หวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทัฯ 

 ในทีป่ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2558 เมื่อวนัที ่24 กุมภำพนัธ ์2558 คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้อนุมตัแิต่งตัง้ให้นำยศกัดิศ์ร ีอ ำพวนั ปฏบิตัิหน้ำทีเ่ป็นหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน โดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำผู้ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในมีวุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ กำรอบรมที่
เหมำะสมเพยีงพอกบักำรปฏบิตัหิน้ำทีด่งักล่ำว ทัง้นี้ กำรแต่งตัง้ โยกยำ้ย และเลกิจำ้งหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของ
บรษิทัฯ ต้องไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ตำมทีก่ ำหนดไว้ในขอบเขต อ ำนำจ และหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ ซึง่ไดร้บักำรอนุมตัโิดยมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่5/2557 เมื่อ
วนัที ่22 กรกฎำคม 2557 

 รำยละเอียดเกี่ยวกบัผู้ด ำรงต ำแหน่งหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบรษิัทฯ ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 3 
"รำยละเอยีดเกีย่วกบัหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน และหวัหน้ำงำนก ำกบัดแูลกำรปฏบิตังิำน" 
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ส่วนที ่2.3 หน้ำที ่49 

14. รายการระหว่างกนั 

 
14.1 บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

 
บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ลกัษณะ/ ความสมัพนัธก์บับริษทัฯ 

1. นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ - นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ 
 ถือหุ้นของบรษิัทฯ ร้อยละ 26.11 ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2558 (กลุ่มบณัฑติกฤษดำถือหุ้นของ

บรษิทัฯ รอ้ยละ 63.06) 
 เป็นกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม ผูบ้รหิำร และผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ 
 เป็นบุตรชำยของนำงพมิลทพิ บณัฑติกฤษดำ ผูถ้อืหุน้ใหญ่ และน้องชำยของนำงสำวอมรพรรณ 

บณัฑติกฤษดำ กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม และผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ 

2. นำงสำวอมรพรรณ บณัฑติกฤษดำ - นำงสำวอมรพรรณ บณัฑติกฤษดำ 
 ถือหุ้นของบรษิัทฯ ร้อยละ 7.19 ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2558  (กลุ่มบณัฑติกฤษดำถือหุ้นของ

บรษิทัฯ รอ้ยละ 63.06) 
 เป็นกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม และผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ 
 เป็นบุตรสำวของนำงพมิลทพิ บณัฑติกฤษดำ ผูถ้อืหุน้ใหญ่และพีส่ำวของ นำยชวนินทร ์บณัฑติ

กฤษดำ กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม ผูบ้รหิำร และผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ 

3. นำงสำวอรวรรณ วรนิจ - นำงสำวอรวรรณ วรนิจ 
 ถอืหุน้ของบรษิทัฯ รอ้ยละ 4.61 ณ วนัที ่31 มนีำคม 2558 
 เป็นกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมของบรษิทัฯ 

4. นำยจติชยั นิมติรปญัญำ - นำยจติชยั นิมติรปญัญำ 
 ถอืหุน้ของบรษิทัฯ รอ้ยละ 11.40 ณ วนัที ่31 มนีำคม 2558 (กลุ่มนิมติรปญัญำถอืหุน้บรษิัทฯ 

รอ้ยละ 22.80) 
 เป็นกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม และผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ 
 เป็นคู่สมรสของนำงอจัฉรำ นิมติรปญัญำ กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม และกรรมกำรบรหิำรของ

บรษิทัฯ 
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ส่วนที ่2.3 หน้ำที ่50 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ลกัษณะ/ ความสมัพนัธก์บับริษทัฯ 

5. นำงอจัฉรำ นิมติรปญัญำ - นำงอจัฉรำ นิมติรปญัญำ 
 ถอืหุน้ของบรษิทัฯ รอ้ยละ 11.40 ณ วนัที ่31 มนีำคม 2558  (กลุ่มนิมติรปญัญำถอืหุน้บรษิทัฯ 

รอ้ยละ 22.80) 
 เป็นกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม และกรรมกำรบรหิำรของบรษิทัฯ 
 เป็นคู่สมรสของนำยจติชยั นิมติรปญัญำ กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม และผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ 

6. นำงพมิลทพิ บณัฑติกฤษดำ - นำงพมิลทพิ บณัฑติกฤษดำ 
 ถอืหุน้ของบรษิทัฯ รอ้ยละ 20.77 ณ วนัที ่31 มนีำคม 2558 (กลุ่ม บณัฑติกฤษดำถอืหุน้บรษิทัฯ 

รอ้ยละ 63.06) 
 เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ 
 เป็นมำรดำของนำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ และนำงสำวอมรพรรณ บณัฑติกฤษดำ กรรมกำรผู้

มอี ำนำจลงนำม และผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ  

7. นำงสำวเสำวณีย ์อภวินัทน์โอภำศ - นำงสำวเสำวนีย ์อภวินัทน์โอภำศ 
 ถอืหุน้ของบรษิทัฯ รอ้ยละ 4.35 ณ วนัที ่31 มนีำคม 2558 (กลุ่ม บณัฑติกฤษดำถอืหุน้บรษิทัฯ 

รอ้ยละ 63.06) 
 เป็นคู่สมรสของนำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม ผูบ้รหิำร และผูถ้อืหุน้

ใหญ่ของบรษิทัฯ  
 เคยเป็นกรรมกำรของ ATL บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 

8. นำงสำวเพญ็ประภำ รวมไมตร ี - นำงสำวเพญ็ประภำ รวมไมตร ี
 ถอืหุน้ของบรษิทัฯ รอ้ยละ 4.61 ณ วนัที ่31 มนีำคม 2558 
 เคยเป็นกรรมกำรของ ATL บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 

9. นำงสำวปรนิดำ กุรำงกูล - นำงสำวปรนิดำ กุรำงกูล 
 ถอืหุน้ของบรษิทัฯ รอ้ยละ 2.63 ณ วนัที ่31 มนีำคม 2558 
 เคยเป็นกรรมกำรของ ATL บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 

10. นำยพสิฏิฐ ์กจิวฒันำถำวร - นำยพสิฏิฐ ์กจิวฒันำถำวร 
 ถอืหุน้ของบรษิทัฯ รอ้ยละ 0.14 ณ วนัที ่31 มนีำคม 2558 
 เป็นผูบ้รหิำร และกรรมกำรบรหิำรของบรษิทัฯ 



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.3 หน้ำที ่51 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ลกัษณะ/ ความสมัพนัธก์บับริษทัฯ 

11. นำยณฐัภูม ิเปำวรตัน์ - นำยณฐัภูม ิเปำวรตัน์ 
 ถอืหุน้ของบรษิทัฯ รอ้ยละ 0.14 ณ วนัที ่31 มนีำคม 2558 
 เป็นกรรมกำรบรหิำรของบรษิทัฯ 

12. นำยธเนศ พริยิโ์ยธนิกุล - นำยธเนศ พริยิโ์ยธนิกุล 
 ถอืหุน้ของบรษิทัฯ รอ้ยละ 0.14 ณ วนัที ่31 มนีำคม 2558 
 เป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำรและกรรมกำรบรหิำรของบรษิทัฯ  

13. นำยวชิช ุสงักรธนกจิ - นำยวชิช ุสงักรธนกจิ 
 ถอืหุน้ของบรษิทัฯ รอ้ยละ 0.14 ณ วนัที ่31 มนีำคม 2558 
 เป็นกรรมกำรบรหิำรของบรษิทัฯ  

14. นำยเสถยีร วงศว์เิชยีร  นำยเสถยีร วงศว์เิชยีร 
 ถอืหุน้ของบรษิทัฯ รอ้ยละ 0.08 ณ วนัที ่31 มนีำคม 2558 
 เป็นกรรมกำรของบรษิทัฯ ตัง้แต่วนัที่ 19 เมษำยน 2557 และได้ลำออกจำกต ำแหน่งโดยมผีล

เมื่อวนัที ่24 กุมภำพนัธ ์2558 

15. บรษิทั ซวีำย โซลูชัน่ จ ำกดั  ใหบ้รกิำรลำนวำงตูส้นิคำ้คอนเทนเนอร ์  บรษิทั ซวีำย โซลูชัน่ จ ำกดั ถอืหุน้โดยบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้กบับรษิทัฯ ดงันี้ 
- นำงสำวเสำวนีย ์อภวินัทน์โอภำศ ถอืหุน้รอ้ยละ 52.00 
- นำยพสิฏิฐ ์กจิวฒันำถำวร ถอืหุน้รอ้ยละ 27.00 
- นำยณฐัภูม ิเปำวรตัน์ ถอืหุน้รอ้ยละ 21.00 

 นำงสำวเสำวนีย์ อภิวนัทน์โอภำศ นำยพิสฏิฐ์ กิจวฒันำถำวร และนำยณัฐภูม ิเปำวรตัน์ เป็น
กรรมกำรของบรษิทั ซวีำย โซลูชัน่ จ ำกดั 

 นำงสำวเสำวณีย ์อภวินัทน์โอภำศ 
- ถอืหุน้ของบรษิทัฯ รอ้ยละ 4.35 ณ วนัที ่31 มนีำคม 2558 
- เป็นคู่สมรสของนำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม ผูบ้รหิำร และผูถ้อื
หุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ  
- เคยเป็นกรรมกำรของ ATL บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 

 นำยพสิฏิฐ ์กจิวฒันำถำวร 
- ถอืหุน้ของบรษิทัฯ รอ้ยละ 0.14 ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2558 



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.3 หน้ำที ่52 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ลกัษณะ/ ความสมัพนัธก์บับริษทัฯ 
-เป็นผูบ้รหิำร และกรรมกำรบรหิำรของบรษิทัฯ 

 นำยณฐัภูม ิเปำวรตัน์ 
- ถอืหุน้ของบรษิทัฯ รอ้ยละ 0.14 ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2558 
-เป็นกรรมกำรบรหิำรของบรษิทัฯ 

16. บรษิทั โคลฟ บสิโทร จ ำกดั  ธรุกจิรำ้นอำหำรจดัจ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม 
 บรษิัท โคลฟ บิสโทร จ ำกดัจดทะเบียนเลิกบรษิัท เมื่อ

วันที่ 30 ตุลำคม 2557 และจดทะเบียนเสร็จกำรช ำระ
บญัชเีมื่อวนัที ่4 กุมภำพนัธ ์2558 

 บรษิทั โคลฟ บสิโทร จ ำกดั มบีุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้เป็นกรรมกำรและผูถ้อืหุน้ 
 นำงสำวเสำวนีย ์อภวินัทน์โอภำศ ถอืหุน้รอ้ยละ 25.00 และเป็นกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมของ

บรษิทั โคลฟ บสิโทร จ ำกดั 
 นำงสำวเสำวณีย ์อภวินัทน์โอภำศ 

- ถอืหุน้ของบรษิทัฯ รอ้ยละ 4.35 ณ วนัที ่31 มนีำคม 2558 
- เป็นคู่สมรสของนำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม ผูบ้รหิำร และผูถ้อื
หุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ  

 

17. บรษิทั โชคสมทุรมำรนี จ ำกดั  ประกอบธรุกจิแปรรปูอำหำรทะเล  บรษิทั โชคสมทุรมำรนี จ ำกดั ถอืหุน้โดยบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้กบับรษิทัฯ ดงันี้ 
- นำยจติชยั นิมติรปญัญำ ถอืหุน้รอ้ยละ 30.00 
- นำงอจัฉรำ นิมติรปญัญำ ถอืหุน้รอ้ยละ 30.00 

 นำยจติชยั นิมติรปญัญำ และนำงอจัฉรำ นิมติรปญัญำ เป็นกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมของบรษิทั 
โชคสมทุรมำรนี จ ำกดั 

 นำยจติชยั นิมติรปญัญำ 
- ถอืหุน้ของบรษิทัฯ รอ้ยละ 11.40 ณ วนัที ่31 มนีำคม 2558 
- เป็นกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม และผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ 
- เป็นคู่สมรสของนำงอจัฉรำ นิมติรปญัญำ กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม และกรรมกำรบรหิำรของ
บรษิทัฯ  

 นำงอจัฉรำ นิมติปญัญำ 
- ถอืหุน้ของบรษิทัฯ รอ้ยละ 11.40 ณ วนัที ่31 มนีำคม 2558 
- เป็นกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม และกรรมกำรบรหิำรของบรษิทัฯ 
- เป็นคู่สมรสของนำยจติชยั นิมติรปญัญำ กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม และผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ 

18. บรษิทั ซุปเปอร ์เค  พำวเวอร ์จ ำกดั  ประกอบธรุกจิสถำนีบรกิำรน ้ำมนั  บรษิทั ซุปเปอรเ์ค พำวเวอร ์จ ำกดั มบีุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้กบับรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ 



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.3 หน้ำที ่53 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ลกัษณะ/ ความสมัพนัธก์บับริษทัฯ 
 นำงพมิลทพิ บณัฑติกฤษดำ ถอืหุน้ของบรษิทั ซุปเปอร ์เค  พำวเวอร ์จ ำกดั รอ้ยละ 20.00  
 นำงพมิลทพิ บณัฑติกฤษดำ  

- ถอืหุน้ของบรษิทัฯ รอ้ยละ 20.77 ณ วนัที ่31 มนีำคม 2558 
- เป็นมำรดำของนำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ และนำงสำวอมรพรรณ บณัฑติกฤษดำ กรรมกำร
ผูม้อี ำนำจลงนำม และผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ 

19. บรษิทั กลีเลีย่น จ ำกดั  ประกอบธุรกจิจ ำหน่ำยเครื่องมอืแพทย ์และเครื่องใชท้ำง
วทิยำศำสตร ์

 บรษิทั กลีเลีย่น จ ำกดั เป็นบรษิทัย่อยของนิตบิุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ 
 บรษิทั ซุปเปอร ์เค  พำวเวอร ์จ ำกดั ถอืหุน้ในบรษิทั กลีเลีย่น จ ำกดั รอ้ยละ 99.99  
 นำงพมิลทพิ บณัฑติกฤษดำ ถอืหุน้ของบรษิทั ซุปเปอร ์เค  พำวเวอร ์จ ำกดั รอ้ยละ 20.00  
 นำงพมิลทพิ บณัฑติกฤษดำ  

- ถอืหุน้ของบรษิทัฯ รอ้ยละ 20.77 ณ วนัที ่31 มนีำคม 2558 
- เป็นมำรดำของนำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ และนำงสำวอมรพรรณ บณัฑติกฤษดำ กรรมกำร
ผูม้อี ำนำจลงนำม และผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.3 หน้ำที ่54 

14.2 รายการระหว่างกนัของบริษทัฯ และบริษทัย่อยกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 

 

บคุคล/นิติบคุคล 
ท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ ปีบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 57 

งวดสาม
เดือนส้ินสุด 
31 มี.ค. 58 

1.  นำยชวนินทร์ 
บัณฑิตกฤษ
ดำ 

 

นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ 
 ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 26.11 

ณ  วันที่  31 มีน ำคม  2558 
(กลุ่มบัณฑิตกฤษดำถือหุ้น
บรษิทัฯ รอ้ยละ 63.06) 

 เ ป็นกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลง
นำม ผู้บริหำร และผู้ถือหุ้น
ใหญ่ของบรษิทัฯ 

 เป็นบุตรชำยของนำงพมิลทพิ 
บัณฑิตกฤษดำ ผู้ถือหุ้นใหญ่ 
และน้องชำยของนำงสำวอมร
พ ร ร ณ  บั ณ ฑิ ต ก ฤ ษ ด ำ 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
และผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ 

 

1.1  รำยกำรกบับรษิทัฯ 
 
- เงนิใหกู้ย้มื 
• ยอดคงเหลอืตน้งวด 
• ใหกู้เ้พิม่ระหว่ำงงวด 
• รบัช ำระคนืระหว่ำงงวด 
• ยอดคงเหลอืปลำยงวด 
 

- ดอกเบีย้รบั 
 
- ดอกเบีย้คำ้งรบั 

 
 

 
33,230.3 
8,083.7 

41,314.0 
            - 

 
783.8 

 
- 
 

 
 

 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
– นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ กู้ยืมเงนิจำก 

บริษัทฯ จ ำนวน 8,083,650.0 บำทในรอบปี 
2557  

– บริษัทฯ คิดอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ  7.63 ซึ่ง
เป็นอตัรำ ที่สูงกว่ำต้นทุนกำรกู้ยืมเงินของ
บรษิทัฯ จำกธนำคำร 

– นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ ได้ช ำระคนืเงนิ
กู้ ยืมและดอกเบี้ยทั ้ง หมดเมื่ อ วันที่  30 
เมษำยน 2557 

 
 
 
– อตัรำดอกเบีย้ทีค่ดิระหว่ำงกนัมคีวำมเหมำะสม 
– คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำบรษิทัฯ 

ไมส่มควรมรีำยกำรกูย้มืหรอืใหกู้ย้มืกบับคุคลที่
อำจมคีวำมขดัแยง้ในอนำคต 

   

 

 

 

    



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.3 หน้ำที ่55 

บคุคล/นิติบคุคล 
ท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ ปีบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 57 

งวดสาม
เดือนส้ินสุด 
31 มี.ค. 58 

  1.2  รำยกำรกบับรษิทัฯ 
 
- รำยกำรขำยเงินลงทุน

ระยะยำวอื่น 

 

 
 

4,625.0 

 
 

-  

 
 
– บรษิัทฯ ขำยเงนิลงทุนระยะยำวอื่นในบรษิทั 

ซุปเปอร ์เค พำวเวอร ์จ ำกดั ใหแ้ก่ 
นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ เมื่อวันที่ 25 
กนัยำยน 2557 จ ำนวน 35,000 หุ้น คิดเป็น 
4,625,000.0 บำท  

– รำคำขำยเท่ำกบัต้นทุนค่ำหุ้นที่บรษิัทฯ จ่ำย
เพื่อให้ได้มำซึ่งหุ้นของบริษัท ซุปเปอร์ เค 
พำวเวอร ์จ ำกดั หรอื132.14 บำทต่อหุน้ และ
มีมูลค่ำสูงกว่ำมูลค่ำทำงบัญชีของบริษัท 
ซุปเปอรเ์ค พำวเวอร ์จ ำกดั 

 
 
– รำคำกำรซื้อขำยเงนิลงทนุระยะยำวอื่นระหว่ำง

กนัมคีวำมสมเหตุสมผล 
 
 

 

 

 

 1.3  รำยกำรกบั JPAC 
- เงนิกูย้มื 
• ยอดคงเหลอืตน้งวด 
• กูเ้พิม่ระหว่ำงงวด 
• ช ำระคนืระหว่ำงงวด 
• ยอดคงเหลอืปลำยงวด 
 

- ดอกเบีย้จำ่ย 
 
- ดอกเบีย้คำ้งจำ่ย 

 

 
 

50.0 
15.0 
65.0 

- 
 

0.7 
 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
– JPAC กู้ยืมเงินจำก นำยชวนินทร์ บัณฑิต

กฤษดำเพื่อใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนในกจิกำร 
คดิเป็นจ ำนวน 15,000.0 บำทในรอบปี 2557 
JPAC จ่ำยอตัรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.75 ซึ่งต ่ำ
กว่ำตน้ทนุกำรกูย้มืเงนิของ JPAC 

– JPAC ได้ช ำ ระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ย
ทัง้หมดเมื่อวนัที ่31 มนีำคม 2557 

 
 
– เป็นรำยกำรสนบัสนุนทำงกำรเงนิใหบ้รษิทัยอ่ย 

เพื่อเป็นกำรเสริมสภำพคล่องในกำรด ำเนิน
ธรุกจิของบรษิทัย่อย 

– บรษิทัย่อยไดจ้่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มืทัง้หมดเป็น
ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

– อตัรำดอกเบีย้ทีค่ดิระหว่ำงกนัมคีวำมเหมำะสม 
– คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำบรษิทั

ย่อย ไม่สมควรมรีำยกำรกู้ยืมหรอืให้กู้ยืมกบั
บุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ในอนำคต 



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.3 หน้ำที ่56 

บคุคล/นิติบคุคล 
ท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ ปีบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 57 

งวดสาม
เดือนส้ินสุด 
31 มี.ค. 58 

  1.4  รำยกำรกบั JWDA 
 
- เงนิกูย้มื 
• ยอดคงเหลอืตน้งวด 
• กูเ้พิม่ระหว่ำงงวด 
• ช ำระคนืระหว่ำงงวด 
• ยอดคงเหลอืปลำยงวด 
 

- ดอกเบีย้จำ่ย 
 
- ดอกเบีย้คำ้งจำ่ย 

 

 

 
 
 

245.0 
- 

245.0 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
– JWDA กู้ยืมเงินจำก นำยชวนินทร์ บัณฑิต

กฤษดำ เพื่อใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนในกจิกำร 
จ ำนวน 244,998.78 บำทในรอบปี 2556  

– JWDA ไม่มีกำรจ่ำยดอกเบี้ยให้แก่นำยชวนิ
นทร ์บณัฑติกฤษดำ 

– JWDA ได้ช ำระคืนเงนิกู้ยืมทัง้หมดเมื่อวนัที่ 
28 มกรำคม 2557 
 

 

 
 
 
– เป็นรำยกำรสนบัสนุนทำงกำรเงนิใหบ้รษิทัยอ่ย 

เพื่อเป็นกำรเสริมสภำพคล่องในกำรด ำเนิน
ธรุกจิของบรษิทัย่อย 

– บรษิทัย่อยไดจ้่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มืทัง้หมดเป็น
ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

– บริษัทย่อยกู้ยืมเงินโดยไม่มีกำรคิดอัตรำ
ดอกเบี้ย ท ำให้บรษิัทย่อยได้รบัผลประโยชน์ 
อย่ ำ งไรก็ตำมกำรกู้ยืม เงินควรมีกำรคิด
ดอกเบีย้ในอตัรำทีเ่หมำะสม 

– คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำบรษิทั
ย่อย ไม่สมควรมรีำยกำรกู้ยืมหรอืให้กู้ยืมกบั
บุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ในอนำคต 

  1.5 รำยกำรกบับรษิทั JTS 
 
- รำยไดค้่ำบรกิำร 
- ลูกหนี้กำรคำ้ 

 

 
 

100.8 
- 

 

 
 
- 
- 

 

 
 
– JTS ใหบ้รกิำรขนส่งรถยนต์แก่นำยชวนินทร์ 

บณัฑติกฤษดำ  
– รำคำค่ำบริกำรขนส่งรถยนต์เ ป็นรำคำที่

เทยีบเคยีงไดก้บัรำคำทีค่ดิค่ำบรกิำรแกบ่คุคล
อื่น (รำคำตลำด) 

 
 
– เป็นรำยกำรตำมธรุกจิปกตขิองบรษิทัฯ  
– เงื่อนไขทำงกำรค้ำและกำรคดิรำคำระหว่ำงกนั

มคีวำมสมเหตุสมผล 

  
     



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.3 หน้ำที ่57 

บคุคล/นิติบคุคล 
ท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ ปีบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 57 

งวดสาม
เดือนส้ินสุด 
31 มี.ค. 58 

  
1.6  ภำระค ้ำประกนัเงนิกู้ 
 
- ค ้ ำประกันเงินกู้ยืมของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

 

 
 

2,619,628.3 
 

 
 

2,615,666.2 
 

 
 
– บริษัทฯ และบริษัทย่อยท ำสัญญำเงินกู้กับ

สถำบันกำรเงินในประเทศเพื่อใช้ในกำร
ด ำเนินงำน โดยนำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ 
ค ้ ำ ป ร ะ กั น ว ง เ งิ น กู้ ร ว ม จ ำ น ว น 
2,619,628,300.0  บ ำ ท ใ น ปี  2557 แ ล ะ 
2,615,666,180.0 บำทในงวดสำมเดอืนสิน้สุด
วนัที ่31 มนีำคม 2558 

 
 
– เป็นรำยกำรสนับสนุนทำงกำรเงนิให้บรษิัทฯ 

และเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกิจของ
บรษิทัฯ 

 

2.  นำงสำวอมร
พ ร ร ณ 
บัณฑิตกฤษ
ดำ  

 

นำงสำวอมรพรรณ บณัฑติกฤษดำ 
 ถอืหุน้บรษิทัฯ รอ้ยละ 7.19 ณ 

วันที่ 31 มีนำคม 2558 (กลุ่ม
บณัฑติกฤษดำถือหุ้นบรษิัทฯ 
รอ้ยละ 63.06) 

 เ ป็นกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลง
นำม และผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ 

 เป็นบุตรสำวของนำงพิมลทิพ 
บัณฑิตกฤษดำ ผู้ถือหุ้นใหญ่
และพี่สำวของ นำยชวนินทร์ 
บัณฑิตกฤษดำ กรรมกำรผู้มี
อ ำนำจลงนำม ผู้บริหำร และผู้
ถอืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ 

2.1  รำยกำรกบับรษิทั JPAC 
 
- เงนิกูย้มื 
• ยอดคงเหลอืตน้งวด 
• กูเ้พิม่ระหว่ำงงวด 
• ช ำระคนืระหว่ำงงวด 
• ยอดคงเหลอืปลำยงวด 
 

- ดอกเบีย้จำ่ย 
 
- ดอกเบีย้คำ้งจำ่ย 

 
 

 
 
 

50.0 
50.0 

100.0 
- 
 

1.1 
 
- 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
– JPAC กู้ยืม เงินจำก นำงสำวอมรพรรณ 

บณัฑติกฤษดำ เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวียน
ในกิจกำร คิดเป็นจ ำนวน 49,999.8 บำทใน
รอบปี 2557  

– JPAC จ่ำยอตัรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.75 ซึ่งต ่ำ
กว่ำตน้ทนุกำรกูย้มืเงนิของ JPAC 

– JPAC ได้ช ำ ระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ย
ทัง้หมดเมื่อวนัที ่31 มนีำคม 2557 

 
 
 
– เป็นรำยกำรสนบัสนุนทำงกำรเงนิใหบ้รษิทัยอ่ย 

เพื่อเป็นกำรเสริมสภำพคล่องในกำรด ำเนิน
ธรุกจิของบรษิทัย่อย 

– บรษิทัย่อยไดจ้่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มืทัง้หมดเป็น
ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

– อตัรำดอกเบีย้ทีค่ดิระหว่ำงกนัมคีวำมเหมำะสม 
– คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำใน

บริษัทย่อย ไม่สมควรมีรำยกำรกู้ยืมหรือให้
กูย้มืกบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ในอนำคต 

       



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.3 หน้ำที ่58 

บคุคล/นิติบคุคล 
ท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ ปีบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 57 

งวดสาม
เดือนส้ินสุด 
31 มี.ค. 58 

  2.2  รำยกำรกบั JWDA 
 
- เงนิกูย้มื 
• ยอดคงเหลอืตน้งวด 
• กูเ้พิม่ระหว่ำงงวด 
• ช ำระคนืระหว่ำงงวด 
• ยอดคงเหลอืปลำยงวด 
 

- ดอกเบีย้จำ่ย 
 
- ดอกเบีย้คำ้งจำ่ย 

 

 

 
 
 

245.0 
- 

245.0 
- 
 
- 
 

- 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 

- 

 
 
 
– JWDA กู้ยืม เงินจำก นำงสำวอมรพรรณ 

บณัฑติกฤษดำ เพื่อใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีน
ในกจิกำร จ ำนวน 244,998.78 บำทในรอบปี 
2556  

– JWDA ไม่มีกำรจ่ำยดอกเบี้ยให้แก่นำงสำว
อมรพรรณ บณัฑติกฤษดำ 

– JWDA ได้ช ำระคืนเงนิกู้ยืมและทัง้หมดเมื่อ
วนัที ่28 มกรำคม 2557 
 

 

 
 
 
– เป็นรำยกำรสนบัสนุนทำงกำรเงนิใหบ้รษิทัยอ่ย 

เพื่อเป็นกำรเสริมสภำพคล่องในกำรด ำเนิน
ธรุกจิของบรษิทัย่อย 

– บรษิทัย่อยไดจ้่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มืทัง้หมดเป็น
ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

– บริษัทย่อยกู้ยืมเงินโดยไม่มีกำรคิดอัตรำ
ดอกเบี้ย ท ำให้บรษิัทย่อยได้รบัผลประโยชน์ 
อย่ ำ งไรก็ตำมกำรกู้ยืม เงินควรมีกำรคิด
ดอกเบีย้ในอตัรำทีเ่หมำะสม 

– คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำบรษิทั
ย่อย ไม่สมควรมรีำยกำรกู้ยืมหรอืให้กู้ยืมกบั
บุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ในอนำคต 

  
2.3  ภำระค ้ำประกนัเงนิกู้ 
 
- ค ้ ำประกันเงินกู้ยืมของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

 

 
 

2,579,628.3 
 

 
 

2,529,666.2 
 

 
 
– บริษัทฯ และบริษัทย่อยท ำสัญญำเงินกู้กับ

สถำบันกำรเงินในประเทศเพื่อใช้ในกำร
ด ำเนินงำน โดยนำงสำวอมรพรรณ บณัฑติ
กฤษดำ ค ้ ำประกันวงเงินกู้ รวมจ ำนวน 
2,579,628,300.0 บ ำ ท ใ น ปี  2557 แ ล ะ 
2,529,666,180.0 บำทในงวดสำมเดอืนสิน้สุด
วนัที ่31 มนีำคม 2558 

 
 
– เป็นรำยกำรสนับสนุนทำงกำรเงนิให้บรษิัทฯ 

และเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกิจของ
บรษิทัฯ 

 

       



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.3 หน้ำที ่59 

บคุคล/นิติบคุคล 
ท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ ปีบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 57 

งวดสาม
เดือนส้ินสุด 
31 มี.ค. 58 

3. น ำ ง ส ำ ว
อรวรรณ วร
นิจ 

 

นำงสำวอรวรรณ วรนิจ 
 ถอืหุน้บรษิทัฯ รอ้ยละ 4.61 ณ 

วนัที ่31 มนีำคม 2558 
 เ ป็นกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลง

นำมของบรษิทัฯ 
 

3.1  รำยกำรกบั DTS 
 
- เงนิกูย้มื 
• ยอดคงเหลอืตน้งวด 
• กูเ้พิม่ระหว่ำงงวด 
• ช ำระคนืระหว่ำงงวด 
• ยอดคงเหลอืปลำยงวด 
 

- ดอกเบีย้จำ่ย 
 
- ดอกเบีย้คำ้งจำ่ย 
 

 
 
 

5,000.0 
10,000.0 
15,000.0 

- 
 

776.5 
 
- 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
– DTS กู้ยืมเงินจำก นำงสำวอรวรรณ วรนิจ 

เพื่อใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนในกจิกำร จ ำนวน 
10,000,000.0 บำทในรอบปี 2557 DTS จ่ำย
ดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 8.00 ซึ่งต ่ำกว่ำอตัรำ
ดอกเบีย้เฉลีย่ของธนำคำรพำณชิยท์ีเ่รยีกเกบ็
จำกลูกค้ำรำยใหญ่ชัน้ดีประเภทเงนิเบกิเกนิ
บญัช ี(MOR) 

– DTS ช ำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยทัง้หมดใน
วนัที ่30 กนัยำยน 2557 

 
 
 
– เป็นรำยกำรสนบัสนุนทำงกำรเงนิใหบ้รษิทัยอ่ย 

เพื่อเป็นกำรเสริมสภำพคล่องในกำรด ำเนิน
ธรุกจิของบรษิทัย่อย 

– อตัรำดอกเบี้ยที่คิดระหว่ำงกนัถึงจะใกล้เคียง
กับอัตรำ MOR คณะกรรมกำรตรวจสอบมี
ควำมเหน็ว่ำอตัรำดงักล่ำวเป็นอตัรำทีสู่งกว่ำที่
ควรจะเป็น 

– คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำบรษิทั
ย่อย ไม่สมควรมรีำยกำรกู้ยืมหรอืให้กู้ยืมกบั
บุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ในอนำคต 

  
3.2  ภำระค ้ำประกนัเงนิกู้ 
 
- ค ้ ำประกันเงินกู้ยืมของ
บรษิทัย่อย 

 

 
 

451,000.0 

 
 

451,000.0 
 

 
 

– บรษิทัย่อยท ำสญัญำเงนิกู้กบัสถำบนักำรเงนิ
ในประเทศเพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำน โดย
นำงสำวอรวรรณ วรนิจ ค ้ำประกันวงเงินกู้
รวมจ ำนวน 451,000,000.0 บำทในปี 2557 
และ 451,000,000.0 บำทในงวดสำมเดือน
สิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2558 

 
 
– เป็นรำยกำรสนบัสนุนทำงกำรเงนิใหบ้รษิทัยอ่ย 

และเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกิจของ
บรษิทัย่อย 

 

  

 

     



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.3 หน้ำที ่60 

บคุคล/นิติบคุคล 
ท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ ปีบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 57 

งวดสาม
เดือนส้ินสุด 
31 มี.ค. 58 

4.  น ำ ย จิ ต ชั ย 
นิมติรปญัญำ  

 

นำยจติชยั นิมติรปญัญำ 
 ถือหุ้นร้อยละ 11.40 ณ วันที่ 

31 มนีำคม 2558 (กลุ่มนิมติร
ปญัญำถือหุ้นบรษิัทฯ ร้อยละ 
22.80) 

 เ ป็นกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลง
นำม และผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ 

 เ ป็นคู่สมรสของนำงอัจฉรำ 
นิมิตรปญัญำ กรรมกำรผู้มี
อ ำ น ำ จ ล ง น ำ ม  แ ล ะ
กรรมกำรบรหิำรของบรษิทัฯ 

4.1  รำยกำรกบั JAPAC 
 
- เงนิใหกู้ย้มื 
• ยอดคงเหลอืตน้งวด 
• ใหกู้เ้พิม่ระหว่ำงงวด 
• รบัช ำระคนืระหว่ำงงวด 
• ยอดคงเหลอืปลำยงวด 
   
- ดอกเบีย้รบั 
 
- ดอกเบีย้คำ้งรบั 

 
 
 

250.0 
- 

250.0 
- 
 

3.2 
 
- 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
– นำยจิตชัย  นิมิตรป ัญญำ  กู้ยืม เ งินจำก 

JAPAC จ ำนวน  250 ,000.0 บำทในรอบปี 
2556  

– JAPAC คดิอตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 7.50 ซึง่เป็น
อตัรำสูงกว่ำตน้ทนุกำรกูย้มืเงนิของ JAPAC 

– นำยจิตชยั นิมิตรปญัญำ ได้ช ำระเงินกู้และ
ดอกเบีย้ทัง้หมดเมื่อวนัที ่23 เมษำยน 2557 

 
 
 
– อตัรำดอกเบีย้ทีค่ดิระหว่ำงกนัมคีวำมเหมำะสม 
– คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำบรษิทั

ย่อย ไม่สมควรมรีำยกำรกู้ยืมหรอืให้กู้ยืมกบั
บุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ในอนำคต 

  4.2  รำยกำรกบับรษิทัฯ 
 
- รำยกำรขำยเงินลงทุน

ระยะยำวอื่น 

 

 
 

9,250.0 

 
 

- 

 
 
– บรษิัทฯ ขำยเงนิลงทุนระยะยำวอื่นในบรษิทั 

ซุปเปอร ์เค พำวเวอร ์จ ำกดั ใหแ้ก่นำยจติชยั 
นิมิตรปญัญำ เมื่อวันที่ 25 กันยำยน 2557 
จ ำนวน 70 ,000 หุ้น คิดเป็น 9,250,000.0 
บำท  

– รำคำขำยเท่ำกบัต้นทุนค่ำหุ้นที่บรษิัทฯ จ่ำย
เพื่อให้ได้มำซึ่งหุ้นของบริษัท ซุปเปอร์ เค 
พำวเวอร ์จ ำกดั หรอื 132.14 บำทต่อหุน้ และ
มีมูลค่ำสูงกว่ำมูลค่ำทำงบัญชีของบริษัท 
ซุปเปอรเ์ค พำวเวอร ์จ ำกดั 

 
 
– รำคำกำรซื้อขำยเงนิลงทนุระยะยำวอื่นระหว่ำง

กนัมคีวำมสมเหตุสมผล 
 
 

 



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.3 หน้ำที ่61 

บคุคล/นิติบคุคล 
ท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ ปีบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 57 

งวดสาม
เดือนส้ินสุด 
31 มี.ค. 58 

  4.3  ภำระค ้ำประกนัเงนิกู้ 
 
- ค ้ ำประกันเงินกู้ยืมของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

 

 
 

1,894,666.3 
 

 
 

1,894,666.3 
 

 
 
– บริษัทฯ และบริษัทย่อยท ำสัญญำเงินกู้กับ

สถำบันกำรเงินในประเทศเพื่อใช้ในกำร
ด ำเนินงำน โดยนำยจติชยั นิมติรปญัญำ ค ้ำ
ประกนัวงเงนิกู้รวมจ ำนวน 1,894,666,300.0 
บำทในปี 2557 และ 1,894,666,300.0 บำท
ในงวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2558 

 
 
– เป็นรำยกำรสนับสนุนทำงกำรเงนิให้บรษิัทฯ 

และเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกิจของ
บรษิทัฯ 

 

5.  น ำ ง อั จ ฉ ร ำ 
นิมติรปญัญำ 

 

นำงอจัฉรำ นิมติรปญัญำ 
 ถือหุ้นร้อยละ 11.40 ณ วันที่ 

31 มนีำคม 2558 (กลุ่มนิมติร
ปญัญำถือหุ้นบรษิัทฯ ร้อยละ 
22.80) 

 เ ป็นกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลง
นำม และกรรมกำรบรหิำรของ
บรษิทัฯ 

 เ ป็นคู่ สมรสของนำยจิตชัย 
นิมิตรปญัญำ กรรมกำรผู้มี
อ ำนำจลงนำม  และผู้บริหำร
ของบรษิทัฯ 
 

5.1  รำยกำรกบั JAPAC 
 
- เงนิใหกู้ย้มื 
• ยอดคงเหลอืตน้งวด 
• ใหกู้เ้พิม่ระหว่ำงงวด 
• รบัช ำระคนืระหว่ำงงวด 
• ยอดคงเหลอืปลำยงวด 
   
- ดอกเบีย้รบั 
 
- ดอกเบีย้คำ้งรบั 

 
 
 

250.0 
- 

250.0 
- 
 

3.2 
 
- 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
– นำงอัจฉรำ นิมิตรปญัญำ กู้ยืม เงินจำก 

JAPAC จ ำนวน  250 ,000.0 บำทในรอบปี 
2556  

– JAPAC คดิอตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 7.50 ซึง่เป็น
อตัรำสูงกว่ำตน้ทนุกำรกูย้มืเงนิของ JAPAC 

– นำงอจัฉรำ นิมติรปญัญำ ได้ช ำระเงนิกู้และ
ดอกเบีย้ทัง้หมดเมื่อวนัที ่23 เมษำยน 2557 

 
 
 
– อตัรำดอกเบีย้ทีค่ดิระหว่ำงกนัมคีวำมเหมำะสม 
– คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำบรษิทั

ย่อย ไม่สมควรมรีำยกำรกู้ยืมหรอืให้กู้ยืมกบั
บุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ในอนำคต 

 

  

 
     



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.3 หน้ำที ่62 

บคุคล/นิติบคุคล 
ท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ ปีบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 57 

งวดสาม
เดือนส้ินสุด 
31 มี.ค. 58 

  5.2  รำยกำรกบั JPAC 
 
- เงนิกูย้มื 
• ยอดคงเหลอืตน้งวด 
• กูเ้พิม่ระหว่ำงงวด 
• ช ำระคนืระหว่ำงงวด 
• ยอดคงเหลอืปลำยงวด 
 

- ดอกเบีย้จำ่ย 
 
- ดอกเบีย้คำ้งจำ่ย 

 
 
 

5,000.0 
5,000.0 
10,000.0 

- 
 

180.7 
            - 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 

            - 

 
 
 
– JPAC กู้ยืมเงินจำก นำงอัจฉรำ นิมิตรปญัญำ 

เพื่อใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวียนในกิจกำร จ ำนวน 
4,999,975.0 บำทในรอบปี 2557  

– JPAC จ่ำยดอกเบี้ยในอตัรำร้อยละ 4.75 ซึ่งต ่ ำ
กว่ำตน้ทนุกำรกูย้มืเงนิของ JPAC 

– JPAC ช ำระคนืเงนิกู้ยมืและดอกเบี้ยทัง้หมดเมื่อ
วนัที ่13 มถิุนำยน 2557 

 
 
 
– เป็นรำยกำรสนับสนุนทำงกำรเงนิให้บรษิัทย่อย 

เพื่อเป็นกำรเสรมิสภำพคล่องในกำรด ำเนินธุรกิจ
ของบรษิทัย่อย 

– บรษิทัย่อยได้จ่ำยช ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้หมดเป็นที่
เรยีบรอ้ยแลว้ 

– อตัรำดอกเบีย้ทีค่ดิระหว่ำงกนัมคีวำมเหมำะสม 
– คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำในอนำคต

ไม่สมควรมรีำยกำรกู้ยมืหรอืใหกู้้ยมืกบับุคคลที่
อำจมคีวำมขดัแยง้ในอนำคต 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.3 หน้ำที ่63 

บคุคล/นิติบคุคล 
ท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ ปีบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 57 

งวดสาม
เดือนส้ินสุด 
31 มี.ค. 58 

  5.3  รำยกำรกบั PLP 
 
- เงนิกูย้มื 
• ยอดคงเหลอืตน้งวด 
• กูเ้พิม่ระหว่ำงงวด 
• ช ำระคนืระหว่ำงงวด 
• ยอดคงเหลอืปลำยงวด 
 

- ดอกเบีย้จำ่ย 
 
- ดอกเบีย้คำ้งจำ่ย 

 

 
 
 

549.2 
- 

549.2 
- 
 
- 
 
- 
 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
 

 
 
 
– PLP กู้ยืมเงนิจำก นำงอจัฉรำ นิมติรปญัญำ 

เพื่อใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนในกจิกำร จ ำนวน 
549,167.0 บำทในรอบปี 2556 

– PLP ไม่มกีำรจ่ำยดอกเบี้ยให้แก่นำงอจัฉรำ 
นิมติรปญัญำ 

– PLP ไดช้ ำระคนืเงนิกูย้มืและดอกเบีย้ทัง้หมด
เมื่อวนัที ่5 มนีำคม 2557 

 

 
 
 
– เป็นรำยกำรสนับสนุนทำงกำรเงนิใหบ้รษิทัย่อย เพื่อ

เป็นกำรเสรมิสภำพคล่องในกำรด ำเนินธรุกจิของบรษิทั
ย่อย 

– บรษิทัย่อยไดช้ ำระคนืเงนิกูย้มืทัง้หมดเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
– บรษิทัย่อยกูย้มืเงนิโดยไมม่กีำรคดิอตัรำดอกเบีย้ ท ำ

ให้บริษัทย่อยได้รบัผลประโยชน์ อย่ำงไรก็ตำมกำร
กูย้มืเงนิควรมกีำรคดิดอกเบีย้ในอตัรำทีเ่หมำะสม 

– คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำบรษิทัย่อย ไม่
สมควรมรีำยกำรกู้ยืมหรอืให้กู้ยืมกบับุคคลที่อำจมี
ควำมขดัแยง้ในอนำคต 

  5.4  ภำระค ้ำประกนัเงนิกู้ 
 
- ค ้ ำประกันเงินกู้ยืมของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

 

 
 

1,894,666.3 
 

 
 

1,894,666.3 

 

 
 
– บริษัทฯ และบริษัทย่อยท ำสัญญำเงินกู้กับ

สถำบันกำรเงินในประเทศเพื่อใช้ในกำร
ด ำเนินงำน โดยนำงอจัฉรำ นิมติรปญัญำ ค ้ำ
ประกนัวงเงนิกู้รวมจ ำนวน 1,894,666,300.0 
บำทในปี 2556 และ 1,894,666,300.0 บำท
ในงวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2558 

 
 
– เป็นรำยกำรสนับสนุนทำงกำรเงนิให้บรษิัทฯ 

และเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกิจของ
บรษิทัฯ 

 

       



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.3 หน้ำที ่64 

บคุคล/นิติบคุคล 
ท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ ปีบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 57 

งวดสาม
เดือนส้ินสุด 
31 มี.ค. 58 

6. นำ งพิม ลทิพ 
บัณฑิตกฤษ
ดำ 

 

 นำงพมิลทพิ บณัฑติกฤษดำ 
 ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 20.77 

ณ  วันที่  31  มีน ำคม  2558 
(กลุ่มบัณฑิตกฤษดำถือหุ้น
บรษิทัฯ รอ้ยละ 63.06) 

 เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ 
 เป็นมำรดำของนำยชวนินทร์ 

บัณฑิตกฤษดำ และนำงสำว
อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดำ 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
และผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ 

6.1  รำยกำรกบับรษิทัฯ 
 
- เงนิกูย้มื 
• ยอดคงเหลอืตน้งวด 
• กูเ้พิม่ระหว่ำงงวด 
• ช ำระคนืระหว่ำงงวด 
• ยอดคงเหลอืปลำยงวด 
 

- ดอกเบีย้จำ่ย 
 
- ดอกเบีย้คำ้งจำ่ย 

 

 
 
 
- 

52,000.0 
52,000.0 

- 
 

287.5 
 
- 
 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
 

 
 
 
– บริษัทฯ กู้ยืมเงนิจำก นำงพิมลทิพ บัณฑติ

กฤษดำ เพื่ อใช้เ ป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
กิจกำร จ ำนวน 52,000,000.0 บำทในรอบปี 
2557 

– บริษัทฯ จ่ำยดอกเบี้ยให้แก่นำงพิมลทิพ 
บณัฑติกฤษดำ ในอตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 7.38 
ซึ่งเป็นอตัรำ ทีเ่ท่ำกบัต้นทุนกำรกูย้มืเงนิของ
บรษิทัฯ จำกธนำคำร 

– บรษิทัฯ ได้ช ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้หมดเมื่อวนัที ่
25 มถิุนำยน 2557 และช ำระดอกเบีย้คำ้งจำ่ย
ทัง้หมดวนัที ่21 สงิหำคม 2557 

 
 
 
– เป็นรำยกำรสนับสนุนทำงกำรเงนิให้บรษิัทฯ 

เพื่อเป็นกำรเสริมสภำพคล่องในกำรด ำเนิน
ธรุกจิของบรษิทัฯ 

– บรษิัทฯ ได้จ่ำยช ำระคนืเงนิกู้ยมืและดอกเบี้ย
ทัง้หมดเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

– อตัรำดอกเบีย้ทีค่ดิระหว่ำงกนัมคีวำมเหมำะสม 
– คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำบรษิทัฯ 

ไมส่มควรมรีำยกำรกูย้มืหรอืใหกู้ย้มืกบับคุคลที่
อำจมคีวำมขดัแยง้ในอนำคต 

  6.2  ภำระค ้ำประกนัเงนิกู้ 
 
- ค ้ ำประกันเงินกู้ยืมของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

 

 
 

1,491,792.8 

 
 

1,491,000.0 

 
 
– บริษัทฯ และบริษัทย่อยท ำสัญญำเงินกู้กับ

สถำบันกำรเงินในประเทศเพื่อใช้ในกำร
ด ำเนินงำน โดยนำงพมิลทพิ บณัฑติกฤษดำ 
ค ้ ำ ป ร ะ กั น ว ง เ งิ น กู้ ร ว ม จ ำ น ว น 
1,491,792,800.0 บ ำ ท ใ น ปี  2557 แ ล ะ 
1,491,000,000.0 บำทในงวดสิ้นสุดวนัที่ 31 
มนีำคม 2558 

 
 
– เป็นรำยกำรสนับสนุนทำงกำรเงนิให้บรษิัทฯ 

และเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกิจของ
บรษิทัฯ 

 



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.3 หน้ำที ่65 

บคุคล/นิติบคุคล 
ท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ ปีบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 57 

งวดสาม
เดือนส้ินสุด 
31 มี.ค. 58 

7. น ำ ง ส ำ ว
เสำวณีย์ อภิ
วนัทน์โอภำศ 

นำงสำวเสำวนีย ์อภวินัทน์โอภำศ 
 ถอืหุน้บรษิทัฯ รอ้ยละ 4.35 ณ 

วันที่ 31 มีนำคม 2558 (กลุ่ม
บณัฑติกฤษดำถือหุ้นบรษิัทฯ 
รอ้ยละ 63.06) 

 เป็นคู่สมรสของนำยชวนินทร์ 
บัณฑิตกฤษดำ กรรมกำรผู้มี
อ ำนำจลงนำม ผูบ้รหิำร และผู้
ถอืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ  

 เคยเป็นกรรมกำรของ ATL 
บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 

7.1 รำยกำรกบั ATL 
 
- เงนิกูย้มื 
• ยอดคงเหลอืตน้งวด 
• กูเ้พิม่ระหว่ำงงวด 
• ช ำระคนืระหว่ำงงวด 
• ยอดคงเหลอืปลำยงวด 
 

- ดอกเบีย้จำ่ย 
 
- ดอกเบีย้คำ้งจำ่ย 

 

 
 
 

12,420.0 
- 

12,420.0 
- 
 
- 
 
- 
 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
 

 
 
 
– ATL กูย้มืเงนิจำก นำงสำวเสำวณยี ์อภวินัทน์

โอภำศ เพื่อใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนในกจิกำร 
จ ำนวน 16,920,000.0 บำทในรอบปี 2556 
และได้ช ำระคืน  4 ,500,000.0 บำทในงวด
เดยีวกนั 

– ATL ไม่มีกำรจ่ำยดอกเบี้ยให้แก่นำงสำว
เสำวณีย ์อภวินัทน์โอภำศ 

– ATL ได้ช ำระคนืเงนิกู้ยมืที่เหลอืเมื่อวนัที ่28 
เมษำยน 2557 

 

 
 
 
– เป็นรำยกำรสนบัสนุนทำงกำรเงนิใหบ้รษิทัยอ่ย 

เพื่อเป็นกำรเสริมสภำพคล่องในกำรด ำเนิน
ธรุกจิของบรษิทัย่อย 

– บรษิทัย่อยไดจ้่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มืทัง้หมดเป็น
ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

– บริษัทย่อยกู้ยืมเงินโดยไม่มีกำรคิดอัตรำ
ดอกเบี้ย ท ำให้บรษิัทย่อยได้รบัผลประโยชน์ 
อย่ ำ งไรก็ตำมกำรกู้ยืม เงินควรมีกำรคิด
ดอกเบีย้ในอตัรำทีเ่หมำะสม 

– คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำบรษิทั
ย่อย ไม่สมควรมรีำยกำรกู้ยืมหรอืให้กู้ยืมกบั
บุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ในอนำคต 

  7.2  ภำระค ้ำประกนัเงนิกู้ 
 
- ค ้ ำประกันเงินกู้ยืมของ
บรษิทัย่อย 

 

 
 

215,000.0 

 
 

215,000.0 

 
 
– บรษิทัย่อยท ำสญัญำเงนิกู้กบัสถำบนักำรเงนิ

ในประเทศเพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำน โดย
นำงสำวเสำวณีย ์อภวินัทน์โอภำศ ค ้ำประกนั
วงเงนิกูร้วมจ ำนวน 215,000,000.0 บำทในปี 
2557 และ 215,000,000.0 บำทในงวดสำม
เดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2558 

 
 
– เป็นรำยกำรสนบัสนุนทำงกำรเงนิใหบ้รษิทัยอ่ย 

และเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกิจของ
บรษิทัย่อย 

 



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.3 หน้ำที ่66 

บคุคล/นิติบคุคล 
ท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ ปีบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 57 

งวดสาม
เดือนส้ินสุด 
31 มี.ค. 58 

8. นำงสำว เพ็ญ
ประภำ รวม
ไมตร ี

 

นำงสำวเพญ็ประภำ รวมไมตร ี
 ถอืหุน้บรษิทัฯ รอ้ยละ 4.61 ณ 

วนัที ่31 มนีำคม 2558 
 เคยเป็นกรรมกำรของ ATL 

บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 
 

8.1  รำยกำรกบั ATL 
- เงนิกูย้มื 
• ยอดคงเหลอืตน้งวด 
• กูเ้พิม่ระหว่ำงงวด 
• ช ำระคนืระหว่ำงงวด 
• ยอดคงเหลอืปลำยงวด 
 

- ดอกเบีย้จำ่ย 
 
- ดอกเบีย้คำ้งจำ่ย 

 

 
 

9,660.0 
- 

9,660.0 
- 
 
- 
 
- 
 

 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
 

 
 
– ATL กู้ยืมเงนิจำก นำงสำวเพ็ญประภำ รวม

ไมตร ีเพื่อใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกจิกำร 
จ ำนวน 13,160,000.0 บำทในรอบปี 2556 
และได้ช ำระคืน  3 ,500,000.0 บำทในงวด
เดยีวกนั  

– ATL ไม่มกีำรจ่ำยดอกเบี้ยใหแ้ก่นำงสำวเพญ็
ประภำ รวมไมตร ี

– ATL ได้ช ำระคนืเงนิกู้ยมืที่เหลอืเมื่อวนัที ่28 
เมษำยน 2557 
 

 

 
 
– เป็นรำยกำรสนบัสนุนทำงกำรเงนิใหบ้รษิทัยอ่ย 

เพื่อเป็นกำรเสริมสภำพคล่องในกำรด ำเนิน
ธรุกจิของบรษิทัย่อย 

– บรษิทัย่อยไดจ้่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มืทัง้หมดเป็น
ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

– บริษัทย่อยกู้ยืมเงินโดยไม่มีกำรคิดอัตรำ
ดอกเบี้ยท ำให้บริษัทย่อยได้รบัผลประโยชน์ 
อย่ ำ งไรก็ตำมกำรกู้ยืม เงินควรมีกำรคิด
ดอกเบีย้ในอตัรำทีเ่หมำะสม 

– คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำบรษิทั
ย่อย ไม่สมควรมรีำยกำรกู้ยืมหรอืให้กู้ยืมกบั
บุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ในอนำคต 

  8.2  ภำระค ้ำประกนัเงนิกู้ 
 
- ค ้ ำประกันเงินกู้ยืมของ
บรษิทัย่อย 

 

 
 

215,000.0 

 
 

215,000.0 

 
 
– บรษิทัย่อยท ำสญัญำเงนิกู้กบัสถำบนักำรเงนิ

ในประเทศเพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำน โดย
นำงสำวเพ็ญประภำ รวมไมตรี ค ้ำประกัน
วงเงนิกูร้วมจ ำนวน 215,000,000.0 บำทในปี 
2557 และ 215,000,000.0 บำทในงวดสำม
เดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2558 

 
 
– เป็นรำยกำรสนบัสนุนทำงกำรเงนิใหบ้รษิทัยอ่ย 

และเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกิจของ
บรษิทัย่อย 

 



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.3 หน้ำที ่67 

บคุคล/นิติบคุคล 
ท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ ปีบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 57 

งวดสาม
เดือนส้ินสุด 
31 มี.ค. 58 

9. นำงสำวปรนิดำ 
กุรำงกูล 

 

นำงสำวปรนิดำ กุรำงกูล 
 ถอืหุน้บรษิทัฯ รอ้ยละ 2.63 ณ 

วนัที ่31 มนีำคม 2558 
 เคยเป็นกรรมกำรของ ATL 

บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 

9.1  รำยกำรกบั ATL 
- เงนิกูย้มื 
• ยอดคงเหลอืตน้งวด 
• กูเ้พิม่ระหว่ำงงวด 
• ช ำระคนืระหว่ำงงวด 
• ยอดคงเหลอืปลำยงวด 
 

- ดอกเบีย้จำ่ย 
 
- ดอกเบีย้คำ้งจำ่ย 

 

 
 

5,520.0 
- 

5,520.0 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
 

 
 
– ATL กู้ยืมเงนิจำก นำงสำวปรินดำ กุรำงกูล 

เพื่อใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนในกจิกำร จ ำนวน 
7,520,000.0 บำทในรอบปี 2556 และไดช้ ำระ
คนื 2,000,000.0 บำทในงวดเดยีวกนั 

– ATL ไมม่กีำรจำ่ยดอกเบีย้ใหแ้ก่นำงสำว 
ปรนิดำ กุรำงกูล 

– ATL ได้ช ำระคนืเงนิกู้ยมืที่เหลอืเมื่อวนัที ่28 
เมษำยน 2557 
 
 

 

 
 
– เป็นรำยกำรสนบัสนุนทำงกำรเงนิใหบ้รษิทัยอ่ย 

เพื่อเป็นกำรเสริมสภำพคล่องในกำรด ำเนิน
ธรุกจิของบรษิทัย่อย 

– บรษิทัย่อยไดจ้่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มืทัง้หมดเป็น
ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

– บริษัทย่อยกู้ยืมเงินโดยไม่มีกำรคิดอัตรำ
ดอกเบี้ยท ำให้ บรษิัทย่อยได้รบัผลประโยชน์ 
อย่ ำ งไรก็ตำมกำรกู้ยืม เงินควรมีกำรคิด
ดอกเบีย้ในอตัรำทีเ่หมำะสม 

– คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำบรษิทั
ย่อย ไม่สมควรมรีำยกำรกู้ยืมหรอืให้กู้ยืมกบั
บุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ในอนำคต 

10. นำยพสิฏิฐ ์กจิ
วฒันำถำวร 

 

นำยพสิฏิฐ ์กจิวฒันำถำวร 
 ถอืหุน้บรษิทัฯ รอ้ยละ 0.14 ณ 

วนัที ่31 มนีำคม 2558 
 เ ป็ น ผู้ บ ริ ห ำ ร  แ ล ะ

กรรมกำรบรหิำรของบรษิทัฯ 

 

10.1  รำยกำรกบั JWDA 
 
- เงนิกูย้มื 
• ยอดคงเหลอืตน้งวด 
• กูเ้พิม่ระหว่ำงงวด 
• ช ำระคนืระหว่ำงงวด 
• ยอดคงเหลอืปลำยงวด 
 

- ดอกเบีย้จำ่ย 
 

 
 
 

367.5 
- 

367.5 
- 
 
- 
 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 

 
 
 
– JWDA กู้ยืมเงินจำก นำยพิสิฏฐ์ กิจวัฒนำ

ถำวรเพื่อใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวียนในกิจกำร 
จ ำนวน 367,498.16 บำทในรอบปี 2556  

– JWDA ไม่มกีำรจ่ำยดอกเบีย้ใหแ้ก่นำยพสิฏิฐ์ 
กจิวฒันำถำวร 

– JWDA ได้ช ำระคืนเงนิกู้ยืมทัง้หมดเมื่อวนัที่ 
28 มกรำคม 2557 

 
 
 
– เป็นรำยกำรสนบัสนุนทำงกำรเงนิใหบ้รษิทัยอ่ย 

เพื่อเป็นกำรเสริมสภำพคล่องในกำรด ำเนิน
ธรุกจิของบรษิทัย่อย 

– บรษิทัย่อยไดจ้่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มืทัง้หมดเป็น
ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

– บริษัทย่อยกู้ยืมเงินโดยไม่มีกำรคิดอัตรำ
ดอกเบี้ยท ำให้บริษัทย่อยได้รบัผลประโยชน์ 



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.3 หน้ำที ่68 

บคุคล/นิติบคุคล 
ท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ ปีบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 57 

งวดสาม
เดือนส้ินสุด 
31 มี.ค. 58 

- ดอกเบีย้คำ้งจำ่ย 

 

 

- -  

 

อย่ ำ งไรก็ตำมกำรกู้ยืม เงินควรมีกำรคิด
ดอกเบีย้ในอตัรำทีเ่หมำะสม 

– คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำบรษิทั
ย่อย ไม่สมควรมรีำยกำรกู้ยืมหรอืให้กู้ยืมกบั
บุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ในอนำคต 

1 1 .นำยณั ฐภู มิ  
เปำวรตัน์ 

 

นำยณฐัภูม ิเปำวรตัน์ 
 ถอืหุน้บรษิทัฯ รอ้ยละ 0.14 ณ 

วนัที ่31 มนีำคม 2558 
 เ ป็นกรรมกำรบริหำ รของ

บรษิทัฯ 

 

11.1  รำยกำรกบั JWDA 
 
- เงนิกูย้มื 
• ยอดคงเหลอืตน้งวด 
• กูเ้พิม่ระหว่ำงงวด 
• ช ำระคนืระหว่ำงงวด 
• ยอดคงเหลอืปลำยงวด 
 

- ดอกเบีย้จำ่ย 
 
- ดอกเบีย้คำ้งจำ่ย 

 

 

 
 
 

367.5 
- 

367.5 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
– JWDA กูย้มืเงนิจำกนำยณฐัภูม ิเปำวรตัน์เพื่อ

ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร จ ำนวน 
367,498.16 บำทในรอบปี 2556  

– JWDA ไมม่กีำรจำ่ยดอกเบีย้ใหแ้ก่นำยณฐัภมู ิ
เปำวรตัน์ 

– JWDA ได้ช ำระคืนเงนิกู้ยืมทัง้หมดเมื่อวนัที่ 
28 มกรำคม 2557 
 

 

 
 
 
– เป็นรำยกำรสนบัสนุนทำงกำรเงนิใหบ้รษิทัยอ่ย 

เพื่อเป็นกำรเสริมสภำพคล่องในกำรด ำเนิน
ธรุกจิของบรษิทัย่อย 

– บรษิทัย่อยไดจ้่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มืทัง้หมดเป็น
ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

– บริษัทย่อยกู้ยืมเงินโดยไม่มีกำรคิดอัตรำ
ดอกเบี้ยท ำให้ บรษิัทย่อยได้รบัผลประโยชน์ 
อย่ ำ งไรก็ตำมกำรกู้ยืม เงินควรมีกำรคิด
ดอกเบีย้ในอตัรำทีเ่หมำะสม 

– คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำบรษิทั
ย่อย ไม่สมควรมรีำยกำรกู้ยืมหรอืให้กู้ยืมกบั
บุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ในอนำคต 

  

 

 

     



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.3 หน้ำที ่69 

บคุคล/นิติบคุคล 
ท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ ปีบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 57 

งวดสาม
เดือนส้ินสุด 
31 มี.ค. 58 

12.นำยธเนศ พริยิ์
โยธนิกุล 

 

นำยธเนศ พริยิโ์ยธนิกุล 
 ถอืหุน้บรษิทัฯ รอ้ยละ 0.14 ณ 

วนัที ่31 มนีำคม 2558 
 เป็นกรรมกำร ผู้บริหำรและ

กรรมกำรบรหิำรของบรษิทัฯ 

 

12.1  รำยกำรกบั JWDA 
 
- เงนิกูย้มื 
• ยอดคงเหลอืตน้งวด 
• กูเ้พิม่ระหว่ำงงวด 
• ช ำระคนืระหว่ำงงวด 
• ยอดคงเหลอืปลำยงวด 
 

- ดอกเบีย้จำ่ย 
- ดอกเบีย้คำ้งจำ่ย 

 

 

 
 
 

367.5 
- 

367.5 
- 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
 
– JWDA กู้ยมืเงนิจำก นำยธเนศ พริยิ์โยธนิกุล

เพื่อใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนในกจิกำร จ ำนวน 
367,498.16 บำทในรอบปี 2556  

– JWDA ไม่มกีำรจ่ำยดอกเบี้ยใหแ้ก่นำยธเนศ 
พริยิโ์ยธนิกุล 

– JWDA ได้ช ำระคืนเงนิกู้ยืมทัง้หมดเมื่อวนัที่ 
28 มกรำคม 2557 
 

 

 
 
 
– เป็นรำยกำรสนบัสนุนทำงกำรเงนิใหบ้รษิทัยอ่ย 

เพื่อเป็นกำรเสริมสภำพคล่องในกำรด ำเนิน
ธรุกจิของบรษิทัย่อย 

– บรษิทัย่อยไดจ้่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มืทัง้หมดเป็น
ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

– บริษัทย่อยกู้ยืมเงินโดยไม่มีกำรคิดอัตรำ
ดอกเบี้ยท ำให้บริษัทย่อยได้รบัผลประโยชน์ 
อย่ ำ งไรก็ตำมกำรกู้ยืม เงินควรมีกำรคิด
ดอกเบีย้ในอตัรำทีเ่หมำะสม 

– คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำบรษิทั
ย่อย ไม่สมควรมรีำยกำรกู้ยืมหรอืให้กู้ยืมกบั
บุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ในอนำคต 

  

 

 

 

 

 

     



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.3 หน้ำที ่70 

บคุคล/นิติบคุคล 
ท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ ปีบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 57 

งวดสาม
เดือนส้ินสุด 
31 มี.ค. 58 

13.นำยวชิช ุสงักร
ธนกจิ 

 

นำยวชิช ุสงักรธนกจิ 
 ถอืหุน้บรษิทัฯ รอ้ยละ 0.14 ณ 

วนัที ่31 มนีำคม 2558 
 เ ป็นกรรมกำรบริหำ รของ

บรษิทัฯ 

 

13.1  รำยกำรกบั JWDA 
 
- เงนิกูย้มื 
• ยอดคงเหลอืตน้งวด 
• กูเ้พิม่ระหว่ำงงวด 
• ช ำระคนืระหว่ำงงวด 
• ยอดคงเหลอืปลำยงวด 
 

- ดอกเบีย้จำ่ย 
- ดอกเบีย้คำ้งจำ่ย 

 

 

 
 
 

367.5 
- 

367.5 
- 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
 
– JWDA กูย้มืเงนิจำก นำยวชิช ุสงักรธนกจิเพื่อ

ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร จ ำนวน 
367,498.16 บำทในรอบปี 2556  

– JWDA ไม่มกีำรจ่ำยดอกเบี้ยให้แก่นำยวิชชุ 
สงักรธนกจิ 

– JWDA ได้ช ำระคืนเงนิกู้ยืมทัง้หมดเมื่อวนัที่ 
28 มกรำคม 2557 
 

 

 
 
 
– เป็นรำยกำรสนบัสนุนทำงกำรเงนิใหบ้รษิทัยอ่ย 

เพื่อเป็นกำรเสริมสภำพคล่องในกำรด ำเนิน
ธรุกจิของบรษิทัย่อย 

– บรษิทัย่อยไดจ้่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มืทัง้หมดเป็น
ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

– บริษัทย่อยกู้ยืมเงินโดยไม่มีกำรคิดอัตรำ
ดอกเบี้ยท ำให้บริษัทย่อยได้รบัผลประโยชน์ 
อย่ ำ งไรก็ตำมกำรกู้ยืม เงินควรมีกำรคิด
ดอกเบีย้ในอตัรำทีเ่หมำะสม 

– คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำบรษิทั
ย่อย ไม่สมควรมรีำยกำรกู้ยืมหรอืให้กู้ยืมกบั
บุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ในอนำคต 

  

 

 

 

 

 

     



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.3 หน้ำที ่71 

บคุคล/นิติบคุคล 
ท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ ปีบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 57 

งวดสาม
เดือนส้ินสุด 
31 มี.ค. 58 

1 4 .น ำ ย เ ส ถี ย ร 
วงศว์เิชยีร 

 

นำยเสถยีร วงศว์เิชยีร 
 ถอืหุน้บรษิทัฯ รอ้ยละ 0.08 ณ 

วนัที ่31 มนีำคม 2558 
 เ ป็นกรรมกำรของบริษัทฯ 

ตัง้แต่วนัที่ 19 เมษำยน 2557 
และได้ลำออกจำกต ำแหน่ง
โ ด ย มี ผ ล เ มื่ อ วั น ที่  2 4 
กุมภำพนัธ ์2558 

 

14.1  รำยกำรกบั JWDA 
 
- เงนิกูย้มื 
• ยอดคงเหลอืตน้งวด 
• กูเ้พิม่ระหว่ำงงวด 
• ช ำระคนืระหว่ำงงวด 
• ยอดคงเหลอืปลำยงวด 
 

- ดอกเบีย้จำ่ย 
 
- ดอกเบีย้คำ้งจำ่ย 

 

 

 
 
 

122.5 
- 

122.5 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
– JWDA กู้ยืมเงนิจำก นำยเสถียร วงศ์วิเชยีร

เพื่อใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนในกจิกำร จ ำนวน 
122,499.39 บำทในรอบปี 2556  

– JWDA ไมม่กีำรจำ่ยดอกเบีย้ใหแ้ก่นำยเสถยีร 
วงศว์เิชยีร 

– JWDA ได้ช ำระคืนเงนิกู้ยืมทัง้หมดเมื่อวนัที่ 
28 มกรำคม 2557 
 

 

 
 
 
– เป็นรำยกำรสนบัสนุนทำงกำรเงนิใหบ้รษิทัยอ่ย 

เพื่อเป็นกำรเสริมสภำพคล่องในกำรด ำเนิน
ธรุกจิของบรษิทัย่อย 

– บรษิทัย่อยไดจ้่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มืทัง้หมดเป็น
ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

– บริษัทย่อยกู้ยืมเงินโดยไม่มีกำรคิดอัตรำ
ดอกเบี้ยท ำให้บริษัทย่อยได้รบัผลประโยชน์ 
อย่ ำ งไรก็ตำมกำรกู้ ยืม เงินควรมีกำรคิด
ดอกเบีย้ในอตัรำทีเ่หมำะสม 

– คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำบรษิทั
ย่อย ไม่สมควรมรีำยกำรกู้ยืมหรอืให้กู้ยืมกบั
บุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ในอนำคต 

  

 

 

 

 

 

     



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.3 หน้ำที ่72 

บคุคล/นิติบคุคล 
ท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ ปีบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 57 

งวดสาม
เดือนส้ินสุด 
31 มี.ค. 58 

15.  บรษิทั ซวีำย 
โซลูชัน่ จ ำกดั 

 

 บรษิัท ซีวำย โซลูชัน่ จ ำกดั ถือ
หุ้นโดยบุคคลที่อำจมีควำม
ขดัแยง้กบับรษิทัฯ ดงันี้ 
- นำงสำวเสำวนีย์ อภิวันทน์
โอภำศ ถอืหุน้รอ้ยละ 52.00 

- นำยพิสิฏฐ์ กิจวัฒนำถำวร 
ถอืหุน้รอ้ยละ 27.00 

- นำยณฐัภูม ิเปำวรตัน์ ถอืหุน้
รอ้ยละ 21.00 

 นำงสำวเสำวนีย์ อภิวันทน์
โอภำศ นำยพิสิฏฐ์ กิจวัฒนำ
ถำวร และนำยณัฐภูมิ เปำว
รตัน์ เป็นกรรมกำรของบรษิทั 
ซวีำย โซลูชัน่ จ ำกดั 

 นำงสำวเสำวณีย์  อภิวันทน์
โอภำศ 
- ถอืหุน้บรษิทัฯ รอ้ยละ 4.35 
ณ วนัที ่31 มนีำคม 2558 
- เป็นคู่สมรสของนำย 
ชวนินทร์  บัณฑิตกฤษดำ 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
ผู้บริหำร และผู้ถือหุ้นใหญ่
ของบรษิทัฯ  
- เคยเป็นกรรมกำรของ ATL 
บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 

15.1  รำยกำรกบับรษิทัฯ 
 
- เงนิใหกู้ย้มื 
• ยอดคงเหลอืตน้งวด 
• ใหกู้เ้พิม่ระหว่ำงงวด 
• รบัช ำระคนืระหว่ำงงวด 
• ยอดคงเหลอืปลำยงวด 
   
- ดอกเบีย้รบั 
- ดอกเบีย้คำ้งรบั 

 

 
 
 

3,000.0 
- 

3,000.0 
- 
 

56.4 
- 
 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 

 
 
 
– บริษัท ซีวำย โซลูชัน่ จ ำกัด กู้ยืมเงินจำก 

บรษิทัฯ  จ ำนวน 13,000,000.0 บำทในรอบปี 
2556 ได้ช ำระคืน 10,000,000.0 บำทในงวด
เดยีวกนั 

– บริษัทฯ คิดอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 7.63 ซึ่ง
เป็นอัตรำที่สูงกว่ำต้นทุนกำรกู้ยืมเงินของ
บรษิทัฯ 

– บรษิทั ซวีำย โซลูชัน่ จ ำกดั ได้ช ำระเงนิกูย้มื
และดอกเบี้ยทัง้หมดเมื่อวันที่ 31 มีนำคม 
2557 

 
 
 
– อตัรำดอกเบีย้ทีค่ดิระหว่ำงกนัมคีวำมเหมำะสม 
– คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำบรษิทัฯ 

ไมส่มควรมรีำยกำรกูย้มืหรอืใหกู้ย้มืกบับคุคลที่
อำจมคีวำมขดัแยง้ในอนำคต 

15.2  รำยกำรกบั ATL 
 
- ค่ำใชจ้ำ่ยคำ่บรกิำรพืน้ที่
จอดพกัรถยนต ์

 
- เจำ้หนี้กำรคำ้ 

 

 
 

1,800.0 
 
 
- 
 

 
 
- 
 
 
- 
 

 
 
– บรษิัท ซีวำย โซลูชัน่ จ ำกดั ให้บรกิำรพื้นที่

จอดพักรถยนต์ กับ ATL เพื่อให้บริกำรกับ
ลูกคำ้ 

– รำคำค่ำบรกิำรพืน้ทีจ่อดพกัรถยนต์เป็นรำคำ
ทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัรำคำที ่ATL จำ่ยค่ำบรกิำร
ใหแ้ก่บุคคลอื่น (รำคำตลำด) 

 

 
 
– เป็นรำยกำรตำมธรุกจิปกตขิองบรษิทัฯ 
– กำรคิดรำคำระหว่ำงกันมคีวำมสมเหตุสมผล

โดยคดิรำคำตำมอตัรำรำคำตลำด 
 



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.3 หน้ำที ่73 

บคุคล/นิติบคุคล 
ท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ ปีบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 57 

งวดสาม
เดือนส้ินสุด 
31 มี.ค. 58 

  นำยพสิฏิฐ ์กจิวฒันำถำวร 
- ถือหุ้นบรษิทัฯ ร้อยละ 0.14 ณ 
วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2558 
- เ ป็ น ผู้ บ ริ ห ำ ร  แ ล ะ
กรรมกำรบรหิำรของบรษิทัฯ 

 นำงยณฐัภูม ิเปำวรตัน์ 
- ถือหุ้นบรษิทัฯ ร้อยละ 0.14 ณ 
วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2558 
-เป็นกรรมกำรบรหิำรของบรษิทัฯ 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.3 หน้ำที ่74 

บคุคล/นิติบคุคล 
ท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ ปีบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 57 

งวดสาม
เดือนส้ินสุด 
31 มี.ค. 58 

16.  บรษิทั โคลฟ 
บสิโทร จ ำกดั 

 บรษิทั โคลฟ บสิโทร จ ำกดั มี
บุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้เป็น
กรรมกำรและผูถ้อืหุน้ 

 นำงสำวเสำวนีย์ อภิวันทน์
โอภำศ ถือหุ้นร้อยละ 25.00 
และเป็นกรรมกำรผูม้อี ำนำจลง
นำมของบรษิทั โคลฟ บิสโทร 
จ ำกดั 

 นำงสำวเสำวณีย์ อภิวันทน์
โอภำศ 
- ถอืหุน้บรษิทัฯ รอ้ยละ 4.35 
ณ วนัที ่31 มนีำคม 2558 
- เป็นคู่สมรสของนำย 
ชวนินทร์  บัณฑิตกฤษดำ 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
ผู้บริหำร และผู้ถือหุ้นใหญ่
ของบรษิทัฯ  

 บรษิทั โคลฟ บสิโทร จ ำกดัจด
ทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 
3 0  ตุ ล ำ คม  2557  แล ะ จด
ทะเบียนเสร็จกำรช ำระบัญชี
เมื่อวนัที ่4 กุมภำพนัธ ์2558 

16.1  รำยกำรกบับรษิทัฯ 
 
- เงนิใหกู้ย้มื 
• ยอดคงเหลอืตน้งวด 
• ใหกู้เ้พิม่ระหว่ำงงวด 
• รบัช ำระคนืระหว่ำงงวด 
• ยอดคงเหลอืปลำยงวด 
   
- ดอกเบีย้รบั 
 
- ดอกเบีย้คำ้งรบั 

 
 
 

2,100.0 
- 

2,100.0 
- 
 

52.6 
 
- 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
– บรษิทั โคลฟ บสิโทร จ ำกดั ช ำระคนืเงนิกูย้มื

และดอกเบี้ยทัง้หมดแก่บรษิทัฯ เมื่อวนัที ่30 
เมษำยน 2557 

– บริษัทฯ คิดอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 7.63 ซึ่ง
เป็นอตัรำทีสู่งกว่ำตน้ทนุกำรกูย้มืของบรษิทัฯ 

 
 
 
– อตัรำดอกเบีย้ทีค่ดิระหว่ำงกนัมคีวำมเหมำะสม 
– คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำบรษิทัฯ 

ไมส่มควรมรีำยกำรกูย้มืหรอืใหกู้ย้มืกบับคุคลที่
อำจมคีวำมขดัแยง้ในอนำคต 
 



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.3 หน้ำที ่75 

บคุคล/นิติบคุคล 
ท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ ปีบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 57 

งวดสาม
เดือนส้ินสุด 
31 มี.ค. 58 

17.  บริษัท โชค
สมุทรมำรีน 
จ ำกดั 

 บรษิัท โชคสมุทรมำรนี จ ำกดั 
ถอืหุน้โดยบุคคลทีอ่ำจมคีวำม
ขดัแยง้กบับรษิทัฯ ดงันี้ 
- นำยจติชยั นิมติรปญัญำ ถอื
หุน้รอ้ยละ 30.00 
- นำงอจัฉรำ นิมติรปญัญำ ถอื
หุน้รอ้ยละ 30.00 

 

17.1  รำยกำรกบั PCS 
 
- รำยได้ค่ำบริกำรรบัฝำก
สนิคำ้ 

 
- ลูกหนี้ค่ำบริกำรรับฝำก
สนิคำ้ 

 

 
 

424.4 
 
 
- 
 
 

 
 

365.5 
 
 

145.2 
 

 
 
– PCS ใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้ควบคุมอณุหภูม ิ

และให้บริกำรแช่แข็ง (Freeze) กับบริษัท 
โชคสมทุรมำรนี จ ำกดั  

– ร ำ ค ำ ค่ ำ แ ช่ แ ข็ ง  (Freeze) เ ป็ น ร ำค ำที่
เทยีบเคยีงได้กบัรำคำทีเ่สนอใหแ้ก่ลูกคำ้รำย
อื่น (รำคำตลำด) 

 
 
– เป็นรำยกำรตำมธรุกจิปกตขิองบรษิทัฯ 
– เงื่อนไขทำงกำรค้ำและกำรคดิรำคำระหว่ำงกนั

มีควำมสมเหตุสมผล โดยมีกำรคิดรำคำตำม
อตัรำรำคำตลำด 

  นำยจติชยั นิมติรปญัญำ และ
นำงอจัฉรำ นิมติรปญัญำ เป็น
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม
ของบริษัท โชคสมุทรมำรีน 
จ ำกดั 

 นำยจติชยั นิมติรปญัญำ 
- ถอืหุน้บรษิทัฯ รอ้ยละ 11.40 
ณ วนัที ่31 มนีำคม 2558 
- เป็นกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลง
นำม และผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ 
- เป็นคู่สมรสของนำงอจัฉรำ 
นิมิตรปญัญำ กรรมกำรผู้มี
อ ำ น ำ จ ล ง น ำ ม  แ ล ะ
กรรมกำรบรหิำรของบรษิทัฯ  

17.2  รำยกำรกบั PCS 
 
- ค่ำใชจ้ำ่ยวสัดุสิน้เปลอืง 

 
- เจำ้หนี้ค่ำวสัดุสิน้เปลอืง 

 
 

77.7 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 

 
 
– PCS ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองโรงงำนจำกบริษัท 

โชคสมทุรมำรนี จ ำกดั ไดแ้ก่ หวัเชือ้เพื่อใชใ้น
บ่อบ ำบดัน ้ำเสยี กล่องกระดำษเพื่อรองปลำ
ส ำหรบัคลงัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และ
แชแ่ขง็ และน ้ำมนัเครื่องคอมเพรสเซอร ์

– เนื่องจำก PCS ต้องกำรใช้วสัดุดงักล่ำวเป็น
กำรเร่งด่วนและผูข้ำยไม่มวีสัดุจดัส่งใหไ้ด้ ณ 
เวลำนั ้น PCS จึงซื้อวัสดุจำกบริษัท โชค
สมทุรมำรนี จ ำกดั 

– รำคำขำยวัสดุสิ้นเปลืองโรงงำนระหว่ำงกนั
เป็นรำคำเทียบเคียงได้กับรำคำที่ซื้อจำก
ผูข้ำยรำยอื่น (รำคำตลำด) 

 
 
– เป็นรำยกำรสนบัสนุนธรุกจิของบรษิทัฯ 
– กำรคิดรำคำระหว่ำงกันมคีวำมสมเหตุสมผล 

สมเหตุสมผล โดยมกีำรคดิรำคำตำมอตัรำรำคำ
ตลำด 

 

       



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.3 หน้ำที ่76 

บคุคล/นิติบคุคล 
ท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ ปีบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 57 

งวดสาม
เดือนส้ินสุด 
31 มี.ค. 58 

  นำงอจัฉรำ นิมติปญัญำ 
- ถอืหุน้บรษิทัฯ รอ้ยละ 11.40 
ณ วนัที ่31 มนีำคม 2558 
- เป็นกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลง
นำม และกรรมกำรบรหิำรของ
บรษิทัฯ 
- เป็นคู่สมรสของนำยจิตชัย 
นิมิตรปญัญำ กรรมกำรผู้มี
อ ำนำจลงนำม และผู้บริหำร
ของบรษิทัฯ 

17.3  รำยกำรกบั PCS 
 
- ค่ำใชจ้ำ่ยค่ำแรงล่วง 
เวลำ 

- เจำ้หนี้ค่ำแรงล่วงเวลำ 

 
 

5.2 
 

- 

 
 
- 
 

- 

 
 
– PCS จ้ำงพนักงำนของบรษิัท โชคสมุทรมำ

รีน จ ำกัดเพื่อท ำงำนล่วงเวลำ เนื่องจำกใน
เดือนพฤษภำคม 2557 ลูกค้ำ ใช้บริกำร
คลงัสนิค้ำควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแชแ่ขง็
เป็นจ ำนวนมำก พนักงำนของ  PCS จึงไม่
พอเพยีงแก่กำรใหบ้รกิำร  

– อตัรำค่ำจำ้งแรงงำนล่วงเวลำระหว่ำงกนัเป็น
อตัรำที่เทียบเคียงได้กบัอตัรำที่บริษัท โชค
สมุทรมำรนี จ ำกดัเรยีกเกบ็จำกกำรใหบ้รกิำร
ลูกคำ้รำยอื่น 

 
 
– เป็นรำยกำรสนบัสนุนธรุกจิของบรษิทัฯ 
– กำรคิดรำคำระหว่ำงกันมคีวำมสมเหตุสมผล 

โดยอตัรำค่ำจ้ำงแรงงำนล่วงเวลำระหว่ำงกนั
เป็นอตัรำทีเ่ทยีบเคยีงได้กบัอตัรำทีบ่รษิทั โชค
สมุทรมำรนี จ ำกัดเรยีกเก็บจำกกำรให้บรกิำร
ลูกคำ้รำยอื่น 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

    



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.3 หน้ำที ่77 

บคุคล/นิติบคุคล 
ท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ ปีบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 57 

งวดสาม
เดือนส้ินสุด 
31 มี.ค. 58 

  
17.4  รำยกำรกบั PCS 
 
- ขำยสินทรพัย์ประเภทพำ
เลทพลำสตกิ 

 
-  ลูกหนี้อื่นค่ำขำยสนิทรพัย ์
 
-  ก ำ ไ ร จ ำ ก ก ำ ร ข ำ ย

สนิทรพัย ์
 

 

 
 

13,317.3 
 
 

14,249.5 
 
 

387.9 

 
 
- 
 
 

5,049.5 
 
 
- 

 
 
– PCS ขำยพำเลทพลำสติกบำงส่วน  ให้แก่

บริษัท โชคสมุทรมำรนี จ ำกัด ในรำคำรวม
ทัง้สิ้น 13,317,307.44 บำท ทัง้นี้ PCS มพีำ
เลทพลำสตกิจ ำนวนหนึ่งซึง่เกนิควำมตอ้งกำร
ใช้งำน เนื่องจำก PCS พบว่ำลูกค้ำมคีวำม
ต้องกำรใชภ้ำชนะในลกัษณะกรงมำกกว่ำพำ
เลทพลำสตกิ จงึท ำกำรขำยใหก้บั บรษิทั โชค
สมทุรมำรนี จ ำกดั  

– เนื่ องจำกกำรซื้อขำยดังกล่ำวเป็นกำรขำย
สนิทรพัย์ทีใ่ชง้ำนแล้ว จงึไม่สำมำรถหำรำคำ
ตลำดได้ บริษัทฯ จึงตกลงขำยสินทรพัย์ใน
รำคำตำมมูลค่ำทำงบญัชบีวกค่ำด ำเนินกำร
รอ้ยละ 3.00  

 
 
– เป็นรำยกำรสนบัสนุนธรุกจิของบรษิทัฯ 
– กำรคิดรำคำระหว่ำงกันมคีวำมสมเหตุสมผล 

โดยสนิทรพัย์ทีม่กีำรซื้อขำยเป็นสนิทรพัย์ที่ใช้
งำนแล้วจงึไมส่ำมำรถหำรำคำตลำดได ้กำรคดิ
รำคำตำมมลูค่ำทำงบญัชบีวกค่ำด ำเนินกำรรอ้ย
ละ 3.00 จงึมคีวำมสมเหตุสมผล 

 

  
17.5 รำยกำรกบั PLP 
 
- รำยไดค้่ำขนส่ง 
 
- ลูกหนี้ค่ำขนส่ง 

 

 
 

164.7 
 

5.4 
 

 
 

26.0 
 

16.2 
 

 
 
– PLP ใหบ้รกิำรขนส่งกบับรษิทั โชคสมุทรมำ

รนี จ ำกดั 
– รำคำค่ำขนส่งเป็นรำคำที่เทียบเคียงได้กับ

รำคำทีเ่สนอใหแ้ก่ลูกคำ้รำยอื่น (รำคำตลำด) 

 
 
– เป็นรำยกำรตำมธรุกจิปกตขิองบรษิทัฯ 
– เงื่อนไขทำงกำรค้ำและกำรคดิรำคำระหว่ำงกนั

มีควำมสมเหตุสมผลโดยมีกำรคิดรำคำตำม
อตัรำรำคำตลำด 
 

  
 

 

    



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.3 หน้ำที ่78 

บคุคล/นิติบคุคล 
ท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ ปีบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 57 

งวดสาม
เดือนส้ินสุด 
31 มี.ค. 58 

  
17.6  รำยกำรกบับรษิทั  
แปซฟิิค ฟู้ด โปร จ ำกดั 
 
- ขำยสินทรัพย์ประเภท
โ ต๊ ะสแตนเลสและถัง
พลำสตกิ 

- ก ำ ไ ร จ ำ ก ก ำ ร ข ำ ย
สนิทรพัย ์

 

 
 
 

25.7 
 
 

1.3 
 

 

 

 
 
 
- 
 
 
- 

 

 
 

 
– บรษิทั แปซฟิิค ฟู้ด โปร จ ำกดั ขำยสนิทรพัย์

เช่นโต๊ะสแตนเลส และถังพลำสติกให้แก่
บรษิทั โชคสมทุรมำรนี จ ำกดั เนื่องจำกบรษิทั 
แปซิฟิค ฟู้ด โปร จ ำกัด ได้จดทะเบียนเลิก
บรษิัทเมื่อวนัที่ 18 กรกฎำคม 2557 และได้
จดทะเบียนเสร็จกำรช ำระบญัชี เมื่อวันที่ 8 
สงิหำคม 2557 

– เนื่ องจำกกำรซื้อขำยดังกล่ำวเป็นกำรขำย
สนิทรพัย์ทีใ่ชง้ำนแล้ว จงึไม่สำมำรถหำรำคำ
ตลำดได้ บริษัทฯ จึงตกลงขำยสินทรพัย์ใน
รำคำตำมมูลค่ำทำงบญัชบีวกค่ำด ำเนินกำร
รอ้ยละ 5.00 

 
 
 

– เป็นรำยกำรสนบัสนุนธรุกจิของบรษิทัฯ 
– เงื่อนไขทำงกำรค้ำและกำรคดิรำคำระหว่ำงกนั

มีควำมสมเหตุสมผลโดยสินทรพัย์ที่มกีำรซื้อ
ขำยเป็นสนิทรพัยท์ีใ่ชง้ำนแลว้จงึไมส่ำมำรถหำ
รำคำตลำดได้ กำรคดิรำคำตำมมลูค่ำทำงบญัชี
บวกค่ำด ำเนินกำรร้อยละ 5.00 จึงมีควำม
สมเหตุสมผล 

 

18.  บรษิทั 
ซุปเปอร ์เค  
พำวเวอร ์
จ ำกดั 

 บริษัท ซุปเปอร์เค พำวเวอร์ 
จ ำกัด มีบุคคลที่อำจมีควำม
ขดัแย้งกับบริษัทฯ เป็นผู้ถือ
หุน้ใหญ่ 

 นำงพมิลทพิ บณัฑติกฤษดำ ถอื
หุน้ของบรษิทั ซุปเปอร ์เค  พำว
เวอร ์จ ำกดั รอ้ยละ 20.00  

 นำงพมิลทพิ บณัฑติกฤษดำ  

18.1  รำยกำรกบั ATL 
 
- ค่ำใชจ้ำ่ยคำ่เชำ่พืน้ที ่
 
- เจำ้หนี้กำรคำ้ 
 
- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น

อื่น (เงนิมดัจ ำจำ่ย) 

 
 

7,731.4 
 

723.0 
 

1,277.3 

 
 

2,083.0 
 

703.6 
 

1,277.3 

 
 
– บรษิัท ซุปเปอร์ เค  พำวเวอร์ จ ำกดั ให้เช่ำ

พื้นที่กับ ATL เนื่องจำกพื้นที่กำรให้บริกำร
ของ ATL ไมเ่พยีงพอ 

– รำคำค่ำเช่ำพืน้ทีเ่ป็นรำคำทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั
รำคำที่จ่ำยค่ำบริกำรให้แก่บุคคลอื่น (รำคำ
ตลำด) 

 

 

 
– เป็นรำยกำรเช่ำหรอืให้เช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ไม่

เกนิ 3 ปี ของบรษิทัฯ 
– กำรคิดรำคำระหว่ำงกันมคีวำมสมเหตุสมผล 

โดยมกีำรคดิรำคำตำมอตัรำรำคำตลำด 
 
 



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.3 หน้ำที ่79 

บคุคล/นิติบคุคล 
ท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ ปีบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 57 

งวดสาม
เดือนส้ินสุด 
31 มี.ค. 58 

- ถอืหุน้บรษิทัฯ รอ้ยละ 20.77 
ณ  วันที่  31  มีน ำคม  2558 
(กลุ่มบัณฑิตกฤษดำถือหุ้น
บรษิทัฯ รอ้ยละ 63.06) 
- เป็นมำรดำของนำยชวนินทร ์
บัณฑิตกฤษดำ และนำงสำว
อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดำ 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
และผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ 

19.  บรษิทั       
กลีเลีย่น
จ ำกดั 

 บริษัท กีลเลี่ยน จ ำกัด เป็น
บรษิทัย่อยของนิตบิุคคลทีอ่ำจ
มคีวำมขดัแยง้กบับรษิทัฯ 

 บรษิทั ซุปเปอร ์เค  พำวเวอร ์
จ ำกดั ถอืหุน้ในบรษิทั กลีเลีย่น 
จ ำกดั รอ้ยละ 99.99  

 นำงพมิลทพิ บณัฑติกฤษดำ ถอื
หุน้ของบรษิทั ซุปเปอร ์เค  พำว
เวอร ์จ ำกดั รอ้ยละ 20.00  

 นำงพมิลทพิ บณัฑติกฤษดำ  
- ถอืหุน้บรษิทัฯ รอ้ยละ 20.77 
ณ  วันที่  31  มีน ำคม  2558 
(กลุ่มบัณฑิตกฤษดำถือหุ้น
บรษิทัฯ รอ้ยละ 63.06) 
- เป็นมำรดำของนำยชวนินทร ์
บัณฑิตกฤษดำ และนำงสำว

19.1  รำยกำรกบั ATL 
 
- ค่ำใชจ้ำ่ยคำ่เชำ่พืน้ที ่
 
- เจำ้หนี้กำรคำ้ 

 
 
- 
 
- 

 
 

1,502.1 
 

500.7 

 
 
– บรษิทั กลีเลี่ยน จ ำกดั ใหบ้รกิำรเช่ำพืน้ทีก่บั 

ATL เพื่อรองรบักำรให้บริกำรของ ATL แก่
ลูกคำ้รำยใหมใ่นอนำคต 

– รำคำค่ำเช่ำพืน้ทีเ่ป็นรำคำทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั
รำคำที่จ่ำยค่ำบริกำรให้แก่บุคคลอื่น (รำคำ
ตลำด) 

 

 
– เป็นรำยกำรเช่ำหรอืให้เช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ไม่

เกนิ 3 ปี 
– ของบรษิทัฯ 
– กำรคิดรำคำระหว่ำงกันมคีวำมสมเหตุสมผล 

โดยมกีำรคดิรำคำตำมอตัรำรำคำตลำด 
 



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.3 หน้ำที ่80 

บคุคล/นิติบคุคล 
ท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ ปีบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 57 

งวดสาม
เดือนส้ินสุด 
31 มี.ค. 58 

อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดำ 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
และผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ 



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.3 หน้ำที ่81 

รำยกำรค ้ำประกนัและกำรจ ำนองระหว่ำงกนัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยกบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2558 

ผู้ค า้ประกนั ผู้ได้รบัวงเงินกู้ ลกัษณะ
ความสมัพนัธ ์

รายละเอียดวงเงิน
สินเช่ือ 

วงเงินกู้ยืม 
(บาท) 

ยอดวงเงินคงค้าง 
(บาท) 

รายละเอียดสินทรพัยค์ า้ประกนั/จ านอง ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ธนาคารพาณิชยแ์ห่งท่ี 1      

1.1 กรรมกำร ผู้
ถอืหุน้ และบุคคล
ทีเ่กีย่วโยงกนั 

 บรษิทัฯ  กรรมกำร ผูถ้อืหุน้ 
และบคุคลทีเ่กีย่ว
โยงกนั 

 เงนิกูย้มืระยะยำว 
จ ำนวน 60.0 ลำ้นบำท 

60,000,000.0 

 

21,000,000.0  นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ และน.ส.อมร
พรรณ บณัฑติกฤษดำ ค ้ำประกนัในนำมบุคคล 

 จ ำน ำหุน้ บรษิทัฯ กรรมสทิธิข์องนำยชวนินทร ์
บณัฑติกฤษดำ และน.ส.อมรพรรณ บณัฑติ
กฤษดำ ใหไ้วเ้ป็นประกนัแก่ผูใ้หกู้ต้ำมแบบวธิทีี่
ผูใ้หกู้ก้ ำหนด 

 รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรที่
เกดิขึน้ในอดตีและเหน็วำ่เป็น
รำยกำรทีม่คีวำมจ ำเป็นและเป็น
ประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธรุกจิ
ของบรษิทัฯ  และไมม่กีำรคดิ
ค่ำธรรมเนียมในกำรค ้ำประกนั
และจ ำนองดงักล่ำว อย่ำงไรกด็ี
ภำยหลงักำรเขำ้จดทะเบยีนใน
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ บรษิทัฯ จะ
ด ำเนินกำรไมใ่หม้รีำยกำร
ดงักล่ำวอกีในอนำคต 

    วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี
จ ำนวน 30.0 ลำ้นบำท 

30,000,000.0 1,577,003.4  นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ และน.ส.อมร
พรรณ บณัฑติกฤษดำ ค ้ำประกนัในนำมบุคคล 

 จ ำน ำหุน้ บรษิทัฯ กรรมสทิธิข์องนำยชวนินทร ์
บณัฑติกฤษดำ และน.ส.อมรพรรณ บณัฑติกฤษ
ดำ ใหไ้วเ้ป็นประกนัแก่ผูใ้หกู้ต้ำมแบบวธิทีีผู่ใ้หกู้้
ก ำหนด 

    เงนิกูย้มืระยะสัน้ 
จ ำนวน 540.0 ลำ้น
บำท 

540,000,000.0 284,061,900.0  นำยชวนินทร ์น.ส.อมรพรรณ บณัฑติกฤษดำ 
นำงพมิลทพิ บณัฑติกฤษดำ นำยจติชยั นิมติร
ปญัญำ และนำงอจัฉรำ นิมติรปญัญำ ค ้ำประกนั
ในนำมบุคคล  

 จ ำน ำหุน้ บรษิทัฯ กรรมสทิธิข์องนำยชวนินทร ์
บณัฑติกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ บณัฑติกฤษดำ 
น.ส.อมรพรรณ บณัฑติกฤษดำ นำงพมิลทพิ 
บณัฑติกฤษดำ นำยจติชยั นิมติรปญัญำ และ

14.3 การค า้ประกนัและการจ านอง 



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.3 หน้ำที ่82 

ผู้ค า้ประกนั ผู้ได้รบัวงเงินกู้ ลกัษณะ
ความสมัพนัธ ์

รายละเอียดวงเงิน
สินเช่ือ 

วงเงินกู้ยืม 
(บาท) 

ยอดวงเงินคงค้าง 
(บาท) 

รายละเอียดสินทรพัยค์ า้ประกนั/จ านอง ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

นำงอจัฉรำ นิมติรปญัญำ ใหไ้วเ้ป็นประกนัแก่
ผูใ้หกู้ต้ำมแบบวธิทีีผู่ใ้หกู้ก้ ำหนด 

 มอบสทิธทิีจ่ะถอนเงนิจำกบญัชเีงนิฝำกออม
ทรพัย ์ธนำคำรกสกิรไทยตำมทีก่ ำหนดไวใ้น
สญัญำเงนิกู ้ กรรมสทิธิข์องนำยชวนินทร ์
บณัฑติกฤษดำทีใ่ชร้บัเงนิปนัผลของผูถ้อืหุน้ 
เป็นจ ำนวนเงนิไมต่ ่ำกว่ำยอดเบกิใชเ้งนิกูใ้หไ้ว้
เป็นประกนั 

1.2 กรรมกำร และ
ผูถ้อืหุน้  

 PCS  กรรมกำร และผูถ้อื
หุน้  

 เงนิกูย้มืระยะยำว 
จ ำนวน 200.0 ลำ้น
บำท 

200,000,000.0  146,767,700.0   นำยจติชยั นิมติรปญัญำ และนำงอจัฉรำ นิมติร
ปญัญำ ค ้ำประกนัในนำมบคุคล 
 

 รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรที่
เกดิขึน้ในอดตีและเหน็วำ่เป็น
รำยกำรทีม่คีวำมจ ำเป็นและเป็น
ประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธรุกจิ
ของบรษิทัฯ  และไมม่กีำรคดิ
ค่ำธรรมเนียมในกำรค ้ำประกนั
และจ ำนองดงักล่ำว อย่ำงไรกด็ี
ภำยหลงักำรเขำ้จดทะเบยีนใน
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ บรษิทัฯ จะ
ด ำเนินกำรไมใ่หม้รีำยกำร
ดงักล่ำวอกีในอนำคต 

    เงนิกูย้มืระยะยำว 
จ ำนวน 35.0 ลำ้นบำท 

35,000,000.0  15,144,000.0   นำยจติชยั นิมติรปญัญำ และนำงอจัฉรำ นิมติร
ปญัญำ ค ้ำประกนัในนำมบคุคล 

    เงนิกูย้มืระยะยำว 
จ ำนวน 30.0 ลำ้นบำท 

30,000,000.0  6,000,000.0   นำยจติชยั นิมติรปญัญำ และนำงอจัฉรำ นิมติร
ปญัญำ ค ้ำประกนัในนำมบคุคล 

    เงนิกูย้มืระยะยำว 
จ ำนวน 45.0 ลำ้นบำท 

45,000,000.0  26,657,800.0   นำยจติชยั นิมติรปญัญำ และนำงอจัฉรำ นิมติร
ปญัญำ ค ้ำประกนัในนำมบคุคล 

    ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ 
จ ำนวน 60.0 ลำ้นบำท 

60,000,000.0  60,000,000.0   นำยจติชยั นิมติรปญัญำ และนำงอจัฉรำ นิมติร
ปญัญำ ค ้ำประกนัในนำมบคุคล 

    วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี
จ ำนวน 10.0 ลำ้นบำท 

10,000,000.0  96,174.0   นำยจติชยั นิมติรปญัญำ และนำงอจัฉรำ นิมติร
ปญัญำ ค ้ำประกนัในนำมบคุคล 



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.3 หน้ำที ่83 

ผู้ค า้ประกนั ผู้ได้รบัวงเงินกู้ ลกัษณะ
ความสมัพนัธ ์

รายละเอียดวงเงิน
สินเช่ือ 

วงเงินกู้ยืม 
(บาท) 

ยอดวงเงินคงค้าง 
(บาท) 

รายละเอียดสินทรพัยค์ า้ประกนั/จ านอง ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

1.3 กรรมกำร และ
ผูถ้อืหุน้ 

 JAPAC  กรรมกำร และผูถ้อื
หุน้ 

 เงนิกูย้มืระยะยำว 
จ ำนวน 200.0 ลำ้น
บำท 

200,000,000.0  119,650,000.0   นำยจติชยั นิมติรปญัญำ และนำงอจัฉรำ นิมติร
ปญัญำ ค ้ำประกนัในนำมบคุคล 

 รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรที่
เกดิขึน้ในอดตีและเหน็วำ่เป็น
รำยกำรทีม่คีวำมจ ำเป็นและเป็น
ประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธรุกจิ
ของบรษิทัฯ  และไมม่กีำรคดิ
ค่ำธรรมเนียมในกำรค ้ำประกนั
และจ ำนองดงักล่ำว อย่ำงไรกด็ี
ภำยหลงักำรเขำ้จดทะเบยีนใน
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ บรษิทัฯ จะ
ด ำเนินกำรไมใ่หม้รีำยกำร
ดงักล่ำวอกีในอนำคต 

ธนาคารพาณิชยแ์ห่งท่ี 2      

2.1 กรรมกำร ผู้
ถอืหุน้ และบุคคล
ทีเ่กีย่วโยงกนั 

 บรษิทัฯ  กรรมกำร ผูถ้อืหุน้ 
และบคุคลทีเ่กีย่ว
โยงกนั 

 วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี
จ ำนวน 20.0 ลำ้นบำท 

20,000,000.0  3,066,243.31   นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ 
บณัฑติกฤษดำ และนำงพมิลทพิ บณัฑติกฤษ
ดำ ค ้ำประกนัในนำมบคุคล 

 รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรที่
เกดิขึน้ในอดตีและเหน็วำ่เป็น
รำยกำรทีม่คีวำมจ ำเป็นและ
เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนิน
ธรุกจิของบรษิทัฯ  และไมม่ี
กำรคดิค่ำธรรมเนียมในกำรค ้ำ
ประกนัและจ ำนองดงักลำ่ว 
อย่ำงไรกด็ภีำยหลงักำรเขำ้จด
ทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
บรษิทัฯ จะด ำเนินกำรไมใ่หม้ี
รำยกำรดงักล่ำวอกีในอนำคต 

        



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.3 หน้ำที ่84 

ผู้ค า้ประกนั ผู้ได้รบัวงเงินกู้ ลกัษณะ
ความสมัพนัธ ์

รายละเอียดวงเงิน
สินเช่ือ 

วงเงินกู้ยืม 
(บาท) 

ยอดวงเงินคงค้าง 
(บาท) 

รายละเอียดสินทรพัยค์ า้ประกนั/จ านอง ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

2.2 กรรมกำร ผู้
ถอืหุน้ และบุคคล
ทีเ่กีย่วโยงกนั 

 ATL  กรรมกำร ผูถ้อืหุน้ 
และบคุคลทีเ่กีย่ว
โยงกนั 

 เงนิกูย้มืระยะยำว 
จ ำนวน 90.0 ลำ้นบำท 

90,000,000.0  13,000,000.0   นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ 
บณัฑติกฤษดำ นำงพมิลทพิ บณัฑติกฤษดำ 
น.ส.เสำวณยี ์อภวินัทน์โอภำศ และน.ส.เพญ็
ประภำ รวมไมตร ีค ้ำประกนัในนำมบุคคล 

 รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรที่
เกดิขึน้ในอดตีและเหน็วำ่เป็น
รำยกำรทีม่คีวำมจ ำเป็นและเป็น
ประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธรุกจิ
ของบรษิทัฯ  และไมม่กีำรคดิ
ค่ำธรรมเนียมในกำรค ้ำประกนั
และจ ำนองดงักล่ำว อย่ำงไรกด็ี
ภำยหลงักำรเขำ้จดทะเบยีนใน
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ บรษิทัฯ จะ
ด ำเนินกำรไมใ่หม้รีำยกำร
ดงักล่ำวอกีในอนำคต 

    เงนิกูย้มืระยะยำว 
จ ำนวน 120.0 ลำ้น
บำท 

120,000,000.0  66,520,000.0   นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ 
บณัฑติกฤษดำ น.ส.เสำวณีย ์อภวินัทน์โอภำศ 
และน.ส.เพญ็ประภำ รวมไมตร ีค ้ำประกนัใน
นำมบคุคล 

    เงนิกูย้มืระยะยำว 
จ ำนวน 76.0 ลำ้นบำท 

76,000,000.0 75,000,000.0  นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ ค ้ำประกนัในนำม
บุคคล 

    เงนิกูย้มืระยะยำว 
จ ำนวน 0.8 ลำ้นบำท 

830,680.0  813,280.0     นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ และน.ส.อมรพรรณ 
บณัฑติกฤษดำ ค ้ำประกนัในนำมบุคคล 

    วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี
จ ำนวน 5.0 ลำ้นบำท 

5,000,000.0                     -     นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ 
บณัฑติกฤษดำ นำงพมิลทพิ บณัฑติกฤษดำ น.ส.
เสำวณีย ์อภวินัทน์โอภำศ และน.ส.เพญ็ประภำ 
รวมไมตร ีค ้ำประกนัในนำมบุคคล 

 

        

 

 

 



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.3 หน้ำที ่85 

ผู้ค า้ประกนั ผู้ได้รบัวงเงินกู้ ลกัษณะ
ความสมัพนัธ ์

รายละเอียดวงเงิน
สินเช่ือ 

วงเงินกู้ยืม 
(บาท) 

ยอดวงเงินคงค้าง 
(บาท) 

รายละเอียดสินทรพัยค์ า้ประกนั/จ านอง ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

2.3 กรรมกำร ผู้
ถอืหุน้ และบุคคล
ทีเ่กีย่วโยงกนั 

 BJL  กรรมกำร ผูถ้อืหุน้ 
และบคุคลทีเ่กีย่ว
โยงกนั 

 เงนิกูย้มืระยะยำว 
จ ำนวน 224.0 ลำ้น
บำท 

224,000,000.0  171,540,886.1   นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ 
บณัฑติกฤษดำ นำงพมิลทพิ บณัฑติกฤษดำ 
และน.ส.อรวรรณ วรนิจ ค ้ำประกนัในนำมบคุคล 

 รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรที่
เกดิขึน้ในอดตีและเหน็วำ่เป็น
รำยกำรทีม่คีวำมจ ำเป็นและเป็น
ประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธรุกจิ
ของบรษิทัฯ  และไมม่กีำรคดิ
ค่ำธรรมเนียมในกำรค ้ำประกนั
และจ ำนองดงักล่ำว อย่ำงไรกด็ี
ภำยหลงักำรเขำ้จดทะเบยีนใน
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ บรษิทัฯ จะ
ด ำเนินกำรไมใ่หม้รีำยกำร
ดงักล่ำวอกีในอนำคต 

    เงนิกูย้มืระยะยำว 
จ ำนวน 290.0 ลำ้น
บำท 

290,000,000.0  174,680,000.0   นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ 
บณัฑติกฤษดำ และนำงพมิลทพิ บณัฑติกฤษ
ดำ ค ้ำประกนัในนำมบคุคล 

    เงนิกูย้มืระยะยำว 
จ ำนวน 152.0 ลำ้น
บำท 

152,000,000.0  114,950,000.0   นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ 
บณัฑติกฤษดำ นำงพมิลทพิ บณัฑติกฤษดำ 
และน.ส.อรวรรณ วรนิจ ค ้ำประกนัในนำมบคุคล 

    เงนิกูย้มืระยะยำว 
จ ำนวน 90.0 ลำ้นบำท 

90,000,000.00  48,750,000.00   นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ 
บณัฑติกฤษดำ และนำงพมิลทพิ บณัฑติกฤษ
ดำ ค ้ำประกนัในนำมบคุคล 

 

    เงนิกูย้มืระยะยำว 
จ ำนวน 3.2 ลำ้นบำท 

3,169,200.0  968,350.0   นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ และน.ส.อมร
พรรณ บณัฑติกฤษดำ ค ้ำประกนัในนำมบุคคล 

 

    วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี
จ ำนวน 10.0 ลำ้นบำท 

10,000,000.00  -   นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ นำงพมิลทพิ 
บณัฑติกฤษดำ และน.ส.อรวรรณ วรนิจ ค ้ำ
ประกนัในนำมบุคคล 

 

        

 

 



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.3 หน้ำที ่86 

ผู้ค า้ประกนั ผู้ได้รบัวงเงินกู้ ลกัษณะ
ความสมัพนัธ ์

รายละเอียดวงเงิน
สินเช่ือ 

วงเงินกู้ยืม 
(บาท) 

ยอดวงเงินคงค้าง 
(บาท) 

รายละเอียดสินทรพัยค์ า้ประกนั/จ านอง ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

2.4 กรรมกำร ผู้
ถอืหุน้ และบุคคล
ทีเ่กีย่วโยงกนั 

 DTS  กรรมกำร ผูถ้อืหุน้ 
และบคุคลทีเ่กีย่ว
โยงกนั 

 เงนิกูย้มืระยะยำว 
จ ำนวน 30.0 ลำ้นบำท 

30,000,000.0  19,990,000.0   นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ 
บณัฑติกฤษดำ นำงพมิลทพิ บณัฑติกฤษดำ 
และน.ส.อรวรรณ วรนิจ ค ้ำประกนัในนำมบคุคล 

 รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรที่
เกดิขึน้ในอดตีและเหน็วำ่เป็น
รำยกำรทีม่คีวำมจ ำเป็นและเป็น
ประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธรุกจิ
ของบรษิทัฯ  และไมม่กีำรคดิ
ค่ำธรรมเนียมในกำรค ้ำประกนั
และจ ำนองดงักล่ำว อย่ำงไรกด็ี
ภำยหลงักำรเขำ้จดทะเบยีนใน
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ บรษิทัฯ จะ
ด ำเนินกำรไมใ่หม้รีำยกำร
ดงักล่ำวอกีในอนำคต    

 ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ 
จ ำนวน 5.0 ลำ้นบำท 

5,000,000.0  5,000,000.0   นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ 
บณัฑติกฤษดำ นำงพมิลทพิ บณัฑติกฤษดำ 
และน.ส.อรวรรณ วรนิจ ค ้ำประกนัในนำมบคุคล 

2.5 กรรมกำร ผู้
ถอืหุน้ และบุคคล
ทีเ่กีย่วโยงกนั 

 JVK  กรรมกำร ผูถ้อืหุน้ 
และบคุคลทีเ่กีย่ว
โยงกนั 

 ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ 
จ ำนวน 10.0 ลำ้นบำท 

10,000,000.00  10,000,000.0   นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ 
บณัฑติกฤษดำ นำงพมิลทพิ บณัฑติกฤษดำ 
และน.ส.อรวรรณ วรนิจ ค ้ำประกนัในนำมบคุคล 

 รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรที่
เกดิขึน้ในอดตีและเหน็วำ่เป็น
รำยกำรทีม่คีวำมจ ำเป็นและเป็น
ประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธรุกจิ
ของบรษิทัฯ  และไมม่กีำรคดิ
ค่ำธรรมเนียมในกำรค ้ำประกนั
และจ ำนองดงักล่ำว อย่ำงไรกด็ี
ภำยหลงักำรเขำ้จดทะเบยีนใน
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ บรษิทัฯ จะ
ด ำเนินกำรไมใ่หม้รีำยกำร
ดงักล่ำวอกีในอนำคต    

 วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี
จ ำนวน 15.0 ลำ้นบำท 

15,000,000.0  -   นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ 
บณัฑติกฤษดำ นำงพมิลทพิ บณัฑติกฤษดำ 
และน.ส.อรวรรณ วรนิจ ค ้ำประกนัในนำมบคุคล 

        

 



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.3 หน้ำที ่87 

ผู้ค า้ประกนั ผู้ได้รบัวงเงินกู้ ลกัษณะ
ความสมัพนัธ ์

รายละเอียดวงเงิน
สินเช่ือ 

วงเงินกู้ยืม 
(บาท) 

ยอดวงเงินคงค้าง 
(บาท) 

รายละเอียดสินทรพัยค์ า้ประกนั/จ านอง ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

2.6 กรรมกำร ผู้
ถอืหุน้ และบุคคล
ทีเ่กีย่วโยงกนั 

 JTS  กรรมกำร ผูถ้อืหุน้ 
และบคุคลทีเ่กีย่ว
โยงกนั 

 ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ 
จ ำนวน 5.0 ลำ้นบำท 

5,000,000.0  5,000,000.0   นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ 
บณัฑติกฤษดำ นำงพมิลทพิ บณัฑติกฤษดำ 
และน.ส.อรวรรณ วรนิจ ค ้ำประกนัในนำมบคุคล 

 รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรที่
เกดิขึน้ในอดตีและเหน็วำ่เป็น
รำยกำรทีม่คีวำมจ ำเป็นและเป็น
ประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธรุกจิ
ของบรษิทัฯ  และไมม่กีำรคดิ
ค่ำธรรมเนียมในกำรค ้ำประกนั
และจ ำนองดงักล่ำว อย่ำงไรกด็ี
ภำยหลงักำรเขำ้จดทะเบยีนใน
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ บรษิทัฯ จะ
ด ำเนินกำรไมใ่หม้รีำยกำร
ดงักล่ำวอกีในอนำคต    

 วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี
จ ำนวน 5.0 ลำ้นบำท 

5,000,000.0                     -     นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ 
บณัฑติกฤษดำ และนำงพมิลทพิ บณัฑติกฤษ
ดำ ค ้ำประกนัในนำมบคุคล 

2.7 กรรมกำร และ
ผูถ้อืหุน้ 

 JPAC  กรรมกำร และผูถ้อื
หุน้ 

 เงนิกูย้มืระยะยำว 
จ ำนวน 244.0 ลำ้น
บำท 

244,000,000.0  240,010,000.0   นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ 
บณัฑติกฤษดำ นำยจติชยั นิมติรปญัญำ และ
นำงอจัฉรำ นิมติรปญัญำ ค ้ำประกนัในนำม
บุคคล 

 รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรที่
เกดิขึน้ในอดตีและเหน็วำ่เป็น
รำยกำรทีม่คีวำมจ ำเป็นและเป็น
ประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธรุกจิ
ของบรษิทัฯ  และไมม่กีำรคดิ
ค่ำธรรมเนียมในกำรค ้ำประกนั
และจ ำนองดงักล่ำว อย่ำงไรกด็ี
ภำยหลงักำรเขำ้จดทะเบยีนใน
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ บรษิทัฯ จะ
ด ำเนินกำรไมใ่หม้รีำยกำร
ดงักล่ำวอกีในอนำคต 

    เงนิกูย้มืระยะยำว 
จ ำนวน 57.0 ลำ้นบำท 

57,000,000.0  54,150,000.0   นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ 
บณัฑติกฤษดำ นำยจติชยั นิมติรปญัญำ และ
นำงอจัฉรำ นิมติรปญัญำ ค ้ำประกนัในนำม
บุคคล 

    เงนิกูย้มืระยะยำว 
จ ำนวน 82.0 ลำ้นบำท 

82,000,000.0  77,430,000.0   นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ 
บณัฑติกฤษดำ นำยจติชยั นิมติรปญัญำ และ
นำงอจัฉรำ นิมติรปญัญำ ค ้ำประกนัในนำม
บุคคล 



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.3 หน้ำที ่88 

ผู้ค า้ประกนั ผู้ได้รบัวงเงินกู้ ลกัษณะ
ความสมัพนัธ ์

รายละเอียดวงเงิน
สินเช่ือ 

วงเงินกู้ยืม 
(บาท) 

ยอดวงเงินคงค้าง 
(บาท) 

รายละเอียดสินทรพัยค์ า้ประกนั/จ านอง ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

   

 เงนิกูย้มืระยะยำว 
จ ำนวน 4.0 ลำ้นบำท 

4,009,500.0  1,501,500.0   นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ 
บณัฑติกฤษดำ นำยจติชยั นิมติรปญัญำ และ
นำงอจัฉรำ นิมติรปญัญำ ค ้ำประกนัในนำม
บุคคล  

2.8 กรรมกำร และ
ผูถ้อืหุน้ 

 JPLAND  กรรมกำร และผูถ้อื
หุน้ 

 เงนิกูย้มืระยะยำว 
จ ำนวน 430.0 ลำ้น
บำท 

430,000,000.0  200,000,000.0   นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ 
บณัฑติกฤษดำ นำยจติชยั นิมติรปญัญำ และ
นำงอจัฉรำ นิมติรปญัญำ ค ้ำประกนัในนำม
บุคคล 

 รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรที่
เกดิขึน้ในอดตีและเหน็วำ่เป็น
รำยกำรทีม่คีวำมจ ำเป็นและเป็น
ประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธรุกจิ
ของบรษิทัฯ  และไมม่กีำรคดิ
ค่ำธรรมเนียมในกำรค ้ำประกนั
และจ ำนองดงักล่ำว อย่ำงไรกด็ี
ภำยหลงักำรเขำ้จดทะเบยีนใน
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ บรษิทัฯ จะ
ด ำเนินกำรไมใ่หม้รีำยกำร
ดงักล่ำวอกีในอนำคต 

   

 เงนิกูย้มืระยะยำว 
จ ำนวน 7.7 ลำ้นบำท 

7,656,800.0  6,248,800.0   นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ 
บณัฑติกฤษดำ นำยจติชยั นิมติรปญัญำ และ
นำงอจัฉรำ นิมติรปญัญำ ค ้ำประกนัในนำม
บุคคล 

   

 วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี
จ ำนวน 10.0 ลำ้นบำท 

10,000,000.0                     -     นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ 
บณัฑติกฤษดำ นำยจติชยั นิมติรปญัญำ และ
นำงอจัฉรำ นิมติรปญัญำ ค ้ำประกนัในนำม
บุคคล 

   รวม 3,195,666,180.0 1,969,573,636.8   

 



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 
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14.4 รายการปรบัโครงสรา้งการถือหุ้นในกลุ่มบริษทัเพื่อการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ในระหว่ำงเดอืน ธนัวำคม 2556 ถงึเดอืนมนีำคม 2557 กลุ่มบรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถอืหุน้ภำยในกลุ่มบรษิทั เพื่อใหก้ำรถอืหุน้มคีวำมโปร่งใสและลดควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์ โดยบรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรซือ้หุน้บรษิทัทีม่กีำรด ำเนินงำนเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัธุรกจิของบรษิทัฯ จำกกลุ่มผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ โดยมรีำยละเอยีดกำรด ำเนินกำร ดงัต่อไปนี้ 

(1) รำยกำรปรบัโครงสรำ้ง บรษิทัฯ ซือ้หุน้สำมญั ATL จำก BJL 

บรษิทัฯ ซือ้หุน้สำมญั ATL ในรำคำ 229.6 บำทต่อหุน้ โดยรำคำหุน้คดิตำมมลูค่ำทำงบญัชขีอง ATL ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2555 

วนัท่ีท ารายการ หุ้นท่ีเก่ียวข้อง 
ผู้จ่ายเงิน  

(ผู้ซ้ือหุ้น) 

ผู้รบัเงิน  

(ผู้ขายหุ้น / ผู้ออกหุ้นใหม่) 
จ านวนเงิน (พนับาท) ความสมเหตสุมผลของายการ 

27 พฤศจกิำยน 2556 หุน้สำมญัของ ATL จ ำนวน 20,000 หุน้ 
(มลูคำ่หุน้ทีต่รำไว ้100 บำท ณ ขณะนัน้) 

บรษิทัฯ  BJL 4,591.6 - กำรปรบัโครงสรำ้งและรำคำซือ้ขำยหุน้มคีวำมเหมำะสมเนื่องจำกเป็นกำร
ปรบัโครงสรำ้งภำยในกลุ่มบรษิทัเพื่อควำมโปรง่ใสและลดควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์ 

(2) รำยกำรปรบัโครงสรำ้ง บรษิทัฯ ซือ้หุน้สำมญั DITS จำก DTS และ JVK 

บรษิทัฯ ซือ้หุน้สำมญั DITS จำก DTS และ JVK ในรำคำ 240.3 บำทต่อหุน้ โดยรำคำหุน้คดิตำมมลูค่ำทำงบญัชขีอง DITS ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2555 

วนัท่ีท ารายการ หุ้นท่ีเก่ียวข้อง 
ผู้จ่ายเงิน  

(ผู้ซ้ือหุ้น) 

ผู้รบัเงิน  

(ผู้ขายหุ้น / ผู้ออกหุ้นใหม่) 
จ านวนเงิน (พนับาท) ความสมเหตสุมผลของายการ 

27 พฤศจกิำยน 2556 หุน้สำมญัของ DITS จ ำนวน 20,000 หุน้ 
(มลูคำ่หุน้ทีต่รำไว ้100 บำท ณ ขณะนัน้) 

บรษิทัฯ  DTS 
 JVK 

2,402.8 
2,402.8 

- กำรปรบัโครงสรำ้งและรำคำซือ้ขำยหุน้มคีวำมเหมำะสมเนื่องจำกเป็นกำร
ปรบัโครงสรำ้งภำยในกลุ่มบรษิทัเพื่อควำมโปรง่ใสและลดควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์ 



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 
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(3) รำยกำรปรบัโครงสรำ้งในกลุ่มเจดบัเบิล้ยดู ีส ำหรบับรษิทัย่อยในประเทศ 

ในกำรปรบัโครงสรำ้งภำยในกลุ่มเจดบัเบิล้ยดู ีบรษิทัฯ ไดท้ ำกำรซือ้หุน้ของบรษิทัย่อยจำกกลุ่มผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยทัง้หมด และใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เดมิในกำรซือ้หุน้ทีอ่อกใหม่ของบรษิทัฯ 
โดยกลุ่มผูถ้อืหุน้ตกลงค ำนวณสทิธใินกำรจองซือ้หุน้จำกมูลค่ำทำงบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2555 และตกลงทีจ่ะท ำกำรซือ้หุน้ของบริษทัย่อยในรำคำตำมมูลค่ำทีต่รำไว ้(100 บำทต่อ
หุน้) 

วนัท่ีท ารายการ หุ้นท่ีเก่ียวข้อง 
ผู้จ่ายเงิน  

(ผู้ซ้ือหุ้น) 

ผู้รบัเงิน  

(ผู้ขายหุ้น / ผู้ออกหุ้นใหม่) 
จ านวนเงิน (พนับาท) ความสมเหตสุมผลของรายการ 

16 ธนัวำคม 2556 หุน้สำมญัของ ATL จ ำนวน 439,998 หุน้ 
(มลูคำ่หุน้ทีต่รำไว ้100 บำท ณ ขณะนัน้) 

บรษิทัฯ  นำงสำวเสำวณีย ์อภวินัทน์โอภำศ 
 นำงสำวเพญ็ประภำ รวมไมตร ี
 นำงสำวปรนิดำ กูรำงกลู 

16,499.9 
17,499.9 
10,000.0 

- กำรปรบัโครงสรำ้งและรำคำซือ้ขำยหุน้มคีวำมเหมำะสมเนื่องจำกเป็นกำร
ปรบัโครงสรำ้งภำยในกลุ่มบรษิทัเพื่อควำมโปรง่ใสและลดควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์ 

16 ธนัวำคม 2556 หุน้สำมญัของ BJL จ ำนวน 659,998 หุน้ 
(มลูคำ่หุน้ทีต่รำไว ้100 บำท ณ ขณะนัน้) 

บรษิทัฯ  นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ 
 นำงพมิลทพิ บณัฑติกฤษดำ 
 นำงสำวอมรพรรณ บณัฑติกฤษดำ 
 นำงปณดำ รมณยีก์ชกร 
 นำงสำวอรวรรณ วรนิจ 

8,579.9 
31,020.0 
8,579.9 
8,580.0 
9,240.0 

- กำรปรบัโครงสรำ้งและรำคำซือ้ขำยหุน้มคีวำมเหมำะสมเนื่องจำกเป็นกำร
ปรบัโครงสรำ้งภำยในกลุ่มบรษิทัเพื่อควำมโปรง่ใสและลดควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์ 

16 ธนัวำคม 2556 หุน้สำมญัของ DTS จ ำนวน 219,998 หุน้ 
(มลูคำ่หุน้ทีต่รำไว ้100 บำท ณ ขณะนัน้) 

บรษิทัฯ  นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ 
 นำงพมิลทพิ บณัฑติกฤษดำ 
 นำงสำวอมรพรรณ บณัฑติกฤษดำ 
 นำงปณดำ รมณยีก์ชกร 
 นำงสำวอรวรรณ วรนิจ 
 นำยโรแนลด ์ครสิ ไคเซอร ์
 นำยสำธติ สงิหโ์ตโรจน์ 
 นำยจริโชต ิโนศร ี

 
1,833.9 
7,260.0 
1,832.9 
1,833.0 
4,180.0 
4,180.0 

660.0 
220.0 

- กำรปรบัโครงสรำ้งและรำคำซือ้ขำยหุน้มคีวำมเหมำะสมเนื่องจำกเป็นกำร
ปรบัโครงสรำ้งภำยในกลุ่มบรษิทัเพื่อควำมโปรง่ใสและลดควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์ 



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 
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วนัท่ีท ารายการ หุ้นท่ีเก่ียวข้อง 
ผู้จ่ายเงิน  

(ผู้ซ้ือหุ้น) 

ผู้รบัเงิน  

(ผู้ขายหุ้น / ผู้ออกหุ้นใหม่) 
จ านวนเงิน (พนับาท) ความสมเหตสุมผลของรายการ 

16 ธนัวำคม 2556 หุน้สำมญัของ DITS จ ำนวน 40,998 หุน้ 
(มลูคำ่หุน้ทีต่รำไว ้100 บำท ณ ขณะนัน้) 

บรษิทัฯ  นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ 
 นำงพมิลทพิ บณัฑติกฤษดำ 
 นำงสำวอมรพรรณ บณัฑติกฤษดำ 
 นำงสำวอรวรรณ วรนิจ 
 นำยเสถยีร วงศว์เิชยีร 
 นำงจฑุำมำศ เหมร ำไพ 
 นำยกติตเิมศร ์สกุลลลีำรศัม ี
 นำยสุวรี ์กมุำร 

 
199.9 

1,000.0 
100.0 
500.0 
200.0 
700.0 
699.9 
700.0 

- กำรปรบัโครงสรำ้งและรำคำซือ้ขำยหุน้มคีวำมเหมำะสมเนื่องจำกเป็นกำร
ปรบัโครงสรำ้งภำยในกลุ่มบรษิทัเพื่อควำมโปรง่ใสและลดควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์ 

16 ธนัวำคม 2556 หุน้สำมญัของ JVK จ ำนวน 399,998 หุน้ 
(มลูคำ่หุน้ทีต่รำไว ้100 บำท ณ ขณะนัน้) 

บรษิทัฯ  นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ 
 นำงพมิลทพิ บณัฑติกฤษดำ 
 นำงสำวอมรพรรณ บณัฑติกฤษดำ 
 นำงปณดำ รมณยีก์ชกร 
 นำงสำวอรวรรณ วรนิจ 

 
1,999.9 

28,399.9 
2,000.0 
2,000.0 
5,600.0 

- กำรปรบัโครงสรำ้งและรำคำซือ้ขำยหุน้มคีวำมเหมำะสมเนื่องจำกเป็นกำร
ปรบัโครงสรำ้งภำยในกลุ่มบรษิทัเพื่อควำมโปรง่ใสและลดควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์ 

16 ธนัวำคม 2556 หุน้สำมญัของ JTS จ ำนวน 29,998 หุน้ 
(มลูคำ่หุน้ทีต่รำไว ้100 บำท ณ ขณะนัน้) 

บรษิทัฯ  นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ 
 นำงสำวอมรพรรณ บณัฑติกฤษดำ 
 นำงสำวอรวรรณ วรนิจ 
 นำยโรแนลด ์ครสิ ไคเซอร ์

 
3.0 

2,099.5 
600.0 
300.0 

- กำรปรบัโครงสรำ้งและรำคำซือ้ขำยหุน้มคีวำมเหมำะสมเนื่องจำกเป็นกำร
ปรบัโครงสรำ้งภำยในกลุ่มบรษิทัเพื่อควำมโปรง่ใสและลดควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์ 

16 ธนัวำคม 2556 หุน้สำมญัของ JWDA จ ำนวน 140,248 หุน้ 
(มลูคำ่หุน้ทีต่รำไว ้100 บำท ณ ขณะนัน้) 

บรษิทัฯ  นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ 
 นำงสำวอมรพรรณ บณัฑติกฤษดำ 
 นำยวชิช ุสงักรธนกจิ 
 นำยณฐัภมู ิเปำวรตัน์ 
 นำยพสิฏิฐ ์กจิวฒันำถำวร 

 
2,549.9 
5,482.4 
1,275.0 
1,275.0 
1,275.0 

- กำรปรบัโครงสรำ้งและรำคำซือ้ขำยหุน้มคีวำมเหมำะสมเนื่องจำกเป็นกำร
ปรบัโครงสรำ้งภำยในกลุ่มบรษิทัเพื่อควำมโปรง่ใสและลดควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์ 



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 
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วนัท่ีท ารายการ หุ้นท่ีเก่ียวข้อง 
ผู้จ่ายเงิน  

(ผู้ซ้ือหุ้น) 

ผู้รบัเงิน  

(ผู้ขายหุ้น / ผู้ออกหุ้นใหม่) 
จ านวนเงิน (พนับาท) ความสมเหตสุมผลของรายการ 

 นำยเสถยีร วงศว์เิชยีร 
 นำยณตฉรรต ธรรมรำทฤมงคล 
 นำยธเนศ พริยิโ์ยธนิกลุ 

255.0 
637.5 

1,275.0 

(4) รำยกำรปรบัโครงสรำ้งเพื่อซือ้กจิกำรกลุ่มแปซฟิิค และรำยกำรปรบัโครงสรำ้งในกลุ่มเจดบัเบิล้ยดูสี ำหรบับรษิทัในต่ำงประเทศ 

ในกำรปรบัโครงสรำ้งเพื่อซื้อกจิกำรกลุ่มแปซฟิิคและรำยกำรปรบัโครงสร้ำงในกลุ่มเจดบัเบิ้ลยูดีส ำหรบับรษิทัในต่ำงประเทศ บรษิัทฯ ท ำกำรซื้อหุ้นของบรษิัท จำแพค็ โฮลดิ้ง จ ำกดั 
("JAPAC") JVKUS JVKVN JVKCAM และ JVKET จำกผูถ้อืหุน้เดมิ และใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เดมิในกำรซือ้หุน้ทีอ่อกใหม่ของบรษิทัฯ โดยกลุ่มผูถ้อืหุน้ตกลงค ำนวณสทิธใินกำรจองซือ้หุน้จำกมลูค่ำ
ยุติธรรม และตกลงที่จะท ำกำรซื้อหุ้นของ JAPAC ในรำคำตำมมูลค่ำที่ตรำไว้ (100 บำทต่อหุ้น) ซื้อหุ้นของ JVKUS JVKCAM และ JVKET ในรำคำทุนของผู้ถือหุ้น และซื้อหุ้นของ 
JVKVN ในรำคำ 1.0 บำทต่อรำยกำร 

วนัท่ีท ารายการ หุ้นท่ีเก่ียวข้อง 
ผู้จ่ายเงิน  

(ผู้ซ้ือหุ้น) 

ผู้รบัเงิน  

(ผู้ขายหุ้น / ผู้ออกหุ้นใหม่) 
จ านวนเงิน (พนับาท) ความสมเหตสุมผลของรายการ 

14 มนีำคม 2557 หุน้สำมญัของ JAPAC จ ำนวน 1,524,997 หุน้ 
(มลูคำ่หุน้ทีต่รำไว ้100 บำท ณ ขณะนัน้) 

บรษิทัฯ  นำยจติชยั นิมติรปญัญำ 
 นำงอจัฉรำ นิมติรปญัญำ 

 
76,249.8 
76,249.8 

- กำรปรบัโครงสรำ้งและรำคำกำรซือ้ขำยหุน้มคีวำม
เหมำะสม 

14 มนีำคม 2557 หุน้สำมญัของ JVKUS รอ้ยละ 100.00 JVK  นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ 
 นำงสำวอรวรรณ วรนิจ 
 นำยโรแนลด ์ครสิ ไคเซอร ์

 
480.0 
160.0 
160.0 

- กำรปรบัโครงสรำ้งมคีวำมเหมำะสมเนื่องจำกเป็นกำรปรบั
โครงสรำ้งภำยในกลุ่มบรษิทัเพื่อควำมโปรง่ใสและลดควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

14 มนีำคม 2557 หุน้สำมญัของ JVKCAM รอ้ยละ 50.00 JVK  นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ 
 นำงสำวอรวรรณ วรนิจ 
 นำยโรแนลด ์ครสิ ไคเซอร ์

 
600.8 
200.3 
200.3 

- กำรปรบัโครงสรำ้งมคีวำมเหมำะสมเนื่องจำกเป็นกำรปรบั
โครงสรำ้งภำยในกลุ่มบรษิทัเพื่อควำมโปรง่ใสและลดควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
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วนัท่ีท ารายการ หุ้นท่ีเก่ียวข้อง 
ผู้จ่ายเงิน  

(ผู้ซ้ือหุ้น) 

ผู้รบัเงิน  

(ผู้ขายหุ้น / ผู้ออกหุ้นใหม่) 
จ านวนเงิน (พนับาท) ความสมเหตสุมผลของรายการ 

14 มนีำคม 2557 หุน้สำมญัของ JVKET รอ้ยละ 50.00 JVK  นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ 
 นำงสำวอรวรรณ วรนิจ 
 นำยโรแนลด ์ครสิ ไคเซอร ์

 
480.0 
160.0 
160.0 

- กำรปรบัโครงสรำ้งมคีวำมเหมำะสมเนื่องจำกเป็นกำรปรบั
โครงสรำ้งภำยในกลุ่มบรษิทัเพื่อควำมโปรง่ใสและลดควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

14 มนีำคม 2557 หุน้สำมญัของ JVKVN รอ้ยละ 100.00 JVK  นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ 
 นำงสำวอรวรรณ วรนิจ 
 นำยโรแนลด ์ครสิ ไคเซอร ์

 
0.0 
0.0 
0.0 

- กำรปรบัโครงสรำ้งมคีวำมเหมำะสมเนื่องจำกเป็นกำรปรบั
โครงสรำ้งภำยในกลุ่มบรษิทัเพื่อควำมโปรง่ใสและลดควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

 

คณะกรรมกำรตรวจสอบพจิำรณำแลว้มคีวำมเหน็ว่ำ บรษิทัฯ ด ำเนินรำยกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถอืหุน้ในกลุ่มบรษิทั เพื่อบรรลุวตัถุประสงคใ์นกำรเขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ฯ ซึง่
จะเป็นผลดกีบัธุรกจิของบรษิทัฯ ในระยะยำว และเพื่อขจดัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ รวมทัง้เป็นกำรเสรมิควำมแขง็แกร่งใหก้บัภำพรวมผลประกอบกำรของบรษิทัฯ ทัง้นี้รำคำกำรซือ้
ขำยหุน้เป็นรำคำทีม่คีวำมสมเหตุสมผล



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.3 หน้ำที ่94 

14.5 ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการระหว่างกนั 

ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ที ่4/2557 เมื่อวนัที ่10 มถุินำยน 2557  (ภำยใตบ้รษิทัจ ำกดั) ครัง้ที ่1/2558 เมื่อ
วนัที่ 24 กุมภำพนัธ ์2558  (ภำยใต้บรษิทัมหำชน) ได้พจิำรณำขอ้มูลรำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิทัฯ ในรอบปีบญัชี
สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 และรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 ตำมล ำดบั ประกอบกบักำรสอบถำม
ขอ้มูลต่ำงๆจำกฝ่ำยบรหิำรของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย กบับุคคลและนิตบิุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ที่เกดิขึน้ส ำหรบั
รอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2556 และปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2557 รวมทัง้กำรสอบทำนขอ้มลูตำมที่
ระบุในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิของผู้สอบบญัชขีองบริษัทฯ แล้วเหน็ว่ำ รำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิัทฯ และ
บรษิทัย่อย กบับุคคลและนิตบิุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ส ำหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2556 และ
รอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2557 เป็นรำยกำรทีเ่ป็นไปเพื่อกำรด ำเนินธุรกจิตำมปกตขิองบรษิทัฯ และเป็นไป
ตำมเงื่อนไขกำรค้ำทัว่ไป ในลกัษณะเดยีวกบัที่วญิญูชนจะพงึกระท ำกบัคู่สญัญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดยีวกนั ด้วย
อ ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้ทีป่รำศจำกอทิธพิลในกำรที่คู่สญัญำอกีฝ่ำยมสีถำนะเป็นบุคคลที่อำจมคีวำมขดัแยง้ (Arm's 
Length Basis) และไม่มกีำรถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ 

14.6 มาตรการและขัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนั 

ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที ่4/2557 เมื่อวนัที ่10 มถุินำยน 2557 ไดม้มีตกิ ำหนดนโยบำย และขัน้ตอนกำร
ท ำรำยกำรระหว่ำงกนั เพื่อใหร้ำยกำรระหว่ำงบุคคลหรอืนิตบิุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้เป็นไปอย่ำงโปร่งใส และเพื่อ
เป็นกำรรกัษำผลประโยชน์ของบรษิทัฯ โดยสำมำรถสรุปนโยบำยและขัน้ตอนดงักล่ำวไดด้งันี้ 

กำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกนัหรือรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำม
หลกัเกณฑ์ของพระรำชบญัญตัิหลกัทรพัย์ฯ และประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง
หลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรที่เกีย่วโยงกนั ประกอบกบัประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยฯ์ เรื่อง กำรเปิดเผย
ขอ้มูลและกำรปฏบิตักิำรของบริษทัจดทะเบยีนในรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั รวมทัง้กฎเกณฑต่์ำงๆของส ำนักงำน ก.ล.ต. 
และ/หรอืตลำดหลกัทรพัยฯ์ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดเกีย่วกบักำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิทีไ่ดร้บักำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 
(56-1) ดว้ย 

ในกรณีทีก่ฎหมำยก ำหนดใหบ้รษิทัฯ ต้องไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก่อน
กำรเข้ำท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัในเรื่องใด บริษัทฯ จะจดัให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ตรวจสอบและให้ควำมเหน็
เกีย่วกบัรำยกำรดงักล่ำว และควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบจะถูกน ำเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
หรอืผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกำรเขำ้ท ำรำยกำรตำมทีเ่สนอนัน้เป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ 

กรณีทีม่รีำยกำรระหว่ำงกนัของกลุ่มบรษิทัฯ กบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์  มสี่วนไดส้่วนเสยี หรอื
อำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในอนำคต คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วำมเหน็เกีย่วกบัควำมจ ำเป็นใน
กำรเข้ำท ำรำยกำรและควำมเหมำะสมด้ำนรำคำของรำยกำรนัน้ๆ โดยพิจำรณำจำกเงื่อนไขต่ำงๆ ให้เป็นไปตำม
ลกัษณะกำรด ำเนินธุรกจิปกตใินอุตสำหกรรม และมกีำรเปรยีบเทยีบกบัรำคำของบุคคลภำยนอกหรอืรำคำตลำด หำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้
ผู้เชี่ยวชำญอสิระหรอืผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ เป็นผู้ให้ควำมเหน็เกี่ยวกบัรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำว เพื่อน ำไปใช้
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ประกอบกำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรอืผูถ้อืหุน้ตำมแต่กรณี โดยกรรมกำรผูม้ี
ส่วนได้ส่วนเสยีจะไม่มีสทิธิออกเสยีงในรำยกำรดังกล่ำว อีกทัง้จะมีกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงนิทีต่รวจสอบหรอืสอบทำนโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ  

ทัง้นี้ ในหลกักำรใหฝ้่ำยจดักำรสำมำรถอนุมตักิำรท ำธุรกรรมดงักล่ำว หำกธุรกรรมเหล่ำนัน้มขีอ้ตกลงทำงกำรคำ้ ใน
ลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระท ำกับคู่สญัญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน ด้วยอ ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่
ปรำศจำกอทิธพิลในกำรทีต่นมสีถำนะเป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืบุคคลทีม่คีวำมเกีย่วขอ้ง โดยบรษิทัฯ จะต้องจดัท ำ
รำยงำนสรุปกำรท ำธุรกรรมที่มขีนำดเกนิกว่ำ 500,000 บำท หรอืรำยกำรที่มมีูลค่ำรวมกนัในรอบหกเดอืนเกนิกว่ำ 
500,000 บำท เพื่อรำยงำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ในครัง้ต่อไป 

14.7 นโยบายหรอืแนวโน้มการท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต 

ภำยหลงัจำกทีบ่รษิทัฯ ไดเ้สนอขำยหุน้ต่อประชำชนแลว้ กำรเขำ้ท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรำยกำรระหว่ำงกนัของ
กลุ่มบริษัทฯ กับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ในอนำคต บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยท์ีม่ผีลใชบ้งัคบั  

หำกบรษิทัฯ ประสงคจ์ะเขำ้ท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรำยกำรระหว่ำงของกลุ่มบรษิทักบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์  มสีว่นไดส้ว่นเสยี หรอือำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในอนำคต บรษิทัฯจะปฏบิตัติำมนโยบำย
และขัน้ตอนที่ได้กล่ำวไว้ข้ำงต้นอย่ำงเคร่งครัด โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ให้แนวทำงในกำรพิจำรณำโดย 
พจิำรณำควำมจ ำเป็นของรำยกำรต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ และพจิำรณำเปรยีบเทยีบรำคำกบัรำยกำรเทยีบเคยีง
ทีท่ ำกบับุคคลภำยนอก (หำกม)ี รวมถงึพจิำรณำสำระส ำคญัของขนำดรำยกำรดว้ย 

อย่ำงไรกด็ ีหำกมกีำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนั บรษิทัฯ จะจดัใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบใหค้วำมเหน็เกีย่วกบัควำม
เหมำะสมของรำยกำรดงักล่ำว ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มคีวำมช ำนำญในกำรพจิำรณำรำยกำรระหว่ำงกนั
ที่เกดิขึน้ บรษิัทฯ จะจดัให้มบีุคคลทีม่คีวำมรู้ ควำมช ำนำญพเิศษ เช่น ผู้สอบบญัชหีรอืผูป้ระเมนิรำคำทรพัย์สนิทีม่ี
ควำมเป็นอสิระเป็นผูใ้หค้วำมเหน็เกีย่วกบัรำยกำรระหวำ่งกนั โดยควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบหรอืบุคคลทีม่ี
ควำมรูค้วำมช ำนำญพเิศษ จะถูกน ำไปใชป้ระกอบกำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ หรอืผูถ้อืหุน้ แลว้แต่กรณี 
เพื่อใหม้คีวำมมัน่ใจว่ำกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวจะไม่เป็นกำรโยกยำ้ย หรอืถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงบรษิทัฯ หรอืผู้
ถอืหุน้ของบรษิทัฯ แต่เป็นกำรท ำรำยกำรทีบ่รษิทัฯ ไดค้ ำนึงถงึประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ทุกรำย 

ทัง้นี้ รำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคตทีบ่รษิทัฯ อำจท ำรำยกำรกบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ มดีงันี้ 

1) รำยกำรตำมธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ เช่น รำยกำรขนยำ้ยทีอ่ยู่อำศยั และรำยกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกคลงัสนิค้ำ 
โดยใหบ้รกิำรตำมรำคำและเงื่อนไขตลำด 

2) รำยกำรเช่ำหรอืใหเ้ช่ำอสงัหำรมิทรพัยจ์ำกบรษิทั ซุปเปอรเ์ค พำวเวอร ์จ ำกดั และบรษิทั กลีเลีย่น จ ำกดั เพื่อ
ใชเ้ป็นพืน้ทีใ่หบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ประเภทรถยนต์ 
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ส่วนท่ี 2.4 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

15. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั 

  
15.1 งบการเงิน 

15.1.1 ช่ือผูส้อบบญัชีส าหรบังบการเงินของบริษทัฯ และงบการเงินรวม 

ผูส้อบบญัชสี ำหรบังบกำรเงนิของบรษิทัฯ สำมำรถสรุปไดด้งันี้  

งวดบญัชี ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี บริษทั 

ปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2553 ชฎลิ พรหมพนัธุ ์ 3966 บรษิทั พรหมพนัธุ ์ออดทิ แอนด ์คอนซลัแตนท ์จ ำกดั 

ปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2554 ชฎลิ พรหมพนัธุ ์ 3966 บรษิทั พรหมพนัธุ ์ออดทิ แอนด ์คอนซลัแตนท ์จ ำกดั 

ปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2555 ชฎลิ พรหมพนัธุ ์ 3966 บรษิทั พรหมพนัธุ ์ออดทิ แอนด ์คอนซลัแตนท ์จ ำกดั 

ปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2556 วรรณำพร จงพรีเดชำนนท์ 4098 บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ำกดั 

ปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2557 วรรณำพร จงพรีเดชำนนท์ 4098 บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ำกดั 

งวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่ 
31 มนีำคม 2558 

วรรณำพร จงพรีเดชำนนท์ 4098 บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ำกดั 

15.1.2 สรุปรายงานการสอบบญัชีในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา (2555 – 2557) และงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนาคม 2558 

ผูส้อบบญัชใีหค้วำมเหน็ส ำหรบังบกำรเงนิปีสิน้สดุ 31 ธนัวำคม 2553 ดงันี้ 

 งบกำรเงนิแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2553 ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงนิสด ส ำหรบัปี
สิน้สดุวนัเดยีวกนัของบรษิทัฯ โดยถูกตอ้งตำมทีค่วรในสำระส ำคญัตำมหลกักำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 

ผูส้อบบญัชใีหค้วำมเหน็ส ำหรบังบกำรเงนิปีสิน้สดุ 31 ธนัวำคม 2554 ดงันี้ 

งบกำรเงนิแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2554 ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงนิสด ส ำหรบัปี
สิน้สดุวนัเดยีวกนัของบรษิทัฯ โดยถูกต้องตำมทีค่วรในสำระส ำคญัตำมหลกักำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 

ผูส้อบบญัชใีหค้วำมเหน็ส ำหรบังบกำรเงนิปีสิน้สดุ 31 ธนัวำคม 2555 ดงันี้ 

งบกำรเงนิแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2555 ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงนิสด ส ำหรบัปี
สิน้สดุวนัเดยีวกนัของบรษิทัฯ โดยถูกตอ้งตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมหลกักำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 

ผูส้อบบญัชใีหค้วำมเหน็ส ำหรบังบกำรเงนิปีสิน้สดุ 31 ธนัวำคม 2556 ดงันี้ 

งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรแสดงฐำนะกำรเงนิรวมและฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของกลุ่ม
บรษิัท และบรษิัทฯ ตำมล ำดบั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะ
กจิกำรและกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพำะกจิกำร ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกต้องตำมที่ควรใน
สำระส ำคญัตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิ 
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ผูส้อบบญัชใีหค้วำมเหน็ส ำหรบังบกำรเงนิปีสิน้สดุ 31 ธนัวำคม 2557 ดงันี้ 

งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรแสดงฐำนะกำรเงนิรวมและฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของกลุ่ม
บรษิัท และบริษัทฯ ตำมล ำดบั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะ
กจิกำรและกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพำะกจิกำร ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกต้องตำมที่ควรใน
สำระส ำคญัตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิ 

ผูส้อบบญัชใีหข้อ้สรุปส ำหรบังบกำรเงนิระหว่ำงกำลส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2558 ดงันี้ 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ณ วนัที ่31 มนีำคม 2558 งบก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็รวมและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็เฉพำะกจิกำร ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2558 งบแสดง
กำรเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้รวมและงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้เฉพำะกจิกำร และงบกระแสเงนิ
สดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรบังวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 และหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงนิแบบย่อ (ขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล) ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่ำขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำง
กำลดงักล่ำวไม่ได้จดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที่ 34 เรื่องงบกำรเงนิระหว่ำงกำล ในสำระส ำคญัจำกกำร
สอบทำน 
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15.1.3 ตารางสรปุงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 

  งบการเงินรวมเสมือน งบการเงินรวม 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
  พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรพัยห์มุนเวียน             

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 72.58 2.22 130.46 3.15 201.92 4.44 201.97        4.44  
ลกูหนี้กำรคำ้ 269.95 8.25 253.22 6.11 301.76 6.63 260.26     5.72  
ลกูหนี้อื่น 50.65 1.55 43.21 1.04 51.37 1.13 57.40     1.26  
ลกูหนี้ค่ำหุน้เสมอืน 413.41 12.63 242.64 5.85 - - -          -    
สนิคำ้คงเหลอื 1.52 0.05 1.61 0.04 21.88 0.48 19.69     0.43  
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 39.01 1.19 26.45 0.64 20.60 0.45 27.34     0.60  
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 847.12 25.88 697.58 16.82 597.53 13.13     566.66   12.45  
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน             
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 3.16 0.10 - - 0.98 0.02 5.56       0.12  
เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิทีต่ดิภำระค ้ำประกนั 12.58 0.38 14.58 0.35 24.90 0.55 25.00       0.55  
เงนิลงทุนระยะยำวอื่น 10.58 0.32 14.22 0.34 0.52 0.01 0.52      0.01  
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำว 11.30 0.35 45.88 1.11 - - -           -    
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนภำยใตส้ญัญำอนุญำตให้ด ำเนินกำร 57.70 1.76 103.18 2.49 239.87 5.27 267.49       5.88  
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 562.77 17.19 718.31 17.32 843.83 18.55 833.62       18.32  
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์  1,627.50 49.72 2,298.67 55.42 2,566.54 56.41 2,580.46       56.71  
ค่ำควำมนิยม 20.01 0.61 20.01 0.48 20.01 0.44 20.01        0.44  
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 91.79 2.80 88.51 2.13 112.71 2.48 111.66       2.45  
สทิธกิำรเชำ่ 8.16 0.25 96.30 2.32 62.01 1.36 63.21        1.39  

สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 11.23 0.34 18.03 0.43 52.13 1.15 51.79        1.14  
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 9.41 0.29 32.42 0.78 29.14 0.64 24.59        0.54  
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 2,426.19 74.12 3,450.10 83.18 3,952.63 86.87  3,983.91       87.55  
รวมสินทรพัย ์ 3,273.30 100.00 4,147.69 100.00 4,550.16 100.00 4,550.57     100.00  
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  งบการเงินรวมเสมือน งบการเงินรวม 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
  พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น             
หน้ีสินหมุนเวียน             
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนำคำรและเงนิกูย้มืระยะสัน้จำก
สถำบนักำรเงนิ 

87.59 2.68 175.51 4.23 507.28 11.15 371.37  8.16 

เจำ้หนี้กำรคำ้ 149.66 4.57 194.43 4.69 137.72 3.03  147.41  3.24 

เจำ้หนี้อื่น 129.33 3.95 151.11 3.64 238.01 5.23   205.17  4.51 

เจำ้หนี้ค่ำหุน้เสมอืน 456.55 13.95 138.60 3.34 - -           -    0.00 

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยำวที่ถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 203.39 6.21 361.29 8.71 611.11 13.43    611.91  13.45 

เงนิกูย้มืระยะสัน้ 10.00 0.31 5.00 0.12 - -            -    0.00 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยใน
หนึ่งปี 

32.99 1.01 36.58 0.88 31.20 0.69 26.11  0.57 

เงนิกูย้มืระยะสัน้ไม่มหีลกัประกนัจำกบรษิทัที่ไม่เกีย่วขอ้ง - - - - 250.00 5.49   350.00  7.69 

ภำษเีงนิไดค้ำ้งจ่ำย 16.45 0.50 11.36 0.27 9.05 0.20     13.27  0.29 

ประมำณกำรหนี้สนิ - - - - 57.00 1.25     57.00  1.25 

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 48.81 1.49 47.46 1.14 13.04 0.29      10.18  0.22 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,134.77 34.67 1,121.34 27.04 1,854.41 40.75 1,792.41      39.39  

หน้ีสินไม่หมุนเวียน            
เงนิกูย้มืระยะยำว 870.45 26.59 1,363.93 32.88 1,321.18 29.04 1,302.06  28.61 

หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ 43.90 1.34 34.36 0.83 11.61 0.26      10.35  0.23 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 17.01 0.52 19.58 0.47 22.82 0.50      23.66  0.52 

หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 44.18 1.35 39.56 0.95 34.94 0.77     33.79  0.74 

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 11.32 0.35 75.85 1.83 10.23 0.22       10.58  0.23 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 986.86 30.15 1,533.28 36.97 1,400.79 30.79  1,380.43      30.34  

รวมหน้ีสิน 2,121.63 64.82 2,654.62 64.00 3,255.20 71.54  3,172.84      69.72  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

  

  



     
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.4 หน้ำที ่5 

  งบการเงินรวมเสมือน งบการเงินรวม 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
  พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น             
ทุนเรอืนหุน้             
    ทุนจดทะเบยีน  300.00  300.00  300.00    300.00   

    ทุนทีอ่อกและช ำระแล้ว 240.00 7.33 240.00 5.79 240.00 5.27    240.00        5.27  

ส่วนเกนิมลูค่ำหุน้สำมญั 109.08 3.33 109.08 2.63 109.08 2.40    109.08         2.40  

ส่วนเกนิทุนจำกกำรลงทุนในบรษิทัย่อยด้วยกำรแลกหุน้ 390.97 11.94 390.97 9.43 390.97 8.59     390.97         8.59  
ส่วนเกนิทุนจำกกำรจดัโครงสรำ้งธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุม
เดยีวกนั 

261.65 7.99 422.66 10.19 421.46 9.26    421.46         9.26  

ส่วนเกนิทุนจำกรำยกำรกำรจ่ำยหุน้เป็นเกณฑ์ - - 3.24 0.08 3.24 0.07       3.24         0.07  

ส่วนของผูถ้อืหุน้บรษิทัเสมอืนก่อนกำรรวมธุรกจิ (120.17) (3.67) (22.03) (0.53) - - - - 
ก ำไรสะสม             
   จดัสรรแลว้         
      ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 12.33 0.38 16.61 0.40 38.50 0.85       38.50         0.85  
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 173.93 5.31 249.63 6.02 33.16 0.73    119.15         2.62  
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหน้ (0.45) (0.01) (0.49) (0.01) (0.48) (0.01)    (0.48)     (0.01) 

รวมส่วนของบริษทั 1,067.34 32.61 1,409.68 33.99 1,235.93 27.16 1,321.93        29.05  

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม 84.33 2.58 83.38 2.01 59.02 1.30 55.80        1.23  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,151.68 35.18 1,493.06 36.00 1,294.96 28.46  1,377.73        30.28  

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,273.30 100.00 4,147.69 100.00 4,550.16 100.00 4,550.57      100.00  

 

 

 

 

 

 

  



     
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.4 หน้ำที ่6 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 

  งบการเงินรวมเสมือน งบการเงินรวม 
  ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
  พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้                

รำยไดค้่ำเชำ่และจำกกำรบรกิำร 1,644.28 100.00 2,090.57 100.00 2,266.84 100.00   456.20   100.00     594.83   100.00  

รำยไดจ้ำกกำรขำย - - -  - -            -            -         23.20     3.90  

รำยไดจ้ำกกำรลงทุน 0.41 0.03 6.06 0.29 1.71 0.08       1.12      0.25       0.08       0.01  

ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นสุทธ ิ - -   1.09 0.05           -             -              -            -    

รำยไดอ้ื่น 30.33 1.84 18.18 0.87 14.21 0.63       4.45      0.98         4.97       0.84  

รวมรายได้ 1,675.02 101.87 2,114.81 101.16 2,283.85 100.75   461.78    101.22     623.08   104.75  

ค่าใช้จ่าย            

ตน้ทุนค่ำเชำ่และกำรบรกิำร 1,041.57 63.34 1,248.68 59.73 1,462.67 64.52    298.01   65.32     371.15    62.40  

ตน้ทนุขำย - - - - - -           -            -         22.78      3.83  

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย 25.23 1.53 24.73 1.18 27.48 1.21   5.15      1.13        8.03      1.35  

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 315.87 19.21 306.61 14.67 385.84 17.02    87.49   19.18       90.91    15.28  

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ - - - - 85.00 3.75           -             -              -           -    
ขำดทุนจำกกำรบนัทกึประมำณกำร
หนี้สนิ 

- - - - 57.00 2.51            -             -               -            -    

ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่นสุทธ ิ 0.63 0.04 0.41 0.02 - -            -             -               -            -    

ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 41.24 2.51 79.83 3.82 118.22 5.22      18.11     3.97      35.50       5.97  

รวมค่าใช้จ่าย 1,424.54 86.64 1,660.25 79.42 2,136.22 94.24  408.76   89.60      528.37    88.83  
ส่วนแบ่งขาดทุน ในตราสารทุน - 
การบญัชีด้านผู้ลงทุน   

                 
-        

      

   บรษิทัร่วม 0.31 0.02 (3.16) (0.15) 0.98 0.04    (5.40)  (1.18)     (0.13)   (0.02) 

รวม 0.31 0.02 (3.16) (0.15) 0.98 0.04    (5.40)  (1.18)    (0.13)   (0.02) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 250.79 15.25 451.40 21.59 148.62 6.56    47.62     10.44      94.58   15.90  
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได้ 57.96 3.52 76.24 3.65 24.30 1.07     13.49     2.96      15.53     2.61  

ก าไรส าหรบัปี 192.83 11.73 375.16 17.95 124.32 5.48      34.13     7.48      79.06    13.29  

ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 0.23 0.01 (0.03) (0.00) 0.00 0.00    (0.04)   (0.01)     0.00     0.00  

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 193.05 11.74 375.12 17.94 124.33 5.48      34.09      7.47      79.06  13.29  

การแบ่งปันก าไร            
    ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทั 192.82 11.73 376.11 17.99 148.68 6.56      35.61       7.81      83.03   13.96  

ส่วนของบรษิทัอื่นในกลุ่ม-ก่อนกำร
ปรบัโครงสรำ้งธุรกจิ 

- - - - - -    (1.20)    (0.26)           -           -    

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีที่ไม่มี
อ ำนำจควบคุม 

0.00 0.00 (0.95) (0.05) (24.36) (1.07)    (0.28)    (0.06)     (3.97)  (0.67) 

 192.83 11.73 375.16 17.95 124.32 5.48       34.13      7.48      79.06   13.29  

การแบ่งปันก าไรเบด็เสรจ็รวม           
    ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทั 193.05 11.74 376.07 17.99 148.69 6.56    35.57     7.80     83.03  13.96  

ส่วนของบรษิทัอื่นในกลุ่ม-ก่อนกำร
ปรบัโครงสรำ้งธุรกจิ 

- - - - - -    (1.20)   (0.26)           -           -    

    ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีที่ไม่มี
อ ำนำจควบคุม 

0.00 0.00 (0.95) (0.05) (24.36) (1.07)    (0.28)    (0.06)     (3.97)  (0.67) 

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 193.05 11.74 375.12 17.94 124.33 5.48     34.09     7.47     79.06   13.29  

ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน           
   ก ำไรส่วนทีเ่ป็นของบรษิทั (บำท) 0.80  1.56  0.52  0.11  0.17  



     
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.4 หน้ำที ่7 

งบกระแสเงินสดรวม 

  งบการเงินรวมเสมือน งบการเงินรวม 
  ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

31 มีนาคม 
  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
  
  

  

ก ำไรส ำหรบัปี 375.16 124.32 79.06 
รำยกำรปรบัปรุง 

 
  

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนภำยใตส้ญัญำอนุญำตใหด้ ำเนินกำร 23.33 38.77              10.09  
ค่ำเสื่อมรำคำ-อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 39.85 44.74              12.53  

ค่ำเสื่อมรำคำ-อำคำรและอุปกรณ์ 207.83 300.46              77.56  
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 10.00 13.70               3.85  
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสทิธกิำรเชำ่ 2.00 4.25               0.80  
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน - 52.97 - 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสทิธกิำรเชำ่ - 32.03 - 
ค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนกังำนจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 3.24 - - 
ดอกเบี้ยรบั (6.06) (1.71)               (0.08) 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกงนิลงทุนในตรำสำรทุน - กำรบญัชดีำ้นผูล้งทุน 3.16 (0.98)               0.13  
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 79.83 118.22              35.50  
ขำดทุน (ก ำไร) จำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ (0.03) 0.26               0.50  
หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู 3.99 2.76               0.26  
ขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรจ ำหน่ำยอำคำรและอุปกรณ์ (2.34) 2.90 - 
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 0.12 0.02 - 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนระยะยำวอื่น - (0.17) - 

ขำดทุนจำกกำรบนัทกึประมำณกำรหนี้สนิ - 57.00 - 
ค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนกังำน 2.87 3.33               0.84  
ภำษเีงนิได้ 76.24 24.30              15.53  

 819.20 817.18            236.56  

กำรเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด ำเนินงำน    
ลกูหนี้กำรคำ้ 12.73 (50.72)              40.75  
ลกูหนี้อื่น 11.87 1.05               (6.03) 
สนิคำ้คงเหลอื (0.09) (20.28)               2.19  
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 12.57 5.85               (6.75) 

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น (23.01) 3.28               4.55  
เจำ้หนี้กำรคำ้ 44.77 (56.71)               9.68  
เจำ้หนี้อื่น 21.72 27.17             (81.56) 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น (1.35) (34.43)               (2.85) 
จ่ำยภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน (0.30) (0.08) - 

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 64.52 (65.61) 0.34 

เงนิสดไดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 962.63 626.70            196.89  

จ่ำยภำษเีงนิได้ (92.75) (65.33)             (13.11) 
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน  869.88 561.37            183.77  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
รบัดอกเบี้ย 1.63 5.83               0.08  
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนภำยใตส้ญัญำอนุญำตให้ด ำเนินกำรเพิม่ขึน้ (68.80) (175.46)             (23.18) 
ซือ้อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน (195.40) (201.25)               (0.68) 



     
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.4 หน้ำที ่8 

  งบการเงินรวมเสมือน งบการเงินรวม 
  ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

31 มีนาคม 
  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ซือ้ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ (838.46) (536.39) (60.73) 
ขำยทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 4.66 2.14 - 
ใหกู้ย้มืระยะยำวเพิม่ขึน้ (94.71) (8.08) - 
ใหกู้ย้มืระยะสัน้เพิม่ขึน้ (5.00) - - 
รบัช ำระคนืเงนิใหกู้ย้มืระยะยำว 60.12 53.96 - 
ซือ้เงนิลงทุนระยะยำวอื่น (6.39) - - 
ขำยเงนิลงทุนระยะยำวอื่น 2.75 13.88 - 
เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิทีต่ดิภำระค ้ำประกนั (เพิม่ขึน้) ลดลง (2.00) (10.32) (0.10) 
เจำ้หนี้ค่ำหุน้เสมอืน (317.95) (138.60) - 
ซือ้สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน (6.85) (37.92) (2.80) 
สทิธกิำรเชำ่เพิม่ขึน้ (90.14) (2.00) (2.00) 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,556.53) (1,034.21) (89.42) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    
ลกูหนี้ค่ำหุน้เสมอืนลดลง 170.77 242.64 - 
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนำคำร เพิม่ขึน้ (ลดลง) (1.49) 17.11 (35.91) 
เงนิสดรบัจำกเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 131.40 713.77 - 
ช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ (37.00) (399.11)            (100.00) 
จ่ำยดอกเบี้ย (79.77) (116.46)             (30.52) 
จ่ำยเงนิปนัผลใหผู้ถ้อืหุน้ขอวบรษิทั (36.98) (323.27) - 
เงนิสดรบัจำกเงนิกูย้มืระยะสัน้ทีไ่ม่มหีลกัประกนัจำกบรษิทัที่ไม่เกีย่วขอ้งกนั   100.00 
ช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (5.00) (5.00) - 
เงนิสดรบัจำกเงนิกูย้มืระยะสัน้ทีไ่ม่มหีลกัประกนัจำกบรษิทัที่ไม่เกีย่วขอ้งกนั - 250.00 - 
จ่ำยช ำระหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ (48.81) (42.45)               (9.53) 
เงนิสดรบัจำกเงนิกูย้มืระยะยำว 903.49 524.91              77.08  
ช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำว (252.10) (317.84)             (95.42) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 744.52 544.30 (94.30) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 57.87 71.46 0.05 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัที ่1 มกรำคม 72.58 130.46 201.92 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 130.45 201.92 201.97 
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด    
ซือ้สนิทรพัยภ์ำยใตส้ญัญำเชำ่กำรเงนิ 42.86 14.32 3.18 
ยอดหนี้คำ้งช ำระจำกกำรลงทุนในสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนภำยใตส้ญัญำอนุญำตให้
ด ำเนินกำร 

  
14.53 

ยอดหนี้คำ้งช ำระจำกกำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนและอำคำรและ
อุปกรณ์ 

- 57.96 29.22 



     
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.4 หน้ำที ่9 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 
 
 

    งบการเงินรวมเสมือน งบการเงินรวม 
อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั หน่วย ปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม งวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม 
  พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)      
  อตัรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำ 0.75 0.62 0.32               0.32  
  อตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเรว็ เท่ำ 0.30 0.34 0.27               0.26  
  อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงนิสด เท่ำ N/A 1 0.77 0.38               0.10  
  อตัรำส่วนหมุนเวยีนลกูหนี้กำรคำ้ เท่ำ N/A 1 7.93 8.03               2.16  
  ระยะเวลำเกบ็หนี้เฉลีย่ วนั N/A 1 45.39 44.85              41.72  
  อตัรำส่วนหมุนเวยีนสนิคำ้คงเหลอื เท่ำ N/A 1 2,167.84 475.05              53.26  
  ระยะเวลำขำยเฉลีย่ วนั N/A 1 0.17 0.76               1.69  
  อตัรำส่วนหมุนเวยีนเจำ้หนี้ เท่ำ N/A 1 7.26 8.81               2.76  
  ระยะเวลำช ำระหนี้ วนั N/A 1 49.60 40.88              32.57  
  วงจรเงนิสด วนั N/A 1 (4.05) 4.73              10.84  
อตัราส่วนแสดความสามารถในการหาก าไร 
(Profitability Ratio) 

 
    

  อตัรำก ำไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 36.66 40.27 35.48              36.26  
  อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน รอ้ยละ 15.91 24.42 17.24              20.25  
  อตัรำก ำไรอื่น รอ้ยละ 1.84 1.15 0.74               0.81  
  อตัรำส่วนเงนิสดต่อกำรท ำก ำไร รอ้ยละ N/A 1 170.38 143.63            146.84  
  อตัรำก ำไรสุทธ ิ รอ้ยละ 11.51 17.74 5.44              12.69  
  อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ N/A 1 28.37 8.92               5.92  
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
(Efficiency Ratio)  

    

  อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย์ รอ้ยละ N/A 1 10.11 2.86               1.74  
  อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย์ถำวร รอ้ยละ N/A 1 24.07 15.02               4.89  
  อตัรำกำรหมุนของสนิทรพัย์ เท่ำ N/A 1 0.57 0.53               0.14  
อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน  
(Financial Policy Ratio)  

     

  อตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่ำ 1.84 1.78 2.51               2.30  
  อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ย เท่ำ N/A 1 12.85 5.95               6.61  
  อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั เท่ำ N/A 1 0.58 0.28               0.63  
  อตัรำส่วนหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่ำ 0.94 1.16 1.49               1.39  
  อตัรำกำรจ่ำยเงนิปนัผล รอ้ยละ - 9.86 260.03                  -    

 
หมำยเหตุ: 1 ไม่สำมำรถค ำนวณได้เนื่องจำกไม่มยีอดต้นงวดงบกำรเงนิส ำหรบัรอบปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2555 เนื่องจำกบรษิทัฯ มไิด้จดัท ำงบกำรเงนิรวม
เสมอืนในรอบเดยีวกนัของปีก่อน 
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16. ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหฐ์ำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

  
16.1 ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหฐ์ำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

16.1.1 หลกักำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

บรษิัทฯ ได้ปรบัโครงสร้ำงกำรถือหุ้นใหม่เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรน ำหุ้นสำมญัของบริษัทฯ เข้ำจด
ทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ฯ และเพื่อให้เกดิกำรส่งเสรมิทำงธุรกจิระหว่ำงบรษิัทในกลุ่มบรษิัทมำกขึน้ ในกำรนี้
บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมเสมอืนขึน้เพื่อสะทอ้นถงึโครงสรำ้งกำรถอืหุน้ในปจัจุบนัของบรษิทัฯ โดย
ขอ้มูลทำงกำรเงนิดงักล่ำวได้ถูกจดัท ำขึ้นเสมอืนประหนึ่งว่ำบรษิัทฯ ได้มีกำรปรบัโครงสร้ำงกจิกำรตัง้แต่วนัที่ 1 
มกรำคม 2555 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมเสมอืนของบรษิัทฯ ส ำหรบัปีบญัชีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2555 31 ธนัวำคม 
2556 และ 31 ธนัวำคม 2557 บรษิทัฯ ไดจ้ดัท ำโดยรวมผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทั ดงัต่อไปนี้ 

  ช่ือบริษทั 
ประเทศท่ีจด
ทะเบียน 

อตัรำร้อยละของกำรถือหุ้น 

31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 31 มี.ค. 2558 

บริษทัย่อยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นโดยตรง  

1 บรษิทั ออโตล้อจคิ จ ำกดั ไทย 100.0 100.0 100.0 100.0 

2 บรษิทั จำแพค็ โฮลดิง้ จ ำกดั ไทย 100.0 100.0 100.0 100.0 

3 บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีเอเชยี จ ำกดั ไทย 100.0 100.0 100.0 100.0 

4 
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีทรำนสปอรต์ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

ไทย 100.0 100.0 100.0 100.0 

5 
บรษิทั เจวเีค อนิเตอรเ์นชัน่แนล มฟู
เวอรส์ จ ำกดั 

ไทย 100.0 100.0 100.0 100.0 

6 บรษิทั ดำตำ้เซฟ จ ำกดั ไทย 100.0 100.0 100.0 100.0 

7 บรษิทั เบญจพรแลนด ์จ ำกดั ไทย 100.0 100.0 100.0 100.0 

8 บรษิทั ไดนำมคิ ไอท ีโซลชู ัน่ส ์จ ำกดั ไทย 100.0 100.0 100.0 100.0 

9 บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค จ ำกดั ไทย - 99.3 99.3 99.3 

10 
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค แลนด ์
จ ำกดั 

ไทย - 66.7 66.7 66.7 

บริษทัย่อยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นผ่ำนบริษทั จำแพค็ โฮลด้ิง จ ำกดั  

11 บรษิทั แปซฟิิค หอ้งเยน็ จ ำกดั  ไทย 100.0 100.0 100.0 100.0 

12 บรษิทั แปซฟิิค โลจสิตกิส ์โปร จ ำกดั ไทย 100.0 100.0 100.0 100.0 

13 บรทิ แปซฟิิค ฟู้ด โปร จ ำกดั ไทย 100.0 100.0 100.0 100.0 

บริษทัย่อยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นผ่ำนบริษทั เจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค จ ำกดั  

14 บรษิทั เจพเีค โคลดส์โตเรจ จ ำกดั ไทย - 66.7 66.7 66.7 

บริษทัย่อยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นผ่ำนบริษทั เจดบัเบ้ิลยดีู เอเชีย จ ำกดั  

15 
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีเอเชยี โฮลดิง้ ไพร
เวท จ ำกดั 

สงิคโปร ์ - - 100.0 100.0 
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  ช่ือบริษทั ประเทศท่ีจด
ทะเบียน 

อตัรำร้อยละของกำรถือหุ้น 

บริษทัย่อยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นผ่ำนบริษทั เจวีเค อินเตอรเ์นชัน่แนล มฟูเวอรส์ จ ำกดั  

16 
บรษิทั เจวเีค อนิเตอรเ์นชัน่แนล มฟู
เวอรส์ (ประเทศสหรฐัอเมรกิำ) จ ำกดั 

สหรฐัอเมรกิำ 100.0 100.0 100.0 100.0 

17 
บรษิทั เจวเีค อนิโดไชน่ำ มฟูเวอรส์  
จ ำกดั (ประเทศเวยีดนำม)    

เวยีดนำม 100.0 100.0 100.0 100.0 

บริษทัย่อยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นผ่ำนบริษทั เจดบัเบ้ิลยดีู เอเชีย โฮลด้ิง ไพรเวท จ ำกดั 

18 
บรษิทั JCM Logistics & Warehousing 
Private จ ำกดั 

สงิคโปร ์ - - - 52.5 

บริษทัร่วมท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นผำ่นบริษทั เจดบัเบ้ิลยดีู เอเชีย โฮลด้ิง ไพรเวท จ ำกดั  

19 
บรษิทั EM Logistics & Warehousing 
Private จ ำกดั 

สงิคโปร ์ - - 50.0 50.0 

บริษทัร่วมท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นผำ่นบริษทั EM Logistics & Warehousing Private Limited  

20 บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีเอเชยี โลจสิตกิส ์ กมัพชูำ - - 50.0 50.0 

บริษทัร่วมท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นผำ่นบริษทั เจวีเค อินเตอรเ์นชัน่แนล มฟูเวอรส์ จ ำกดั  

21 
บรษิทั เจวเีค-นำกำ มฟูเวอรส์ จ ำกดั 
(ประเทศกมัพชูำ)  

กมัพชูำ 50.0 50.0 50.0 50.0 

22 
บรษิทั เจวเีค-นำกำ มฟูเวอรส์ จ ำกดั 
(ประเทศตมิอรต์ะวนัออก) 

ตมิอรต์ะวนัออก 50.0 50.0 50.0 50.0 

โดยทีง่บกำรเงนิของบรษิทัย่อยทีไ่ดม้กีำรจดัตัง้ในต่ำงประเทศนัน้ บรษิัทฯ ไดแ้ปลงค่ำเงนิต่ำงประเทศเป็น
ค่ำเงนิบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้งวดบญัชสี ำหรบัรำยกำรสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ และใชอ้ตัรำแลกเปลีย่น
ถวัเฉลีย่รำยเดอืนส ำหรบัรำยกำรทีเ่ป็นรำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำย ซึง่ผลต่ำงทีเ่กดิขึน้จำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำวแสดงไวเ้ป็น
รำยกำร “ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ” ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 

อนึ่ง ยอดคงคำ้งระหว่ำงบรษิัทฯ รำยกำรคำ้ระหว่ำงกนัที่มสีำระส ำคญั ยอดเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยในบญัชี
ของบรษิทัฯ  และสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยไดต้ดัออกจำกงบกำรเงนิรวมของบรษิัทฯ แลว้ 

  



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.4 หน้ำที ่12 

16.1.2 ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนท่ีผำ่นมำ 

ดว้ยสภำพภูมศิำสตรข์องประเทศไทยทีม่พีืน้ทีต่ดิต่อกบัประเทศเพื่อนบำ้นหลำยประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศพม่ำ 
ประเทศลำว ประเทศกมัพูชำ และประเทศมำเลเซยี รวมทัง้ประเทศไทยมพีืน้ทีท่่ำเรอืน ้ำลกึท ำใหเ้หมำะแก่กำรเป็น
ศูนย์กลำงกำรลงทุนและกำรขนส่งของภูมภิำค ประกอบกบันโยบำยส่งเสรมิกจิกรรมกำรลงทุนของภำครฐั ท ำให้
ผูป้ระกอบกำรทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศตดัสนิใจตัง้ฐำนกำรผลติในประเทศไทย ท ำใหเ้กดิควำมต้องกำรบรกิำร
ทำงดำ้นโลจสิตกิส ์ซึง่นบัไดว้่ำเป็นบรกิำรหลกัของบรษิทัฯ  

ในช่วงระหว่ำงปี 2555 ถึงงวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2558 บรษิัทฯ มกีำรขยำยกำรลงทุนอย่ำง
ต่อเนื่อง ซึง่กำรลงทุนดงักล่ำว เป็นทัง้กำรลงทุนเพื่อขยำยธุรกจิเดมิของบรษิทัฯ  เช่น กำรลงทุนเพื่อขยำยคลงัสนิคำ้
ทัว่ไปทัง้ในพืน้ทีท่ ัว่ไป และพืน้ที่ในเขตปลอดอำกร (Free Zone) กำรลงทุนขยำยพืน้ทีใ่หบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำร
สนิคำ้ประเภทรถยนต ์(Automotive Yard) และกำรลงทุนในคลงัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ เป็นตน้  

ภำพรวมของกำรขยำยกำรลงทุนแสดงในตำรำงต่อไปนี้ 

1) กำรขยำยกำรลงทุนในคลงัสนิคำ้ 

(หน่วย: ตำรำงเมตร) ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ณ 31 มีนำคม 2558 

พืน้ทีค่ลงัสนิคำ้ทัว่ไป  96,360 109,800 111,720 111,720 

พืน้ทีค่ลงัสนิคำ้อนัตรำย 10,032 10,032 10,032 10,032 

คลงัสนิคำ้ควบคุมอุณหภมูแิช่เยน็และแช่แขง็ 19,276 28,740 42,441 48,265 

คลงัสนิคำ้ส ำหรบัรบัฝำกเอกสำร  17,880 16,440 14,520 14,520 

คลงัสนิคำ้อื่น 8,415 8,415 15,183 21,951 

รวมทัง้หมด 151,963 173,427 193,896 206,488 

2) กำรขยำยกำรลงทุนในลำนรบัฝำกสนิคำ้ 

(หน่วย: ตำรำงเมตร) 2555 2556 2557 ณ 31 มีนำคม 2558 

ลำนวำงตูค้อนเทนเนอรส์ ำหรบัสนิคำ้อนัตรำย 125,968 125,968 173,968 173,968 

พืน้ทีร่บัฝำกรถยนต์ 310,580 481,780 383,643 395,287 

รวมทัง้หมด 436,548 607,748 557,611 569,255 

หมำยเหตุ; พื้นที่รบัฝำกรถยนต์ปี 2557 ลดลงจำกปี 2556 เนื่องจำกในปี 2556 บรษิทัฯ รบังำนจำกลูกค้ำเป็นจ ำนวนมำกจำกนโยบำยรถคนัแรก และลดลงในปี 
2557 ซึง่บรษิทัฯยกเลกิสญัญำเชำ่พืน้ทีต่ำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ทีล่ดลง  
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ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 31 ธนัวำคม 2556 และ 31 ธนัวำคม 
2557 

รำยได้ค่ำเช่ำและให้บริกำรของบริษัทฯ เติบโตในช่วงระหว่ำงปีบัญชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2555 31 
ธนัวำคม 2556 และ 31 ธนัวำคม 2557 บรษิัทฯ มีรำยได้ค่ำเช่ำและให้บรกิำรเท่ำกบั 1,644.3 ล้ำนบำท 2,090.6 
ลำ้นบำท และ 2,266.8 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยคดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตถวัเฉลีย่ต่อปี (CAGR) รอ้ยละ 17.41 

รำยละเอยีดรำยไดเ้มื่อแบ่งตำมกลุ่มธุรกจิสำมำรถแสดงไดต้ำมตำรำงดงัต่อไปนี้ 

กลุ่มธรุกิจ 
 

ส ำหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 
31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 

(งบกำรเงินรวมเสมือน) (งบกำรเงินรวมเสมือน) (งบกำรเงินรวมเสมือน) 
รำยได้ 

(ล้ำนบำท) 
ร้อยละ รำยได้ 

(ล้ำนบำท) 
ร้อยละ รำยได้ 

(ล้ำนบำท) 
ร้อยละ 

บรกิำรรบัฝำกและ
บรหิำรสนิคำ้ 

1,207.4 73.43 1,631.5 78.04    1,731.9 76.40 

บรกิำรขนส่งสนิคำ้ 70.0 4.26 77.4 3.70 94.4   4.17 

บรกิำรขนยำ้ยในประเทศ
และต่ำงประเทศ 

264.1 16.06 278.3 13.31       349.8 15.43 

รบัฝำกเอกสำรและขอ้มลู 66.2 4.02 71.4 3.42         77.6   3.42 

ธุรกจิอื่นๆ1 36.6 2.23 32.0 1.53         13.1   0.58 

รวม   1,644.3 100.00 2,090.6 100.00      2,266.8  100.00 
1ธุรกจิอื่นๆ ไดแ้ก่ ธุรกจิใหบ้รกิำรพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของ DITS และธุรกจิใหเ้ชำ่อำคำรและคลงัสนิคำ้ ภำยใตก้ำรด ำเนินงำน
ของ BJL และ JPLAND และธุรกจิใหบ้รกิำรแปรรปูอำหำรทะเล ด ำเนินกำรโดย PFP 

2PFP เป็นบรษิทัย่อยซึง่ด ำเนินธุรกจิแปรรปูอำหำรทะเล ถอืหุน้โดย PLP] ซึง่บรษิทัฯ ไดท้ ำกำรปิดกจิกำรดงักล่ำวในปี 2557 

ทัง้นี้ จำกตำรำงดงักล่ำวจะเหน็ว่ำบรษิทัฯ มรีำยไดห้ลกัจำกธุรกจิใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ ซึง่ธุรกจิ
ดงักล่ำวเป็นธุรกจิทีเ่ตบิโตมำกทีส่ดุในช่วง 3 ปี ทีผ่่ำนมำ เน่ืองมำจำกปจัจยัดงัต่อไปน้ี 

รำยไดค้่ำเช่ำและบรกิำรส ำหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2556 สงูกว่ำปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 
2555 จ ำนวน 446.3 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 27.14 เน่ืองจำกปจัจยัดงัต่อไปน้ี  

1. กำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกธุรกจิใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ทัว่ไป ในช่วงระหว่ำงปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่ 
31 ธนัวำคม 2555 และ 31 ธนัวำคม 2556 บรษิัทฯ มีรำยได้จำกธุรกิจให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำทัว่ไป
เท่ำกับ 340.4 ล้ำนบำท และ 472.7 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ เพิ่มขึ้น 132.3 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 38.87 
เน่ืองจำกบรษิัทฯ มกีำรลงทุนเพื่อขยำยคลงัสนิค้ำทัว่ไปในเขตพื้นที่ท่ำเรอืแหลมฉบงัในปี จ ำนวน 13,440 ตำรำง
เมตร เป็นผลใหบ้รษิทัฯ มพีืน้ทีค่ลงัสนิคำ้ทัว่ไปส ำหรบัใหบ้รกิำรเพิม่ขึน้ 

2. กำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกธุรกจิใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ โดย
ในช่วงระหว่ำงปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2555 และ 31 ธนัวำคม 2556 บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกธุรกจิใหบ้รกิำรรบั
ฝำกและบรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ เท่ำกบั 170.4 ล้ำนบำท และ 297.9 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
เพิม่ขึน้ 127.5 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 74.82 ซึง่เป็นผลมำจำกในปี 2556 PCS และ JPAC ซึง่เป็นบรษิทัย่อย
ของบรษิทัฯ เปิดคลงัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็เพิม่เตมิ พืน้ทีร่วมประมำณ 9,464 ตำรำงเมตร  ท ำให้
บรษิทัฯ มพีืน้ทีใ่นกำรใหบ้รกิำรเพิม่ขึน้ สง่ผลใหร้ำยไดใ้นสว่นดงักล่ำวของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้  
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3. กำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกธุรกจิใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ประเภทรถยนต ์ในช่วงระหว่ำงปีบญัชี
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2555 และสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2556 กลุ่มบรษิทัมรีำยไดจ้ำกธุรกจิใหบ้รกิำรรบัฝำกและ
บรหิำรสนิคำ้ประเภทรถยนต ์เท่ำกบั 251.6 ลำ้นบำท และ 412.0 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 160.4 ลำ้นบำท หรอื
คดิเป็นรอ้ยละ 63.75 เน่ืองจำกบรษิทัฯ ไดร้บังำนจำกลกูคำ้เป็นจ ำนวนมำกในปี 2556 ซึง่เป็นผลมำจำกนโยบำยรถ
คนัแรกในขณะนัน้ ท ำให้มปีรมิำณรถยนต์เป็นจ ำนวนมำก และท ำให้มลีูกค้ำน ำสนิค้ำประเภทรถยนต์มำฝำกกบั
บรษิทัฯ เพิม่ขึน้ 

รำยไดค้่ำเช่ำและบรกิำรส ำหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2557 สงูกว่ำปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 
2556 จ ำนวน 176.2 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 8.43 เน่ืองจำกปจัจยัดงัต่อไปน้ี  

1. กำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกธุรกจิใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้อนัตรำย ในช่วงระหว่ำงปีบญัชสีิน้สุด
วนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 และ 31 ธนัวำคม 2557 บริษัทฯ มีรำยได้จำกธุรกิจให้บริกำรรบัฝำกและบริหำรสนิค้ำ
อนัตรำยเท่ำกบั  448.9 ลำ้นบำท และ 497.9 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 49.0 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 10.92  
ซึง่เพิม่ขึน้ตำมปรมิำณสนิคำ้อนัตรำยทีผ่่ำนท่ำเรอืแหลมฉบงั ทัง้นี้บรษิทัฯ เป็นผูไ้ดร้บัสมัปทำนในกำรบรหิำรจดักำร
คลงัสนิคำ้อนัตรำยเพยีงผูเ้ดยีวในเขตท่ำเรอืแหลมฉบงั รวมทัง้ในปี 2557 กำรท่ำเรอืแหลมฉบงัมมีำตรกำรเขม้งวดที่
ก ำหนดใหก้ำรน ำเขำ้และส่งออกตู้สนิคำ้อนัตรำยในเขตท่ำเรอืแหลมฉบงัจะต้องผ่ำนลำนวำงตู้สนิคำ้อนัตรำย ส่งผล
ใหส้นิคำ้อนัตรำยทัง้หมดทีจ่ะท ำกำรน ำเขำ้และสง่ออกผ่ำนท่ำเรอืแหลมฉบงัจะตอ้งผ่ำนคลงัสนิคำ้อนัตรำยของบรษิทั
ฯ 

2. กำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกธุรกจิใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ โดย
ในช่วงระหว่ำงปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2556 และ 31 ธนัวำคม 2557 บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกธุรกจิใหบ้รกิำรรบั
ฝำกและบรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ เท่ำกบั 297.9 ลำ้นบำท และ 422.2 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
เพิม่ขึน้ 124.3 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 41.72 ซึ่ง JPAC และ JPK บรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ได้เปิดให้บรกิำร
อำคำรคลงัสนิคำ้ ท ำใหก้ลุ่มบรษิัทมพีืน้ที่กำรใหบ้รกิำรเพิม่ขึน้ 13,700 ตำรำงเมตร ส่งผลให้บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำก
กำรใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้เพิม่ขึน้ 

ปจัจยัดงักล่ำว เป็นผลท ำใหก้ลุ่มบรษิทัมรีำยไดเ้พิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ือง 

ต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำรในช่วงระหว่ำงปีบญัชีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2555 31 ธนัวำคม 2556 และ 31 
ธนัวำคม 2557 เท่ำกบั 1,041.6 ล้ำนบำท 1,248.7 ล้ำนบำท และ 1,462.7 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งเพิ่มขึ้นตำม
รำยได้ของบรษิัทฯ ทัง้นี้ ส่วนประกอบหลกัของต้นทุนค่ำเช่ำและบรกิำร ได้แก่ ได้แก่ ค่ำเช่ำที่ดนิ ค่ำเช่ำอุปกรณ์ 
เช่น โฟลค์ลฟิท ์และค่ำเสือ่มรำคำอำคำรและอุปกรณ์  

ก ำไรขัน้ต้นของบรษิัทฯ ในช่วงระหว่ำงปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2555 31 ธนัวำคม 2556 และ 31 
ธนัวำคม 2557 เท่ำกบั 602.7 ล้ำนบำท 841.9 ล้ำนบำท และ 804.1 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นอตัรำก ำไร
ขัน้ต้น ร้อยละ 36.66 ร้อยละ 40.27 และร้อยละ 35.48 ทัง้นี้อตัรำก ำไรขัน้ต้นเพิ่มขึ้นในปีบัญชีสิ้นสุดวนัที่ 31 
ธนัวำคม 2556 เนื่องจำกบรษิัทฯ มสีดัส่วนรำยไดจ้ำกธุรกจิให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่
เยน็และแช่แขง็ทีม่อีตัรำก ำไรขัน้ต้นทีส่งูขึน้ ส ำหรบัปี 2557 บรษิทัฯ มกีำรขยำยพืน้ทีก่ำรใหบ้รกิำรเพิม่เตมิในส่วน
ของคลงัสนิค้ำทัว่ไปและคลงัสนิค้ำควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ ซึ่งท ำให้มคี่ำใช้จ่ำยเพิม่ขึน้ ในขณะที่พื้นที่
ดงักล่ำวยงัใหบ้รกิำรแก่ลกูคำ้ไม่เตม็พืน้ที่ ท ำใหอ้ตัรำกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ 
(Occupancy Rate) ลดลง ส่งผลใหอ้ตัรำก ำไรขัน้ต้นในส่วนของกำรให้บรกิำรรบัฝำกสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็
และแช่แขง็ลดลงในปี 2557   
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบรหิำรของบรษิัทฯ ในช่วงระหว่ำงปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2555 31 
ธนัวำคม 2556 และ 31 ธนัวำคม 2557 เท่ำกบั 341.1 ลำ้นบำท 331.3 ลำ้นบำท และ 413.3 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 
คดิเป็นร้อยละ 20.74 ร้อยละ 15.85 และร้อยละ 18.23 ของรำยได้ค่ำเช่ำและจำกกำรให้บรกิำร ตำมล ำดบั โดย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบรหิำรหลกัของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ ค่ำใชจ้่ำยเกี่ยวกบับุคลำกร ค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเดนิทำง และผลกระทบจำกกำรปรบัปรุงมูลค่ำยุตธิรรมจำกกำรรวมธุรกจิ ทัง้นี้กำรเพิม่ขึน้ของค่ำใชจ้่ำยในกำร
ขำยและกำรบรหิำรของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่มำจำกกำรเพิม่บุคลำกรเพื่อรองรบักำรขยำยงำนของบรษิทัฯ โดยเฉพำะ
พนักงำนในส่วนของกำรพฒันำธุรกจิในต่ำงประเทศ ซึง่ปจัจุบนัยงัไม่ไดม้กีำรด ำเนินกำรท ำใหร้ำยจ่ำยส่วนดงักล่ำว
บนัทกึเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 

ในช่วงระหว่ำงปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 บรษิัทฯ บนัทกึขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ จ ำนวน 85.0 
ลำ้นบำท ซึง่เกดิจำกกำรประเมนิมลูค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนของกลุ่มบรษิทัโดยผูป้ระเมนิอสิระ 
ทัง้นี้จำกกำรประเมนิพบว่ำมลูค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนบำงสว่นมมีลูค่ำน้อยกว่ำมลูค่ำทำงบญัชี 
บรษิทัฯ จงึบนัทกึขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำดงักล่ำว 

นอกจำกนี้ บรษิทัฯ บนัทกึขำดทุนจำกกำรประมำณกำรหนี้สนิ จ ำนวน 57.0 ลำ้นบำท เกดิจำกศำลชัน้ต้นได้
มคี ำพิพำกษำให้บริษัทฯ และบรษิัทประกนัภัยของบรษิัทฯ ร่วมกนัช ำระค่ำเสยีหำยให้แก่โจทก์ในกำรเรยีกร้อง
ค่ำเสยีหำยทีเ่กดิจำกกำรน ำสนิคำ้มำฝำกในคลงัสนิคำ้ของบรษิทัฯ และต่อมำไดเ้กดิเพลงิไหมใ้นตวัอำคำรคลังสนิคำ้
ท ำใหส้นิคำ้เกดิควำมเสยีหำย ซึง่จ ำนวนกำรประมำณกำรหนี้สนิดงักล่ำวใกล้เคยีงกบัทุนทรพัยท์ีฟ้่องหรอืจ ำนวนที่
ศำลชัน้ตน้พพิำกษำใหช้ ำระ ทัง้นี้ คดดีงักล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรอุทธรณ์ 

บรษิทัฯ มตีน้ทุนทำงกำรเงนิในช่วงระหว่ำงปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2555 31 ธนัวำคม 2556 และ 31 
ธนัวำคม 2557 เท่ำกบั 41.2 ล้ำนบำท 79.8 ล้ำนบำท และ 118.2 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งในช่วงปี 2555-2557 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิเพิม่ขึน้เนื่องจำกบรษิทัฯ มกีำรกูเ้งนิจำกสถำบนักำรเงนิเพื่อขยำยพืน้ทีใ่หบ้รกิำร  

บรษิทัฯ มกี ำไรก่อนภำษีเงนิไดใ้นช่วงระหว่ำงปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2555 31 ธนัวำคม 2556 และ 
31 ธนัวำคม 2557 เท่ำกบั 250.8 ลำ้นบำท 451.4 ลำ้นบำท และ 148.6 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ตำมปจัจยัทีก่ล่ำวมำ
ขำ้งตน้ 

บรษิทัฯ มคี่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิไดใ้นช่วงระหว่ำงปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2555 31 ธนัวำคม 2556 และ 
31 ธนัวำคม 2557 เท่ำกบั 58.0 ลำ้นบำท 76.2 ลำ้นบำท และ 24.3 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นอตัรำรอ้ยละ 
23.13 ร้อยละ 16.88 และร้อยละ 16.35 ของก ำไรก่อนภำษีเงนิได้ ตำมล ำดบั ทัง้นี้ อตัรำภำษีเงนิได้ของบรษิัทฯ 
ลดลงเน่ืองจำกในปี 2556 ประเทศไทยมกีำรปรบัลดอตัรำภำษีเงนิไดน้ิตบิุคคลจำกอตัรำรอ้ยละ 23.00 เหลอืรอ้ยละ 
20.00 ของก ำไรสุทธ ิอย่ำงไรกต็ำมจะเหน็ไดว้่ำอตัรำภำษีเงนิไดข้องบรษิทัฯ ในปี 2556 และปี 2557 ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 
20.00 ของก ำไรสุทธ ิเนื่องจำกคลงัสนิค้ำควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ของบรษิัทฯ ไดร้บัสทิธปิระโยชน์จำก
คณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน (BOI) ท ำใหก้ ำไรบำงสว่นไม่ถูกน ำมำคดิภำษเีงนิได ้ 

บรษิัทฯ มกี ำไรสุทธสิ ำหรบัปีบญัชีสิน้สุด 31 ธนัวำคม 2555 31 ธนัวำคม 2556 และ 31 ธนัวำคม 2557 
เท่ำกบั 192.8 ล้ำนบำท 375.2  ล้ำนบำท และ 124.3 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั หรอืคิดเป็นอตัรำก ำไรสุทธิ ร้อยละ  
11.51รอ้ยละ  17.74 และรอ้ยละ 5.44 ตำมล ำดบั ทัง้นี้ อตัรำก ำไรสุทธเิพิม่ขึน้ในปี 2556 เน่ืองจำกรำยได ้และก ำไร
ขัน้ตน้ทีส่งูขึน้เมื่อเทยีบกบัค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและกำรบรหิำรทีเ่พิม่ขึน้ในสดัสว่นทีน้่อยกว่ำ  
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ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558 

ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที่ 31 มนีำคม 2557 และ 2558 บรษิัทฯ มรีำยไดค้่ำเช่ำและใหบ้รกิำรเท่ำกบั 
456.2 ลำ้นบำท และ618.0 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซึง่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 35.47 

รำยละเอยีดรำยไดเ้มื่อแบ่งตำมกลุ่มธุรกจิสำมำรถแสดงไดต้ำมตำรำงดงัต่อไปนี้ 

กลุ่มธรุกิจ 
 

งวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี  
31 มี.ค. 57 31 มี.ค. 58 

(งบกำรเงินรวม) (งบกำรเงินรวม) 
รำยได้ 

(ล้ำนบำท) 
ร้อยละ รำยได้ 

(ล้ำนบำท) 
ร้อยละ 

บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ 353.5 77.49 499.9 80.89 

บรกิำรขนส่งสนิคำ้ 14.7 3.22 22.7 3.68 

บรกิำรขนยำ้ยในประเทศและต่ำงประเทศ 62.2 13.64 64.3 10.41 
รบัฝำกเอกสำรและขอ้มลู 18.2 3.99 21.1 3.41 

ธุรกจิอื่นๆ1 7.6 1.66 10.0 1.61 

รวม         456.2  100.00          618.0  100.00 

1ธุรกจิอื่นๆ ไดแ้ก่ ธุรกจิใหบ้รกิำรพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของ DITS และธุรกจิใหเ้ชำ่อำคำรและคลงัสนิคำ้ ภำยใต้
กำรด ำเนินงำนของ BJL และ JPLAND และธุรกจิใหบ้รกิำรแปรรปูอำหำรทะเล ด ำเนินกำรโดย PFP 

รำยไดค้่ำเช่ำและบรกิำรส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2558 สงูกว่ำงวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่
31 มนีำคม 2557 จ ำนวน 161.8 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 35.47 เน่ืองจำกปจัจยัดงัต่อไปน้ี 

1. กำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกธุรกจิใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ โดย
ในช่วงระหว่ำงงวดสำมเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558 บริษัทฯ มีรำยได้จำกธุรกิจ
ให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ เท่ำกบั 14.4 ลำ้นบำท และ 145.6 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั กำรเพิ่มขึน้อย่ำงมำกของรำยได้ดงักล่ำว มีสำเหตุมำจำกเมื่อวนัที่ 14 มีนำคม 2557 บริษัทฯ ได้ซื้อ
กจิกำรของกลุ่มแปซฟิิค ซึง่ด ำเนินธุรกจิใหบ้รกิำรคลงัสนิคำ้แช่เยน็และแช่แขง็ ท ำใหม้รีำยไดด้งักล่ำวเพิม่ขึน้ ทัง้นี้
ในงวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2557 งบกำรเงนิรวมของกลุ่มบรษิทันับรวมรำยไดด้งักล่ำวในช่วงหลงัจำก
กำรควบรวมกจิกำรเท่ำนัน้  

นอกจำกนัน้ คลงัสนิคำ้ของ JPAC ทีไ่ดเ้ริม่เปิดใหบ้รกิำรในระหว่ำงปี 2557 มกีำรขยำยพืน้ทีไ่ปในเขตพืน้ที่
ปลอดอำกร รวมทัง้ JPK เปิดอำคำรคลงัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็เพิม่เตมิทัง้ในส่วนพืน้ทีท่ ัว่ไป และ
พืน้ทีเ่ขตปลอดอำกร ท ำใหพ้ืน้ทีก่ำรใหบ้รกิำรรวม ณ วนัที ่31 มนีำคม 2558 เพิม่ขึน้จำก ณ วนัที ่31 มนีำคม 2557 
19,525 ตำรำงเมตร และมลีูกคำ้รำยใหม่เขำ้มำใชบ้รกิำรเพิม่มำกขึน้ ส่งผลให้รำยไดจ้ำกกำรให้บรกิำรรบัฝำกและ
บรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็เพิม่ขึน้ 

2. กำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกธุรกจิใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้อนัตรำย ในช่วงระหว่ำงงวดสำมเดอืน
สิน้สุดวนัที่ 31 มนีำคม 2557 และ 31 มนีำคม 2558 บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกธุรกจิให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำ
อนัตรำยเท่ำกบั  110.4 ลำ้นบำท และ 141.2 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 30.8 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 27.90 
ซึ่งเพิ่มขึ้นตำมปรมิำณสนิค้ำอนัตรำยที่ผ่ำนเข้ำออกท่ำเรือแหลมฉบงั ทัง้นี้บรษิัทฯ เป็นผู้ได้รบัสมัปทำนในกำร
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บรหิำรจดักำรคลงัสนิคำ้อนัตรำยเพยีงผูเ้ดยีวในเขตท่ำเรอืแหลมฉบงั ดงันัน้สนิคำ้อนัตรำยทัง้หมดทีจ่ะท ำกำรน ำเขำ้
และสง่ออกผ่ำนท่ำเรอืแหลมฉบงัจะตอ้งผ่ำนลำนวำงตูส้นิคำ้อนัตรำยของบรษิทัฯ 

ปจัจยัดงักล่ำว เป็นผลท ำใหก้ลุ่มบรษิทัมรีำยไดเ้พิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ือง 

ต้นทุนค่ำเช่ำและบรกิำรส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 มนีำคม 2557 และ 31 มนีำคม 2558 เท่ำกบั 
298.0 ล้ำนบำท และ 393.9 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งต้นทุนค่ำเช่ำและบรกิำรส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 
มนีำคม 2558  สงูกว่ำงวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2557 จ ำนวน 95.9 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 32.18 
ซึ่งเพิ่มขึ้นตำมรำยได้และกำรขยำยกำรให้บริกำรของบริษัทฯ รวมทัง้กำรซื้อกิจกำรของกลุ่มแปซิฟิค ทัง้นี้ 
สว่นประกอบหลกัของต้นทุนค่ำเช่ำและบรกิำร ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ ค่ำเช่ำทีด่นิ ค่ำเช่ำอุปกรณ์ เช่น โฟลค์ลฟิ และค่ำเสื่อม
รำคำอำคำรและอุปกรณ์ 

ก ำไรขัน้ต้นส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 มนีำคม 2557 และ 31 มนีำคม 2558 เท่ำกบั 158.2 ล้ำน
บำท และ 224.1 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นรอ้ยละ 34.68 และรอ้ยละ 36.26 ตำมล ำดบั จะ
พบว่ำอตัรำก ำไรขัน้ต้นสงูขึน้ในงวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2558 เน่ืองจำกบรษิัทฯ เริม่มกีำรขยำยพืน้ที่
ใหบ้รกิำรและรบัฝำกสนิคำ้ตัง้แต่ปี 2557 และลกูคำ้เริม่เขำ้มำใชบ้รกิำรเตม็พืน้ทีใ่นช่วงปลำยปี 2557 ส่งผลใหอ้ตัรำ
กำรให้บริกำรและอตัรำกำรใช้พื้นที่ของธุรกิจให้บรกิำรและรบัฝำกสนิค้ำในไตรมำสที่ 1 ปี 2558 สูงขึ้น รวมทัง้
สดัสว่นรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรคลงัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ และคลงัสนิคำ้อนัตรำยซึง่มอีตัรำก ำไร
ขัน้ตน้สงูในสดัสว่นทีส่งูขึน้ สำเหตุดงักล่ำวจงึเป็นปจัจยัหลกัทีท่ ำใหอ้ตัรำก ำไรขัน้ตน้ในไตรมำสที ่1 ปี 2558 สงูกว่ำ
ไตรมำสที ่1 ปี 2557 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบรหิำรส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 มนีำคม 2557 และ 31 มนีำคม 2558 
เท่ำกบั 92.6 ลำ้นบำท และ 98.9 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุด
วนัที ่31 มนีำคม 2558 สงูกว่ำงวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2557 จ ำนวน 6.3 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
6.80 โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบรหิำรหลกัของบรษิัทฯ ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกบับุคลำกร ค่ำเสื่อมรำคำ 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรเดนิทำง และค่ำสำธำรณูปโภค ทัง้นี้กำรเพิม่ขึน้ของค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและกำรบรหิำรของบรษิทัฯ 
ส่วนใหญ่มำจำกกำรเพิม่บุคลำกรเพื่อรองรบักำรขยำยงำนของบรษิัทฯ โดยเฉพำะพนักงำนในส่วนของกำรพฒันำ
ธุรกิจในต่ำงประเทศ ซึ่งปจัจุบนัยงัไม่ได้มกีำรด ำเนินกำรท ำให้รำยจ่ำยส่วนดงักล่ำวบนัทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
บรหิำร 

ต้นทุนทำงกำรเงนิส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2557 และ 31 มนีำคม 2558 เท่ำกบั 18.1 
ลำ้นบำท และ 35.5 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ต้นทุนทำงกำรเงนิส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 มนีำคม 2558 สูง
กว่ำงวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2557 จ ำนวน 17.4 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 96.13 เนื่องจำกบรษิทัฯ 
มกีำรกูเ้งนิเพิม่จำกสถำบนักำรเงนิเพื่อขยำยพืน้ทีใ่หบ้รกิำร 

บรษิัทฯ มกี ำไรก่อนภำษีเงนิได้ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 มนีำคม 2557 และ 31 มนีำคม 2558 
เท่ำกบั 47.6 ลำ้นบำท และ 94.6 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 98.74 ตำมปจัจยัทีก่ล่ำวมำขำ้งตน้ 

บรษิัทฯ ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส ำหรบังวดสำมเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558 
เท่ำกบั 13.5 ลำ้นบำท และ 15.5 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นอตัรำรอ้ยละ 28.33 และรอ้ยละ 16.42 ตำมล ำดบั อตัรำภำษี
เงนิได้ระหว่ำงงวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2557 สูงกว่ำร้อยละ 20.00 เนื่องจำกบรษิัทย่อยในกลุ่มบำง
บรษิัทมผีลขำดทุนก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได ้เพรำะเพิง่เริม่ด ำเนินงำน ในขณะที่บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยที่มกี ำไร
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ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้มีอตัรำภำษีเงนิได้ประมำณร้อยละ 20.00 เมื่อน ำมำผลขำดทุนของบริษัทย่อยมำรวม
ค ำนวณก ำไรก่อนค่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิไดใ้นงบกำรเงนิรวม จะท ำใหก้ ำไรก่อนค่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิไดดู้น้อยเมื่อเทยีบกบั
ภำษีเงนิได้ที่จ่ำยไป และท ำให้อตัรำค่ำใช้จ่ำยภำษีในงบกำรเงนิรวมสูงกว่ำ ร้อยละ 20.00 อตัรำภำษีเงนิได้ของ
บรษิัทฯ ในงวดสำมเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2558 ต ่ำกว่ำร้อยละ 20.00 ของก ำไรสุทธ ิเนื่องจำกคลงัสนิค้ำ
ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ของบรษิทัฯ ไดร้บัสทิธปิระโยชน์จำกคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน (BOI) ท ำ
ใหก้ ำไรบำงสว่นไม่ถูกน ำมำคดิภำษเีงนิได ้

บรษิทัฯ มกี ำไรสุทธสิ ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2557 และ 31 มนีำคม 2558 เท่ำกบั 34.1 
ลำ้นบำท และ79.1 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นอตัรำก ำไรสุทธริอ้ยละ 7.39 และรอ้ยละ 12.69 ตำมล ำดบั ทัง้นี้ 
อตัรำก ำไรสุทธิเพิม่ขึน้ในงวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 มนีำคม 2558 เนื่องจำกรำยได้ และก ำไรขัน้ต้นทีสู่งขึน้เมื่อ
เทยีบกบัค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและกำรบรหิำรทีเ่พิม่ขึน้ในสดัสว่นทีน้่อยกว่ำ 

16.1.3 กำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำน 

16.1.3.1 กำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 31 ธนัวำคม 2556 และ 
31 ธนัวำคม 2557 

รำยได้ค่ำเช่ำและจำกกำรบริกำร 

ในปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2555 31 ธนัวำคม 2556 และ 31 ธนัวำคม 2557 บรษิทัฯ มรีำยไดค้่ำเช่ำ
และใหบ้รกิำรเท่ำกบั 1,644.3 ลำ้นบำท 2,090.6 ลำ้นบำท และ 2,266.8 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยคดิเป็นอตัรำกำร
เตบิโตถวัเฉลีย่ต่อปี (CAGR) รอ้ยละ 17.41  

รำยได้ค่ำเช่ำและให้บรกิำรในปีบญัชสีิน้สุด 31 ธนัวำคม 2556 สูงกว่ำในปีบญัชสีิน้สุด 31 ธนัวำคม 2555 
จ ำนวน 446.3 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 27.14 เน่ืองจำกบรษิัทฯ มกีำรขยำยพืน้ที่ส ำหรบัใหบ้รกิำรรบัฝำกและ
บรหิำรสนิคำ้รถยนต์ 171,200 ตำรำงเมตร และสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ 9,464 ตำรำงเมตร ซึง่ท ำ
ใหบ้รษิทัฯ มพีืน้ทีใ่นกำรใหบ้รกิำรเพิม่เตมิและมรีำยไดท้ีเ่พิม่ขึน้ 

รำยได้ค่ำเช่ำและให้บรกิำรในปีบญัชสีิน้สุด 31 ธนัวำคม 2557 สูงกว่ำในปีบญัชสีิน้สุด 31 ธนัวำคม 2556 
จ ำนวน 176.2 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 8.43  เนื่องจำกกำรมกีำรขยำยพืน้ทีส่ ำหรบัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่
เยน็และแช่แขง็ 13,701 ตำรำงเมตร และกำรเพิม่ขึน้ของปรมิำณกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้อนัตรำย  
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ทัง้นี้ รำยละเอยีดรำยไดค้่ำเช่ำและใหบ้รกิำรแบ่งตำมกลุ่มธุรกจิสำมำรถแสดงไดต้ำมตำรำงดงัต่อไปนี้  

กลุ่มธรุกิจ 
 

ส ำหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 
31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 

(งบกำรเงินรวมเสมือน)  (งบกำรเงินรวมเสมือน) (งบกำรเงินรวมเสมือน) 
รำยได้ 

(ล้ำนบำท) 
ร้อยละ รำยได้ 

(ล้ำนบำท) 
ร้อยละ รำยได้ 

(ล้ำนบำท) 
ร้อยละ 

บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ 1,207.4 73.43 1,631.5 78.04 1,731.9 76.40 

บรกิำรขนส่งสนิคำ้ 70.0 4.26 77.4 3.70 94.4 4.17 

บรกิำรขนยำ้ยในประเทศและต่ำงประเทศ 264.1 16.06 278.3 13.31 349.8 15.43 
รบัฝำกเอกสำรและขอ้มลู 66.2 4.02 71.4 3.42 77.6 3.42 

ธุรกจิอื่นๆ1 36.6 2.23 32.0 1.53 13.1 0.58 

รำยไดร้วมทัง้หมด   1,644.3 100.00 2,090.6 100.00       2,266.8  100.00 

1ธุรกจิอื่นๆ ไดแ้ก่ ธุรกจิใหบ้รกิำรพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของ DITS ธุรกจิใหเ้ชำ่อำคำรและคลงัสนิค้ำ ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของ 
BJL และ JPLAND และธุรกจิใหบ้รกิำรแปรรูปอำหำรทะเล ด ำเนินกำรโดย PFP 

 
1) รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ 
 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ถอืเป็นรำยไดห้ลกัของบรษิทัฯ ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 73.43 ถงึ 
78.04 ของรำยไดร้วม ในปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2555 31 ธนัวำคม 2556 และ 31 ธนัวำคม 2557 บรษิทัฯ 
มรีำยไดค้่ำเช่ำและใหบ้รกิำรเท่ำกบั 1,207.4 ลำ้นบำท 1,631.5 ลำ้นบำท และ 1,731.9 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยคดิ
เป็นอตัรำกำรเติบโตถวัเฉลี่ยต่อปี (CAGR) รอ้ยละ 19.77 ทัง้นี้ รำยได้จำกกำรให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำ 
สำมำรถแบ่งไดต้ำมลกัษณะของสนิคำ้ โดยรำยไดต้ำมประเภทสนิคำ้สำมำรถแบ่งไดด้งัต่อไปนี้ 

 
ด ำเนินกำร

โดย 

ส ำหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 
31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 

(งบกำรเงินรวมเสมือน)  (งบกำรเงินรวมเสมือน)  (งบกำรเงินรวมเสมือน) 
รำยได้ 

(ล้ำนบำท) 
ร้อยละของ
รำยได้รวม 

รำยได้ 
(ล้ำนบำท) 

ร้อยละของ
รำยได้รวม 

รำยได้ 
(ล้ำนบำท) 

ร้อยละของ
รำยได้รวม 

สนิคำ้ทัว่ไป บรษิทัฯ 340.4 20.70 472.7 22.61 443.4 19.56 

สนิคำ้อนัตรำย บรษิทัฯ 445.0 27.06 448.9 21.47 497.9 21.96 

รถยนต ์ ATL 251.6 15.30 412.0 19.71 368.4 16.20 
สนิคำ้ควบคุมอุณหภมูแิช่เยน็
และแช่แขง็ 

PCS, JPK, 
JPAC 

170.4 10.37 297.9 14.25 422.2 18.68 

รวม  1,207.4 73.43 1,631.5 78.04 1,731.9 76.40 
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1.1) รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ทัว่ไป 
 รำยได้จำกกำรให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำทัว่ไปในปีบญัชสีิน้สุด 31 ธนัวำคม 2555 31 ธนัวำคม 
2556 และ 31 ธนัวำคม 2557 เท่ำกบั 340.4 ลำ้นบำท 472.7 ลำ้นบำท และ 443.4ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยคดิเป็น
อตัรำกำรเตบิโตถวัเฉลีย่ต่อปี (CAGR) รอ้ยละ 14.13 
 ทัง้นี้ รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ทัว่ไปสำมำรถจ ำแนกตำมประเภทของกำรใหบ้รกิำร
ไดด้งันี้ 

กลุ่มธรุกิจของคลงัสินค้ำทัว่ไป 

ส ำหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 

(งบกำรเงินรวมเสมือน) (งบกำรเงินรวมเสมือน) (งบกำรเงินรวมเสมือน) 
รำยได้ 

(ล้ำนบำท) 
รำยได้ 

(ล้ำนบำท) 
รำยได้ 

(ล้ำนบำท) 
รำยไดจ้ำกกำรรบัฝำกสนิคำ้ (Storage) 186.2 213.8 239.9 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรจดักำร 
(Handling) 107.6 203.8 115.1 
รำยไดก้ำรด ำเนินพธิกีำรศุลกำกร 
(Customs Clearance) 9.7 19.1 22.2 
รำยไดจ้ำกบรกิำรเสรมิ (Value Added 
Service) 36.9 36.0 66.1 

รวม 340.4 472.7 443.4 
ทีม่ำ: บรษิทัฯ 

 

ลกัษณะรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ทัว่ไปสำมำรถอธบิำยไดด้งัต่อไปนี้ 

 1. รำยไดจ้ำกกำรรบัฝำกสนิคำ้ (Storage) เป็นรำยไดท้ีบ่รษิทัฯ ไดร้บัจำกลกูคำ้ทีน่ ำสนิคำ้มำฝำกกบับรษิทั
ฯ ซึง่บรษิทัฯ มกีำรคดิค่ำบรกิำรจำกลกูคำ้ทัง้ประเภทตำรำงเมตรต่อเดอืน และ Revenue Ton (RT)1 ต่อวนั ส ำหรบั
กำรคดิค่ำบรกิำรประเภทตำรำงเมตรต่อเดอืน บรษิทัฯ จะตกลงกบัลูกค้ำเพื่อหำขนำดพื้นที่ทีลู่กคำ้ต้องกำร ซึง่ใน
กำรรบัฝำกสนิค้ำลูกค้ำจะช ำระเงนิให้กบับรษิัทฯ ตำมพื้นที่ที่ตกลงจะท ำกำรฝำกสนิค้ำ โดยคดิเงนิเป็นอตัรำต่อ
ตำรำงเมตรต่อเดอืน ส ำหรบักำรคดิค่ำบรกิำรประเภท RT ต่อวนั บรษิทัฯ จะเกบ็เงนิตำม จ ำนวนตนัต่อวนั ซึง่รำคำ
จะขึน้กบัชนิดของสนิค้ำ หำกสนิคำ้ใชพ้ื้นทีใ่นกำรรบัฝำกมำก หรอืมคีวำมยำกในกำรใหบ้รกิำรจดักำร (Handling) 
หรอืใชเ้วลำในกำรเคลื่อนยำ้ยมำก บรษิทัฯ กอ็ำจคดิรำคำในอตัรำทีส่งูขึน้ ทัง้นี้ รำยไดจ้ำกกำรรบัฝำกสนิคำ้ส ำหรบัปี
บญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2555 31 ธนัวำคม 2556 และ 31 ธนัวำคม 2557 เท่ำกบั 186.2 ลำ้นบำท 213.8 ลำ้น
บำท และ 239.9 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยคดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตถวัเฉลีย่ต่อปี (CAGR) รอ้ยละ 13.51 เน่ืองจำกใน
ปี 2556 และปี 2557 บรษิทัฯ มกีำรขยำยพืน้ที ่13,440 ตำรำงเมตรและ 1,920 ตำรำงเมตร ตำมล ำดบั  

2. รำยได้จำกกำรให้บรกิำรจดักำร (Handling) เป็นรำยได้ที่บรษิัทฯ ได้รบัจำกลูกค้ำในกำรเคลื่อนย้ำย
สนิค้ำเป็นครัง้ๆ เช่น กำรเคลื่อนยำ้ยจำกตู้สนิค้ำขึน้วำงบนชัน้วำงสนิค้ำ (Rack) กำรเคลื่อนย้ำยสนิค้ำเขำ้ตู้สนิค้ำ 
(Container Stuffing) รวมทัง้กำรสง่สนิคำ้เขำ้กระบวนกำรผลติของลกูคำ้ (Sequencing) เป็นตน้ ซึง่โดยปกตบิรษิทัฯ 
จะคดิเงนิตำมหน่วย RT หรอืลูกบำศกเ์มตร ขึน้กบัประเภทสนิคำ้และกำรตกลงกบัลกูคำ้ ทัง้นี้ รำยไดจ้ำกใหบ้รกิำร
จดักำร ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2555 31 ธนัวำคม 2556 และ 31 ธนัวำคม 2557 เท่ำกบั 107.6 ลำ้น
บำท 203.8 ล้ำนบำท และ 115.1 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยคดิเป็นอตัรำกำรเติบโตถวัเฉลีย่ต่อปี (CAGR) ร้อยละ 
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3.42 ทัง้นี้ รำยไดใ้นส่วนนี้เพิม่ขึน้ในปี 2556 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรขยำยพืน้ทีก่ำรใหบ้รกิำร รวมทัง้บรษิทัฯ เริม่
ใหบ้รกิำรกำรส่งสนิคำ้เขำ้กระบวนกำรผลติของลูกคำ้ (Sequencing) ใหก้บัลูกคำ้ของบรษิทัฯ ซึง่งำนดงักล่ำวมสีว่น
งำนที่เกี่ยวกบักำรบรกิำรจดักำรมำกกว่ำงำนโดยทัว่ไป อย่ำงไรกต็ำมรำยได้จำกกำรให้บรกิำรจดักำรในปี 2557 
ลดลงจำกปี 2556 เนื่องจำกกำรเคลื่อนไหวของสนิค้ำในคลงัของบริษัทฯ ลดลงตำมปริมำณกำรผลิตของลูกค้ำ
โดยเฉพำะลกูคำ้รถยนต ์ซึง่ลดก ำลงักำรผลติลงในปี 2557 

3. รำยไดก้ำรด ำเนินพธิกีำรศุลกำกร (Customs Clearance) เป็นรำยไดท้ีบ่รษิทัฯ ไดร้บัจำกกำรใหบ้รกิำร
พธิกีำรศุลกำกรที่เกี่ยวกบักำรน ำเขำ้และส่งออกต่ำงๆ ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2555 31 ธนัวำคม 
2556 และ 31 ธนัวำคม 2557 เท่ำกบั 9.7 ลำ้นบำท 19.1 ลำ้นบำท และ 22.2 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยคดิเป็นอตัรำ
กำรเตบิโตถวัเฉลีย่ต่อปี (CAGR) รอ้ยละ 51.43 ทัง้นี้ รำยไดใ้นสว่นดงักล่ำวเพิม่ขึน้อย่ำงรวดเรว็เนื่องจำกในปี 2555 
บรษิทัฯ มกีำรจดัตัง้หน่วยงำนส ำหรบัใหบ้รกิำรลกูคำ้เกีย่วกบักำรด ำเนินพธิศีลุกำกร จำกเดมิทีใ่ชว้ธิจีดัจำ้งบรษิทัอืน่
ท ำ (Outsourcing) 

4. รำยได้จำกบรกิำรเสริม (Value Added Service) เป็นรำยได้ที่บรษิัทฯ ได้รบัจำกกำรให้บริกำรเสริม
ต่ำงๆ เช่น บริกำรเปลี่ยนถ่ำยตู้ (Cross Docking) บริกำรจัดผลิตภัณฑ์ในหีบห่อใหม่ (Re-packaging) บริกำร
จดัเรยีงสนิคำ้ (Sorting) และบรกิำรขนส่ง เป็นต้น ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2555 31 ธนัวำคม 2556 
และ 31 ธนัวำคม 2557 เท่ำกบั 36.9 ล้ำนบำท 36.0 ล้ำนบำท และ 66.1 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั รำยได้ในส่วนนี้
เพิม่ขึน้ในปี 2557 เน่ืองจำกลูกคำ้มคีวำมต้องกำรใชบ้รกิำรขนส่งและบรกิำรเสรมิต่ำงๆ ในกำรบรหิำรจดักำรสนิคำ้
เพิม่ขึน้  

ในระหว่ำงปี 2555 ถึง ปี 2557 กลุ่มบรษิัทมีคลงัสนิค้ำเพิ่มขึ้นจ ำนวน 4 หลงั และมีพื้นที่รบัฝำกสนิค้ำ
เพิม่ขึน้จำกปี 2555 จ ำนวน 15,360 ตำรำงเมตร ซึง่แสดงไดต้ำมตำรำงต่อไปนี้ 

 หน่วย 2555 2556 2557 

จ ำนวนคลงัสนิคำ้พืน้ทีท่ ัว่ไป อำคำร 12 13 13 

พืน้ทีท่ ัว่ไป ตำรำงเมตร 69,020 70,460 63,260 

จ ำนวนคลงัสนิคำ้พืน้ทีเ่ขตปลอดอำกร (Free Zone) อำคำร 3 5 6 

พืน้ทีเ่ขตปลอดอำกร (Free Zone) ตำรำงเมตร 27,340 39,340 48,460 

รวมจ ำนวนคลงัสินค้ำ อำคำร 15 18 19 

รวมพืน้ท่ีคลงัสินค้ำ ตำรำงเมตร 96,360 109,800 111,720 
ทีม่ำ: บรษิทัฯ 

 ทัง้นี้ บรษิทัฯ สำมำรถรบัฝำกสนิคำ้ไดส้งูสดุประมำณ 2 RTต่อตำรำงเมตร 
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ระหว่ำงปี 2555 ถงึ 2557 บรษิทัฯ มอีตัรำกำรใชพ้ืน้ทีค่ลงัสนิคำ้เพื่อรบัฝำกสนิคำ้ทัว่ไป (Occupancy Rate) แสดง
ตำมตำรำงต่อไปนี้ 

 2555 2556 2557 

พืน้ทีท่ ัง้หมดของคลงัสนิคำ้ทัว่ไป (ตำรำงเมตร) 96,360 109,800 111,720 

อตัรำกำรใชพ้ืน้ทีค่ลงัสนิคำ้เพือ่รบัฝำกสนิคำ้ทัว่ไป1 (รอ้ยละ) 85.25 79.65 86.24 

ทีม่ำ: บรษิทัฯ 
หมำยเหตุ: 1อตัรำกำรใชพ้ืน้ทีค่ลงัสนิค้ำเพื่อรบัฝำกสนิค้ำทัว่ไปค ำนวณจำกสองส่วนคอื 1) ส่วนทีใ่หบ้รกิำรลกูคำ้ประเภทสญัญำตำรำงเมตรต่อเดอืน คดิเป็นรอ้ย

ละ 100.00  2) ส่วนที่ให้บรกิำรลูกค้ำประเภทสญัญำตนัต่อวนั ค ำนวณจำกปรมิำณสนิค้ำที่ให้บรกิำรรบัฝำก (Revenue Ton) หำรด้วยปรมิำณสนิค้ำที่
คลงัสนิคำ้ทัว่ไปสำมำรถรองรบัได ้(Revenue Ton) 

  
1.2) รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้อนัตรำย 

 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้อนัตรำย ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2555 31 
ธนัวำคม 2556 และ 31 ธนัวำคม 2557 เท่ำกบั 445.0 ล้ำนบำท 448.9 ล้ำนบำท และ 497.9 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
โดยคดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตถวัเฉลีย่ต่อปี (CAGR) รอ้ยละ 5.78  

 รำยไดแ้ละปรมิำณสนิค้ำอนัตรำยทีบ่รษิทัฯ ใหบ้รกิำรในช่วงระหว่ำงปีบญัชสีิน้สุด 31 ธนัวำคม 2555 31 
ธนัวำคม 2556 และ 31 ธนัวำคม 2557 สำมำรถแสดงไดต้ำมตำรำงดงัต่อไปนี้ 

กลุ่มธรุกิจ 

  
  
  

ส ำหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 

(งบกำรเงินรวมเสมือน)  (งบกำรเงินรวมเสมือน)  (งบกำรเงินรวมเสมือน) 

หน่วย: 
ปริมำณ 

  
ปริมำณ 

รำยได้ 
(ล้ำนบำท) 

ปริมำณ 
รำยได้ 

(ล้ำนบำท) 
ปริมำณ 

รำยได้ 
(ล้ำนบำท) 

ลำนวำงตูส้นิคำ้
อนัตรำย 

TEU1 129,359.8 431.0 136,977.3 436.0 146,324.3 488.5 

คลงัสนิคำ้อนัตรำย Revenue Ton 28,918.0 14.0 35,281.0 12.9 27,629.0 9.4 

รวมทัง้หมด      445.0  448.9  497.9 
ทีม่ำ: บรษิทั 

  

                                                 
1 TEU หมำยถงึ Twenty Equivalent Unit หรอืเทยีบเท่ำกบัตูค้อนเทนเนอรข์นำด 20 ฟุต 
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ระหว่ำงปี 2555 ถงึ 2557 บรษิทัฯ มอีตัรำกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้อนัตรำย (Occupancy Rate) ระหว่ำงปี 2555 
ถงึ 2557 แสดงตำมตำรำงต่อไปนี้ 
 

 2555 2556 2557 

ปรมิำณสนิคำ้ทีค่ลงัสนิคำ้อนัตรำยสำมำรถรองรบัได ้ 
(Revenue Ton) 

17,483 17,483 17,483 

อตัรำกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้อนัตรำย1 (รอ้ยละ) 95.89 93.43 106.212 

ทีม่ำ: บรษิทัฯ 
หมำยเหตุ: 1อตัรำกำรให้บรกิำรรบัฝำกสนิค้ำอนัตรำยค ำนวณจำกปรมิำณสนิค้ำอนัตรำยที่ให้บรกิำรรบัฝำก (Revenue Ton) หำรด้วยปรมิำณสนิค้ำที่คลงัสนิค้ำ

อนัตรำยสำมำรถรองรบัได ้(Revenue Ton) 
 2 อตัรำกำรให้บรกิำรรบัฝำกสนิคำ้อนัตรำยในปี 2557 เกนิรอ้ยละ 100.00 เนื่องจำกกำรค ำนวณจำกปรมิำณสนิคำ้ทีร่บัฝำกซึง่อำจเกนิร้อยละ 100.00 ใน

กรณีทีม่กีำรหมุนเวยีนของสนิคำ้ทีน่ ำมำฝำก 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้อนัตรำยม ี2 สว่น ดว้ยกนั ไดแ้ก่  

1. รำยไดใ้นส่วนของลำนวำงตู้สนิคำ้อนัตรำย เป็นรำยไดท้ี่บรษิทัฯ ไดร้บัจำกกำรรบัฝำกตู้สนิคำ้อนัตรำย 
กำรน ำตู้สนิค้ำอนัตรำยจำกกำบเรอืมำยงัลำนวำงตู้สนิค้ำอนัตรำย เป็นต้น รำยได้จำกลำนวำงตู้สนิค้ำอนัตรำย 
ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2555 31 ธนัวำคม 2556 และ 31 ธนัวำคม 2557 เท่ำกบั 431.0 ล้ำนบำท 
436.0 ลำ้นบำท และ 488.5 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยคดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตถวัเฉลีย่ต่อปี (CAGR) รอ้ยละ 6.47 ซึง่
เพิม่ขึน้ตำมปรมิำณสนิคำ้อนัตรำยทีผ่่ำนท่ำเรอืแหลมฉบงั ทัง้นี้ บรษิทัฯ เป็นผูไ้ดร้บัสมัปทำนในกำรบรหิำรจดักำร
คลงัสนิคำ้อนัตรำยเพยีงผูเ้ดยีวในเขตท่ำเรอืแหลมฉบงั ดงันัน้ สนิคำ้อนัตรำยทัง้หมดทีจ่ะท ำกำรน ำเขำ้และส่งออก
ผ่ำนท่ำเรอืแหลมฉบงัจะตอ้งผ่ำนลำนวำงตูส้นิคำ้อนัตรำยของบรษิทัฯ  

2. รำยได้จำกคลงัสนิคำ้อนัตรำย เป็นรำยได้ที่บรษิัทฯ ได้รบัจำกกำรรบัฝำกสนิค้ำอนัตรำยในคลงัสนิค้ำ
อนัตรำยซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกับลำนวำงตู้สนิค้ำอันตรำย ซึ่งแบ่งเป็นรำยได้ค่ำ รบัฝำก และรำยได้ค่ำจดักำร 
(Handling) โดยจะคดิรำคำต่อหน่วยลกูบำศกเ์มตร ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2555 31 ธนัวำคม 2556 
และ 31 ธนัวำคม 2557 เท่ำกบั 14.0 ลำ้นบำท 12.9 ลำ้นบำท และ 9.4 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยคดิเป็นอตัรำกำร
เตบิโตถวัเฉลีย่ต่อปี (CAGR) ลดลงรอ้ยละ 18.11 เน่ืองจำกในปี 2556 และ 2557 ลูกคำ้รำยหนึ่งซึง่เป็นลกูคำ้หลกัที่
ใชบ้รกิำรคลงัสนิคำ้อนัตรำยมปีญัหำในกระบวนกำรผลติ สง่ผลใหต้อ้งลดกำรน ำเขำ้สนิคำ้อนัตรำย รวมทัง้ลูกคำ้บำง
รำยของบรษิทัฯ น ำตูส้นิคำ้อนัตรำยออกจำกพืน้ทีค่ลงัสนิคำ้เรว็ขึน้ สง่ผลใหร้ำยไดข้องบรษิทัฯ ในสว่นนี้ลดลง  

1.3) รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้รถยนต ์

รำยได้จำกกำรให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำรถยนต์ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2555 31 
ธนัวำคม 2556 และ31 ธนัวำคม 2557 เท่ำกบั 251.6 ลำ้นบำท 412.0 ลำ้นบำท และ 368.4 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 
โดยคดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตถวัเฉลีย่ต่อปี (CAGR) รอ้ยละ 21.0 

  



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.4 หน้ำที ่24 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้รถยนตท์ีบ่รษิทัฯ ใหบ้รกิำรในช่วงระหว่ำงปีบญัชสีิน้สุด 31 
ธนัวำคม 2555 31 ธนัวำคม 2556 และ 31 ธนัวำคม 2557 สำมำรถแสดงไดต้ำมตำรำงดงัต่อไปนี้ 

กลุ่มธรุกิจของคลงัสินค้ำทัว่ไป 

ส ำหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 

(งบกำรเงินรวมเสมือน) (งบกำรเงินรวมเสมือน) (งบกำรเงินรวมเสมือน) 

รำยได้ 
(ล้ำนบำท) 

รำยได้ 
(ล้ำนบำท) 

รำยได้ 
(ล้ำนบำท) 

รำยไดจ้ำกกำรรบัฝำกสนิคำ้ (Storage) 160.6 291.5 283.1 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรจดักำร 
(Operation) 

91.0 120.5 85.3 

รวม 251.6 412.0 368.4 
ทีม่ำ: บรษิทัฯ 

1. รำยไดจ้ำกกำรรบัฝำกสนิคำ้ (Storage) เป็นรำยไดท้ีไ่ดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้ประเภทรถยนต์
ในพืน้ทีข่องบรษิทัฯ ซึง่กำรคดิรำยไดจ้ำกกำรรบัฝำกมหีลำยลกัษณะ เช่น ค ำนวณจำกพืน้ทีท่ีใ่ชง้ำนจรงิโดยค ำนวณ
จำกขนำดและจ ำนวนของรถทีเ่ขำ้มำใช้บรกิำรรบัฝำกสนิค้ำ ค ำนวณจำกพื้นทีท่ี่ขอใหบ้รษิัทฯ จดัให้เป็นรำยเดอืน 
เป็นต้น รำยได้ในส่วนนี้ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2555 31 ธนัวำคม 2556 และ 31 ธนัวำคม 2557 
เท่ำกบั 160.6 ลำ้นบำท 291.5 ลำ้นบำท และ 283.1 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยคดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตถวัเฉลีย่ต่อปี 
(CAGR) รอ้ยละ 32.76 ทัง้นี้ รำยไดด้งักล่ำวเพิม่ขึน้ในปี 2556 เน่ืองจำก บรษิทัฯ มลีกูคำ้ทีห่ำพืน้ทีฝ่ำกรถยนตร์ะยะ
สัน้จ ำนวนหนึ่งเนื่องจำกมีปริมำณรถที่จะขำยในประเทศเป็นจ ำนวนมำกตำมนโยบำยรถคนัแรกของรฐับำลใน
ขณะนัน้ อย่ำงไรกต็ำมรำยไดปี้ 2557 ลดลงเนื่องจำกลูกคำ้ลดปรมิำณกำรฝำกรถยนต์ สำเหตุหลกัมำจำกกำรชะลอ
ตวัของก ำลงัซือ้รถยนต์ของผูบ้รโิภคทีไ่ดถู้กดงึไปก่อนหน้ำนี้ตำมนโยบำยรถคนัแรก ท ำใหล้กูคำ้ลดระดบักำรผลติลง 
ส่งผลให้รำยได้จำกกำรรบัฝำกสนิค้ำในส่วนนี้ของบรษิัทฯ ลดลง ทัง้นี้ หำกพิจำรณำพื้นที่เปรยีบเทียบระหว่ำงปี 
2555 และ ปี 2557 จะพบว่ำพื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.27 ในขณะที่รำยได้ในปี 2557 เพิ่มขึ้นจำกปี 2555 ร้อยละ 
76.28 เน่ืองจำกมจี ำนวนรถเขำ้มำใชบ้รกิำรเพิม่ขึน้และให้อตัรำกำรใชพ้ืน้ทีส่งูขึน้ ท ำใหก้ำรเพิม่ขึน้ของรำยไดแ้ละ
มำกกว่ำกำรเพิม่ขึน้ของพืน้ที ่

2. รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรจดักำร (Operation) เป็นรำยไดท้ีไ่ดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรเพิม่เติมในพืน้ทีร่บัฝำก
สนิค้ำประเภทรถยนต์ เช่น บรกิำรขบัรถยนต์จำกลำนจอดขึน้เรอืส ำหรบัส่งออก กำรกระจำยรถยนต์ไปยงัตวัแทน
จ ำหน่ำย กำรให้บริกำรล้ำงท ำควำมสะอำด กำรให้บรกิำรตรวจสอบสภำพก่อนส่งมอบ เป็นต้น รำยได้ในส่วนนี้
ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2555 31 ธนัวำคม 2556 และ 31 ธนัวำคม 2557 เท่ำกบั 91.0 ล้ำนบำท 
120.5 ล้ำนบำท และ 85.3 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยคดิเป็นอตัรำกำรเติบโตถัวเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ลดลงร้อยละ 
3.16 ทัง้นี้  รำยได้ดังกล่ำวเพิ่มขึ้นในปี 2556 ตำมกำรขยำยพื้นที่กำรให้บริกำรของบริษัทฯ จ ำนวนรถยนต์ที่
ใหบ้รกิำรทีเ่พิม่ขึน้ และกำรเสนอบรกิำรใหม่ใหลู้กคำ้ เช่น บรกิำรตรวจสิง่ปลอมปน (Seed Contamination) ทีอ่ำจ
ตดิไปกบัรถยนต์ที่ท ำกำรส่งออก อย่ำงไรกต็ำมรำยไดปี้ 2557 ลดลง ตำมปรมิำณกำรฝำกรถยนต์ทีล่ดลง และกำร
ลดพืน้ทีใ่นกำรใหบ้รกิำร เน่ืองจำกผลกระทบของนโยบำยรถคนัแรก 
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ส่วนที ่2.4 หน้ำที ่25 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงพืน้ทีร่บัฝำกรถระหว่ำงปี 2555 ถงึ ปี 2557  

 หน่วย 2555 2556 2557 

พืน้ทีท่ ัว่ไป ตำรำงเมตร 230,580 401,780 246,472 

พืน้ทีเ่ขตปลอดอำกร 
(Free Zone) 

ตำรำงเมตร 80,000 80,000 137,171 

รวมพืน้ท่ีคลงัสินค้ำ ตำรำงเมตร 310,580 481,780  383,643 
ทีม่ำ: บรษิทัฯ 
หมำยเหตุ: 1ตำรำงดงักล่ำวไม่รวมพืน้ทีข่องลกูคำ้ที ่ATL ใหบ้รกิำร (On-Site operation) 

บรษิทัฯ มอีตัรำกำรใชพ้ืน้ทีเ่พือ่ใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ประเภทรถยนต ์ (Occupancy Rate) ระหว่ำงปี 
2555 ถงึ 2557 แสดงตำมตำรำงดงัต่อไปนี้ 
 

 2555 2556 2557 

พืน้ทีร่บัฝำกรถทีใ่หบ้รกิำร (ตำรำงเมตร) 310,580 481,780 383,643 

อตัรำกำรใชพ้ืน้ทีเ่พือ่บรกิำรรบัฝำกและบรหิำร
สนิคำ้ประเภทรถยนต1์ (รอ้ยละ) 

80.06 92.23 90.67 

ทีม่ำ: บรษิทัฯ 
หมำยเหตุ: 1อตัรำกำรใชพ้ื้นที่เพื่อให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำประเภทรถยนต์ค ำนวณจำกสองส่วนคอื 1) พื้นที่ให้บรกิำร 150 ไร่ ค ำนวณจำกพื้นทีท่ี่ใชง้ำน

จรงิทีค่ ำนวณจำกขนำดและจ ำนวนของรถทีเ่ขำ้มำใชบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้  2) พืน้ทีส่่วนทีเ่หลอื อตัรำกำรใชพ้ืน้ทีค่ดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
 

1.4) รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ควบคุมอณุหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ 

 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุด
วนัที ่31 ธนัวำคม 2555 31 ธนัวำคม 2556 และ 31 ธนัวำคม 2557 เท่ำกบั 170.4 ลำ้นบำท 297.9 ลำ้นบำท และ 
422.2 ลำ้นบำทตำมล ำดบั โดยคดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตถวัเฉลีย่ต่อปี (CAGR) รอ้ยละ 57.40  

รำยไดจ้ำกกำรให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำควบคุมอุณหภูมิแช่เยน็และแช่แขง็ ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุด
วนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 สงูกว่ำปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2555 จ ำนวน 127.5 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
74.82 เนื่องจำก PCS และ JPAC ซึง่เป็นบรษิัทย่อยของบรษิทัฯ เปิดอำคำรคลงัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และ
แช่แขง็เพิ่มเติมในปี 2556 พื้นที่รวมประมำณ 9,464 ตำรำงเมตร ท ำให้บรษิัทฯ มีพื้นที่ในกำรให้บรกิำรเพิ่มขึ้น 
สง่ผลใหใ้นปี 2556 บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้เพิม่ขึน้ 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 
ธนัวำคม 2557 สูงกว่ำปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 จ ำนวน 124.3 ล้ำนบำท หรอืคิดเป็นร้อยละ 41.73 
เนื่องจำก JPAC ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ขยำยพื้นที่กำรให้บรกิำรโดยเปิดพื้นที่รบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำ
ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ในส่วนพื้นที่ปลอดอำกร  และJPK ซึ่งเป็นอกีหนึ่งบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ เปิด
อำคำรคลงัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิชเ่ยน็และแชแ่ขง็เพิม่เตมิ ท ำใหพ้ืน้ทีร่วมในปี 2557 เพิม่ขึน้จำกปี 2556 ประมำณ 
13,700 ตำรำงเมตร สง่ผลใหใ้นปี 2557 บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้เพิม่ขึน้ อย่ำงไรกต็ำมอตัรำ
กำรใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ในปี 2557 ต ่ำกว่ำปี 2556 เนื่องจำกพืน้ทีท่ีข่ยำยเพิม่
ยงัใหบ้รกิำรไม่เตม็พืน้ที ่
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ส่วนที ่2.4 หน้ำที ่26 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงพื้นที่คลงัสนิค้ำเพื่อรบัฝำกสนิค้ำควบคุมอุณภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ระหว่ำงปี 2555 ถึง 
2557 

 หน่วย 2555 2556 2557 

จ ำนวนคลงัสนิคำ้ อำคำร 6 7 8 

พืน้ทีค่ลงัสนิคำ้ ตำรำงเมตร 19,276 28,740 42,441 
ทีม่ำ: บรษิทัฯ 

บรษิทัฯ มอีตัรำกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้ควบคมุอุณหภมูแิช่เยน็และแช่แขง็ (Occupancy Rate) ระหว่ำงปี 2555 
ถงึ 2557 ตำมตำรำงดงัต่อไปนี้ 
 

 2555 2556 2557 

ปรมิำณสนิคำ้ทีค่ลงัสนิคำ้สำมำรถรองรบัได ้ 
(Revenue Ton) 

28,000 39,194 63,194 

อตัรำกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้ควบคุมอุณหภมูแิช่เยน็และ
แช่แขง็1 (รอ้ยละ) 

76.40 80.79 70.67 

ทีม่ำ: บรษิทัฯ 
หมำยเหตุ: 1อตัรำกำรให้บรกิำรรบัฝำกสนิค้ำควบคุมอุณภูมแิช่เย็นและแช่แขง็ค ำนวณจำกปรมิำณสนิค้ำควบคุมอุณหภูมิแช่เยน็และแช่แขง็ที่ให้บรกิำรรบั ฝำก 

(Ton) หำรดว้ยปรมิำณสนิคำ้ทีค่ลงัสนิคำ้ควบคุมอุณหภมูแิชเ่ยน็และแชแ่ขง็สำมำรถรองรบัได้ (Ton) 

2) รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรขนสง่สนิคำ้ 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรขนสง่สนิคำ้ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2555 31 ธนัวำคม 2556 และ31 
ธนัวำคม 2557 เท่ำกบั 70.0 ลำ้นบำท 77.4 ลำ้นบำท และ 94.4 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยคดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตถวั
เฉลีย่ต่อปี (CAGR) รอ้ยละ 16.12 

รำยไดแ้ละปรมิำณเที่ยวแบ่งตำมประเภทสนิค้ำที่ขนส่งในช่วงระหว่ำงปีบญัชสีิน้สุด 31 ธนัวำคม 2555 31 
ธนัวำคม 2556 และ 31 ธนัวำคม 2557 สำมำรถแสดงไดต้ำมตำรำงดงัต่อไปนี้ 

กลุ่มธรุกิจ 

ส ำหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 

(งบกำรเงินรวมเสมือน) (งบกำรเงินรวมเสมือน)  (งบกำรเงินรวมเสมือน) 

ปริมำณ รำยได้ ปริมำณ รำยได้ ปริมำณ รำยได้ 

(เท่ียว) (ล้ำนบำท) (เท่ียว) (ล้ำนบำท) (เท่ียว) (ล้ำนบำท) 

กำรขนส่งสนิคำ้ทัว่ไป 4,699 20.3 2,501 13.1 3,370 18.2 

กำรขนส่งสนิคำ้อนัตรำย 2,885 17.9 3,376 19.5 3,415 20.9 

กำรขนส่งรถยนต ์ N/A N/A 489 9.21 1,029 22.5 

กำรขนส่งสนิคำ้ควบคุมอุณ
ภมูแิช่เยน็และแช่แขง็ 

7,008 31.8 8,064 35.6 7,500 32.8 

รวมทัง้หมด   14,592 70.0 14,430 77.4 15,314 94.4 
ทีม่ำ: บรษิทัฯ 

1 บรษิทัฯ เริม่ใหบ้รกิำรกำรขนส่งรถยนตใ์นชว่งไตรมำสที ่2 ปี 2556 
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รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2556 สงูกว่ำปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่
31 ธันวำคม 2555 จ ำนวน 7.4 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.51 ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรที่บริษัทฯ ได้เริ่มให้
ด ำเนินกำรขนส่งสนิค้ำรถยนต์ (Car Carrier) แก่ลูกค้ำภำยนอก และรำยได้จำกกำรให้บรกิำรขนส่งสนิคำ้ควบคุม
อุณหภูมิแช่เยน็และแช่แขง็ที่เพิ่มขึน้ เนื่องจำกบรษิัทฯ ได้ซื้อรถห้องเยน็เพิ่มขึ้นจ ำนวน 6 คนั ซึ่งท ำให้บรษิัทฯ 
สำมำรถใหบ้รกิำรขนสง่สนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ไดเ้พิม่ขึน้  

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2557 สงูกว่ำปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่
31 ธนัวำคม 2556 จ ำนวน 17.0 ล้ำนบำท หรอืคิดเป็นร้อยละ 21.96 ซึ่งเป็นผลมำจำกบรษิัทฯ ให้บรกิำรขนส่ง
รถยนต์แก่บุคคภำยนอกเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 95.53 ของรำยได้กำรขนส่งรถยนต์ที่เพิม่ขึน้  รวมทัง้บรษิัทฯ เริม่
ใหบ้รกิำรขนส่งสนิค้ำทัว่ไปและรถยนต์ขำ้มแดนไปยงัประเทศเพื่อนบ้ำนคอืประเทศลำว อย่ำงไรกต็ำมรำยได้กำร
ใหบ้รกิำรขนสง่สนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ลดลง เนื่องจำกในไตรมำส 2 ปี 2557 บรษิทัฯ มรีถหอ้งเยน็
ทีใ่ชก้ำรไม่เตม็ประสทิธภิำพจ ำนวน 4 คนั ส่งผลใหร้ำยไดใ้นปี 2557 ทีล่ดลง ในปี 2558 บรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะซือ้รถ
หอ้งเยน็เพื่อทดแทนรถดงักล่ำวจ ำนวน 4 คนั 

3) รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรขนยำ้ยในประเทศและต่ำงประเทศ 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรขนยำ้ยในประเทศและต่ำงประเทศ ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2555 31 
ธนัวำคม 2556 และ 31 ธนัวำคม 2557 เท่ำกบั 264.1 ลำ้นบำท 278.3 ล้ำนบำท และ 349.8 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
โดยคดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตถวัเฉลีย่ต่อปี (CAGR) รอ้ยละ 15.09 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรขนยำ้ยในประเทศและต่ำงประเทศแบ่งตำมประเภท ในช่วงระหว่ำงบญัชสีิน้สุด 31 
ธนัวำคม 2555 31 ธนัวำคม 2556 และ 31 ธนัวำคม 2557 สำมำรถแสดงไดต้ำมตำรำงดงัต่อไปนี้ 

กลุ่มธรุกิจ 

ส ำหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 

(งบกำรเงินรวมเสมือน) (งบกำรเงินรวมเสมือน)  (งบกำรเงินรวมเสมือน) 

รำยได้ ร้อยละของ
รำยได้รวม 

รำยได้ ร้อยละของ
รำยได้รวม 

รำยได้ ร้อยละของ
รำยได้รวม (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท) 

บรกิำรขนยำ้ยสิง่ของเครือ่งใช้
ส ำหรบัทีพ่กัอำศยั 

217.8 13.24 239.0 11.44 303.0 13.41 

บรกิำรขนยำ้ยอุปกรณ์ส ำนกังำน 9.7 0.59 10.8 0.52 10.5 0.46 

บรกิำรขนยำ้ยอุปกรณ์เครือ่งจกัร
ส ำหรบัโรงงำน 

18.9 1.15 14.2 0.68 20.6 0.92 

บรกิำรขนยำ้ยสิง่ของส ำหรบังำน
แสดงสนิคำ้และศลิปะ 

17.7 1.08 14.3 0.67 15.7 0.64 

รวมทัง้หมด   264.1 16.06 278.3 13.31 349.8 15.43 
ทีม่ำ: บรษิทัฯ 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรขนยำ้ยในประเทศและต่ำงประเทศ ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2556 สงู
กว่ำปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2555 จ ำนวน 14.2 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นร้อยละ 5.38 ซึ่งเป็นผลมำจำกกำร
ให้บรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรย้ำยถิน่ฐำนของบุคลำกรของสถำนทูตที่บรษิัทฯ ได้ท ำสญัญำด้วยได้เพิม่กำร
ใหบ้รกิำรมำกขึน้ 
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รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรขนยำ้ยในประเทศและต่ำงประเทศ ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2557 สงูกว่ำปี
บญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 จ ำนวน 71.5 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 25.69 ซึง่เป็นผลมำจำกบรกิำรขน
ย้ำยสิ่งของเครื่องใช้ส ำหรับที่พักอำศัยที่เพิ่มขึ้น เนื่องจำกบริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรลูกค้ำสญัชำติ
สหรฐัอเมรกิำเพิม่ขึน้ สง่ผลใหร้ำยไดเ้พิม่ขึน้ 

4) รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกเอกสำรและขอ้มลู 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรขนยำ้ยในประเทศและต่ำงประเทศ ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2555 31 
ธนัวำคม 2556 และ 31 ธนัวำคม 2557 เท่ำกบั 66.2 ลำ้นบำท 71.4 ลำ้นบำท และ 77.6  ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดย
คดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตถวัเฉลีย่ต่อปี (CAGR) รอ้ยละ 8.33 

รำยได้จำกบรกิำรรบัฝำกเอกสำรและบรกิำรจดักำรเอกสำรและบรกิำรขนส่ง ในช่วงระหว่ำงบญัชสีิน้สุด 31 
ธนัวำคม 2555 31 ธนัวำคม 2556 และ 31 ธนัวำคม 2557 สำมำรถแสดงไดต้ำมตำรำงดงัต่อไปนี้ 

กลุ่มธรุกิจ 

ส ำหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 
31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 

(งบกำรเงินรวมเสมือน) (งบกำรเงินรวมเสมือน)  (งบกำรเงินรวมเสมือน) 
รำยได้ 

(ล้ำนบำท) 
ร้อยละของ
รำยได้รวม 

รำยได้ 
(ล้ำนบำท) 

ร้อยละของ
รำยได้รวม 

รำยได้ 
(ล้ำนบำท) 

ร้อยละของ
รำยได้รวม 

กำรใหบ้รกิำรรบัฝำกเอกสำร 56.0 3.40 60.7 2.90 66.1 2.92 
กำรใหบ้รกิำรจดักำรเอกสำรและ
บรกิำรขนส่ง 

10.2 0.62 10.7 0.51 11.5 0.50 

รวมทัง้หมด   66.2 4.02 71.4 3.41 77.6 3.42 
ทีม่ำ: บรษิทัฯ 

ทัง้นี้ จ ำนวนกล่องเอกสำรที่บรษิัทฯ รบัฝำกในช่วงระหว่ำง ปีบญัชสีิน้สุด 31 ธนัวำคม 2555 31 ธนัวำคม
2556 และ 31 ธนัวำคม 2557 สำมำรถแสดงไดต้ำมตำรำงดงัต่อไปนี้ 

 หน่วย 
ปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 

ธ.ค. 55 
ปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 

ธ.ค. 56 
ปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 

ธ.ค. 57 

จ ำนวนกล่องทีร่บัฝำก กล่อง 650,973 677,850 682,762 
ทีม่ำ: บรษิทัฯ 

จำกตำรำงจะเหน็ไดว้่ำบรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกเอกสำรและกำรใหบ้รกิำรจดักำรเอกสำรและ
บริกำรขนส่งเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องสอดคล้องกับจ ำนวนเอกสำรที่มีกำรรบัฝำกเพิ่มขึ้นของบรษิัทฯ ซึ่งโดยปกติ
เอกสำรทีล่กูคำ้น ำมำฝำกกบับรษิทัฯ สว่นใหญ่เป็นเอกสำรทีล่กูคำ้มคีวำมจ ำเป็นตอ้งเกบ็ไวไ้มส่ำมำรถทิง้หรอืท ำลำย
ได้ อย่ำงไรก็ตำมเอกสำรดงักล่ำวมีจ ำนวนมำกขึ้นเรื่อยๆ ท ำให้บรษิัทฯ มียอดกำรรบัฝำกเอกสำรเพิ่มขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง 

5) รำยไดจ้ำกธุรกจิอื่น 

รำยไดจ้ำกธุรกจิอื่นๆ ไดแ้ก่ รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำคลงัสนิคำ้ และรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรทำงดำ้นเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ส ำหรบัปีบญัชีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2555 31 ธนัวำคม 2556 และ31 ธนัวำคม 2557 บริษัทฯ มี
รำยได้จำกธุรกจิอื่น 36.6 ลำ้นบำท 32.0 ลำ้นบำท และ 13.1 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นสดัส่วนประมำณรอ้ยละ 
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0.58 ถงึ 2.23 ของรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและใหบ้รกิำรของบรษิทัฯ ทัง้นี้ ในปี 2555 บรษิทัฯ มรีำยไดใ้นสว่นนี้สงูกว่ำ
ในปีอื่นๆ เน่ืองจำกบรษิทัฯ ไดท้ยอยลดกำรใหบ้รกิำรแปรรปูอำหำรทะเล ซึง่ด ำเนินงำนโดยบรษิทั แปซฟิิค ฟู้ด โปร 
จ ำกดั และในปี 2557 ไดเ้ลกิกจิกำรดงักล่ำว รวมทัง้ธุรกจิของบรษิทัฯ มกีำรขยำยตวัอย่ำงต่อเน่ือง ท ำให ้DITS ซึง่
เป็นผูใ้หบ้รกิำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศเน้นใหบ้รกิำรภำยในกลุ่มบรษิทัมำกกว่ำใหบ้รกิำรบุคคลภำยนอก  

รำยได้จำกกำรลงทุน 

รำยได้จำกกำรลงทุนของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นรำยได้จำก ดอกเบี้ยรับ ส ำหรบัปีบัญชีสิ้นสุดวนัที่ 31 
ธนัวำคม 2555 31 ธนัวำคม 2556 และ 31 ธนัวำคม 2557 บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรลงทุนเท่ำกบั 0.4 ลำ้นบำท 6.1 
ลำ้นบำท และ 1.7 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

รำยได้อ่ืน 

รำยไดอ้ื่นของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ เงนิไดจ้ำกกำรเคลมประกนั ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทรพัยส์นิ รำยไดส้ว่นเพิม่ค่ำ
สำธำรณูปโภค เป็นต้น ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2555 31 ธนัวำคม 2556 และ 31 ธนัวำคม 2557 
บรษิทัฯ มรีำยไดอ้ื่นเท่ำกบั 30.3 ลำ้นบำท 18.2 ลำ้นบำท และ 14.2  ลำ้นบำท ตำมล ำดบั รำยไดอ้ื่นในปี 2555 สงู
กว่ำในปีอื่น เน่ืองจำกในปี 2555 ธุรกจิให้บรกิำรขนยำ้ยมกีำรแยกบนัทกึระหว่ำงรำยไดส้ ำรองกำรจ่ำยล่วงหน้ำกบั
ค่ำใชจ้่ำยด ำเนินงำนที่เกดิขึน้ อย่ำงไรกต็ำมในปี 2556 เป็นต้นไป บรษิัทฯ น ำค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำนมำหกัออกจำก
รำยไดส้ ำรองกำรจ่ำยล่วงหน้ำเพื่อบนัทกึบญัชเีป็นรำยไดอ้ื่น ส่งผลให ้รำยไดอ้ื่นปี 2555 สงูกว่ำปีอื่น ส ำหรบัรำยได้
อื่นในปี 2557 ลดลง เนื่องจำกกำรลดลงของก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทรพัยส์นิ รวมทัง้ในปี 2556 บรษิทัฯ ไดร้บัเงนิได้
จำกกำรเคลมประกนั  

ก ำไร/ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนสุทธิ 

ก ำไร/ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยนสุทธขิองบรษิัทฯ ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2555 31 และ
ธนัวำคม 2556 บรษิทัฯ มขีำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่นสุทธเิท่ำกบั 0.6 ลำ้นบำท และ 0.4 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และ 
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2557 บรษิทัฯ มกี ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นสทุธ ิ1.1 ลำ้นบำท 

ต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำร และก ำไรขัน้ต้น 

ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2555 31 ธนัวำคม 2556 และ31 ธนัวำคม 2557 บรษิทัฯ มตีน้ทุนค่ำ
เช่ำและบรกิำรเท่ำกบั 1,041.6 ลำ้นบำท 1,248.7 ลำ้นบำท และ 1,462.7 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ทัง้นี้ ส่วนประกอบ
หลกัของต้นทุนค่ำเช่ำและบรกิำร ได้แก่ ไดแ้ก่ ค่ำเช่ำทีด่นิ ค่ำเช่ำอุปกรณ์ เช่น โฟลค์ลฟิ และค่ำเสื่อมรำคำอำคำร
และอุปกรณ์ 

ส ำหรบัปีบญัชีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2555 31 ธนัวำคม 2556 และ 31 ธนัวำคม 2557 บรษิทัฯ มีก ำไร
ขัน้ต้น เท่ำกบั 602.7 ลำ้นบำท 841.9 ลำ้นบำท และ 804.1 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นรอ้ย
ละ 36.66 รอ้ยละ 40.27 และรอ้ยละ 35.48 ตำมล ำดบั 

ตน้ทุนค่ำเช่ำและบรกิำรส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2556 สงูกว่ำปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 
2555 เท่ำกบั 207.1 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 19.88 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรขยำยพืน้ทีส่ ำหรบัใหบ้รกิำรรบัฝำก
และบรหิำรสนิคำ้รถยนต์ 171,200 ตำรำงเมตร และสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ 9,464 ตำรำงเมตร ซึง่
ท ำใหบ้รษิทัฯ มคี่ำใชจ้่ำยค่ำเช่ำและค่ำเสือ่มรำคำอำคำรและอุปกรณ์เพิม่ขึน้ 



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.4 หน้ำที ่30 

ตน้ทุนค่ำเช่ำและบรกิำรส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2557 สงูกว่ำปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2556 
เท่ำกบั 214.0 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 17.14 เนื่องจำกบรษิทัฯ มกีำรขยำยพืน้ทีส่ ำหรบัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมิ
แช่เยน็และแช่แขง็ในสว่นพืน้ทีป่ลอดอำกรซึง่ด ำเนินงำนโดย JPAC และเปิดอำคำรคลงัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิชเ่ยน็
และแช่แข็งเพิ่มเติมที่ด ำเนินงำนโดย JPK ส่งผลให้พื้นที่รวมในปี 2557 เพิ่มขึ้นจำกปี 2556 ประมำณ 13,700 
ตำรำงเมตร ท ำใหบ้รษิทัฯ มคี่ำใชจ้่ำยค่ำเช่ำและค่ำเสือ่มรำคำอำคำรและอุปกรณ์เพิม่ขึน้ 

  



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.4 หน้ำที ่31 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงตน้ทุนค่ำเช่ำและค่ำบรกิำร แยกตำมประเภทธุรกจิ 

  

ส ำหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธ.ค. 55 
(งบกำรเงินรวมเสมือน) 

31 ธ.ค. 56 
(งบกำรเงินรวมเสมือน)  

31 ธ.ค. 57 
(งบกำรเงินรวมเสมือน) 

มลุค่ำ 
(ล้ำนบำท) 

ร้อยละ
ของรำยได้

รวม 

มลุค่ำ 
(ล้ำน
บำท) 

ร้อยละ
ของรำยได้

รวม 
มลุค่ำ 

(ล้ำนบำท) 

ร้อยละ
ของรำยได้

รวม 

ธรุกิจให้บริกำรรบัฝำกและบริหำรสินค้ำ             

สนิคำ้ทัว่ไป 173.4 10.55 252.1 12.06 274.3 12.10 

สนิคำ้อนัตรำย 326.7 19.87 292.8 14.01 311.1 13.72 

รถยนต ์ 170.9 10.39 271.8 13.00 270.0 11.91 

สนิคำ้ควบคุมอุณภมูแิช่เยน็และแช่แขง็ 83.1 5.05 125.1 5.98 222.8 9.83 

รวม 754.1 45.86 941.8 45.05 1,078.2 47.56 

ธรุกิจให้บริกำรขนส่งสินค้ำ 63.6 3.87 73.1 3.50 89.7 3.96 

ธรุกิจให้บริกำรขนย้ำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 

173.4 10.54 184.7 8.83 252.9 11.16 

ธรุกิจให้บริกำรรบัฝำกเอกสำรและข้อมลู 28.5 1.73 35.5 1.70 32.5 1.43 

ธรุกิจอ่ืนๆ 22.0 1.34 13.6 0.65 9.4 0.41 

ต้นทุนค่ำเช่ำและกำรบริกำร 1,041.6 63.34 1,248.7 59.73 1,462.7 64.52 

 

  



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.4 หน้ำที ่32 

และตำรำงต่อไปนี้แสดงก ำไรขัน้ตน้และอตัรำก ำไรขัน้ตน้แยกตำมประเภทธุรกจิ 

  

ส ำหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธ.ค. 55 
(งบกำรเงินรวมเสมือน) 

31 ธ.ค. 56 
(งบกำรเงินรวมเสมือน)  

31 ธ.ค. 57 
(งบกำรเงินรวมเสมือน) 

มลุค่ำ 
(ล้ำนบำท) 

อตัรำ
ก ำไร
ขัน้ต้น  

(ร้อยละ) 

มลุค่ำ 
(ล้ำนบำท) 

อตัรำ
ก ำไร
ขัน้ต้น  

(ร้อยละ) 

มลุค่ำ 
(ล้ำนบำท) 

อตัรำ
ก ำไร
ขัน้ต้น 

(ร้อยละ) 
ธุรกจิใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้       

สนิคำ้ทัว่ไป 167.0 49.05 220.6 46.66 169.1 38.14 

สนิคำ้อนัตรำย 118.3 26.58 156.1 34.78 186.8 37.52 

รถยนต ์ 80.7 32.10 140.2 34.05 98.4 26.69 

สนิคำ้ควบคุมอุณภมูแิช่เยน็และแช่แขง็ 87.3 51.25 172.8 58.02 199.4 47.21 

ธุรกจิใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ 6.4 9.12 4.3 5.45 4.7 5.08 

ธุรกจิใหบ้รกิำรขนยำ้ยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 

90.7 34.34 93.6 33.63 96.9 27.71 

ธุรกจิใหบ้รกิำรรบัฝำกเอกสำรและขอ้มลู 37.7 56.97 35.9 50.27 45.1 58.13 

ธุรกจิอื่นๆ 14.6 39.83 18.4 57.46 3.7 28.31 

ก ำไรขัน้ต้นรวม 602.7 36.66 841.9 40.27 804.1 35.48 

 
1) ตน้ทุนค่ำเช่ำและค่ำบรกิำร และก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ 
1.1)   ตน้ทุนค่ำเช่ำและค่ำบรกิำร และก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ทัว่ไป 

ต้นทุนค่ำเช่ำและบรกิำรจำกกำรให้บรกิำรรบัฝำกและบริหำรสนิค้ำทัว่ไป ส ำหรบัปีบัญชีสิ้นสุดวนัที่ 31 
ธนัวำคม 2555 31 ธนัวำคม 2556 และ31 ธนัวำคม 2557  เท่ำกบั 173.4 ล้ำนบำท 252.1 ล้ำนบำท และ 274.3 
ลำ้นบำท  ตำมล ำดบั จะพบว่ำตน้ทุนค่ำเช่ำและบรกิำรจำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ทัว่ไปเพิม่ขึน้อย่ำง
ต่อเน่ือง เน่ืองจำกมกีำรก่อสรำ้งขยำยพืน้ทีใ่หบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ทัว่ไปในเขตพื้นทีแ่หลมฉบงัในช่วงปี 
2555 ถงึ 2557 สง่ผลใหค้่ำใชจ้่ำยในดำ้นค่ำเช่ำและค่ำเสือ่มรำคำอำคำรเพิม่ขึน้ 

ก ำไรขัน้ต้นจำกกำรให้บริกำรรบัฝำกและบริหำรสินค้ำทัว่ไปของบริษัทฯ ส ำหรบัปีบัญชีสิ้นสุดวนัที่ 31 
ธนัวำคม 2555 31 ธนัวำคม 2556 และ 31 ธนัวำคม 2557  เท่ำกบั 167.0 ล้ำนบำท 220.6 ล้ำนบำท และ 169.1 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้รอ้ยละ 49.05 รอ้ยละ 46.66 และรอ้ยละ 38.14  ตำมล ำดบั พบว่ำ
อตัรำก ำไรขัน้ต้นปี 2556 ใกล้เคียงกบัอตัรำในปี 2555 และอตัรำก ำไรขัน้ต้นปี 2557 ต ่ำกว่ำอตัรำก ำไรขัน้ต้นปี 
2556 เน่ืองจำกรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรจดักำร (Handling) ลดลงสง่ผลใหอ้ตัรำก ำไรขัน้ตน้ลดลง 

1.2)   ตน้ทุนค่ำเช่ำและค่ำบรกิำร และก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้อนัตรำย 

ต้นทุนค่ำเช่ำและบรกิำรจำกกำรให้บรกิำรรบัฝำกและบริหำรสนิค้ำอนัตรำย ส ำหรบับญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 
ธนัวำคม 2555 31 ธนัวำคม 2556 และ31 ธนัวำคม 2557 เท่ำกบั 326.7 ลำ้นบำท 292.8 ลำ้นบำท และ 311.1 ลำ้น



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.4 หน้ำที ่33 

บำท ตำมล ำดบั จะพบว่ำต้นทุนค่ำเช่ำและบรกิำรลดลงในปี 2556 เนื่องจำกในปี 2555 บรษิัทฯ มีกำรปรบัปรุง
ซ่อมแซมพื้นลำนส ำหรบัลำนวำงตู้สินค้ำอันตรำยที่มีควำมเสียหำยเพิ่มขึ้นตำมปริมำณสินค้ำอันตรำยที่ผ่ำน
คลงัสนิค้ำของบรษิัทฯ และในปี 2556 ค่ำใช้จ่ำยลดลงเล็กน้อย เนื่องจำกไม่ได้มีกำรซ่อมแซมพื้นลำนดงักล่ำว 
อย่ำงไรกต็ำมในปี 2557 ตน้ทุนค่ำเช่ำและบรกิำรเพิม่ขึน้ตำมปรมิำณกำรใหบ้รกิำรทีเ่พิม่สงูขึน้ 

ก ำไรขัน้ต้นจำกกำรให้บริกำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำอนัตรำยของบรษิัทฯ ส ำหรบับัญชีสิ้นสุดวนัที่ 31 
ธนัวำคม 2555 31 ธนัวำคม 2556 และ31 ธนัวำคม 2557  เท่ำกบั 118.3 ล้ำนบำท 156.1 ล้ำนบำท และ 186.8 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นรอ้ยละ 26.58 รอ้ยละ 34.78 และรอ้ยละ 37.52 ตำมล ำดบั อตัรำ
ก ำไรขัน้ต้นเพิม่ขึน้ในปี 2556 และปี 2557 เนื่องจำกมปีรมิำณงำนที่เพิ่มขึน้และอตัรำกำรให้บรกิำรรบัฝำกสนิค้ำ
อนัตรำย (Occupancy Rate) เพิม่ขึน้ ในขณะทีต่น้ทุนคงที ่เช่น ค่ำเสือ่มรำคำทรพัยส์นิไม่ไดเ้พิม่ขึน้ตำมปรมิำณงำน   

1.3)   ตน้ทุนค่ำเช่ำและค่ำบรกิำร และก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้รถยนต์ 

ต้นทุนค่ำเช่ำและบรกิำรจำกกำรให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำรถยนต์ ส ำหรบัปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 
ธนัวำคม 2555 31 ธนัวำคม 2556 และ31 ธนัวำคม 2557  เท่ำกบั 170.9 ล้ำนบำท 271.8 ล้ำนบำท และ 270.0 
ลำ้นบำท  ตำมล ำดบั ปจัจยัหลกัในกำรเพิม่ขึน้ของต้นทุนค่ำเช่ำและบรกิำรในปี 2556 เกดิจำกกำรเพิม่พืน้ทีใ่หม่ใน
กำรให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำรถยนต์ ทัง้ในส่วนพื้นที่ทัว่ไปและพื้นที่เขตปลอดอำกร ท ำให้มคี่ำใช้จ่ำยที่
เพิม่ขึน้ เช่น ต้นทุนค่ำเช่ำพืน้ที ่และค่ำเสื่อมรำคำ เป็นต้น และต้นทุนค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรในปี 2557 ใกลเ้คยีงกบั
ตน้ทุนค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรในปี 2556 

ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้รถยนตข์องบรษิทัฯ ในปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 
2555 31 ธนัวำคม 2556 และ 31 ธนัวำคม 2557  เท่ำกบั 80.7 ล้ำนบำท 140.2 ล้ำนบำท และ 98.4 ล้ำนบำท  
ตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้น รอ้ยละ 32.10 รอ้ยละ 34.05 และรอ้ยละ 26.69 ตำมล ำดบั จะพบว่ำอตัรำ
ก ำไรขัน้ต้นในปี 2556 เพิม่ขึน้ เนื่องจำกบรษิัทฯ มอีตัรำกำรใชพ้ื้นทีใ่นกำรใหบ้รกิำรแก่ลูกคำ้ทีด่ขี ึน้ และมสีดัส่วน
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรจดักำร (Operation) เพิม่ขึน้ ซึง่ถอืเป็นรำยไดส้ว่นเพิม่ ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำก ำไรขัน้ต้น
เพิม่ขึน้ใน 2556 อย่ำงไรกต็ำมในปี 2557 สดัส่วนรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรจดักำรลดลงเน่ืองจำกลูกคำ้ฝำกรถยนต์
กบัทำงบรษิทัฯ ลดลง และมอีตัรำกำรใชพ้ืน้ทีล่ดลงเลก็น้อย สง่ผลใหอ้ตัรำก ำไรขัน้ตน้ลดลง 

1.4)   ตน้ทุนค่ำเช่ำและค่ำบรกิำร และก ำไรขัน้ต้นจำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็
และแช่แขง็ 

ตน้ทุนค่ำเช่ำและบรกิำรจำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ ส ำหรบั
ปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2555 31 ธนัวำคม 2556 และ 31 ธนัวำคม 2557 เท่ำกบั 83.1 ลำ้นบำท 125.1 ลำ้น
บำท และ 222.8 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ปจัจยัหลกัในกำรเพิม่ขึน้ของต้นทุนค่ำเช่ำและบรกิำรในปี 2556 เกดิจำกกำร
ขยำยพืน้ทีค่ลงัสนิคำ้เดมิ รวมทัง้มกีำรเปิดใหบ้รกิำรคลงัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ แห่งใหม่จ ำนวน 1 
คลงั ในปี 2556 และอกี 1 คลงัในปี 2557 ท ำใหม้คี่ำใชจ้่ำยในสว่นค่ำเสือ่มรำคำและค่ำสำธำรณูปโภคทีเ่พิม่ขึน้  

ก ำไรขัน้ต้นจำกกำรใหบ้รกิำรจำกกำรให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็   
ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2555 31 ธนัวำคม 2556 และ31 ธนัวำคม 2557  เท่ำกบั 87.3 ล้ำนบำท 
172.8 ลำ้นบำท และ 199.4 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้รอ้ยละ 51.25 รอ้ยละ 58.02 และรอ้ย
ละ 47.21  ตำมล ำดบั จะพบว่ำอัตรำก ำไรขัน้ต้นในปี 2556 สูงกว่ำปี 2555 เนื่องจำกอตัรำกำรใช้พื้นที่ในกำร
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ให้บรกิำร (Occupancy Rate) สูงขึน้ ส ำหรบัอตัรำก ำไรขัน้ต้นปี 2557 ลดลงจำกปีก่อนหน้ำเนื่องจำกมีกำรขยำย
พืน้ทีแ่ละยงัมกีำรใชบ้รกิำรไม่เตม็พืน้ที ่ซึง่สอดคลอ้งกบัอตัรำกำรใชพ้ืน้ทีใ่นกำรใหบ้รกิำรทีล่ดลง 

 
2) ตน้ทุนค่ำเช่ำและค่ำบรกิำร และก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหบ้รกิำรขนสง่สนิคำ้ 

ต้นทุนค่ำเช่ำและบรกิำรจำกกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำ ส ำหรบัปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2555 31 
ธนัวำคม 2556 และ 31 ธนัวำคม 2557  เท่ำกบั 63.6 ล้ำนบำท 73.1 ล้ำนบำท และ 89.7 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
ปจัจัยหลักในกำรเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำรในปี 2556 เกิดจำกกำรลงทุนในรถบรรทุกรถเพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิำพในกำรให้บรกิำร ซึ่งท ำให้บรษิัทฯ มคี่ำใช้จ่ำยเกีย่วกบัรถบรรทุกรถและค่ำเสื่อมรำคำเพิม่ขึน้  ส่วนปี 
2557 ตน้ทุนค่ำเช่ำและบรกิำรเพิม่ขึน้เนื่องจำกบรษิทั มกีำรจำ้งบุคคลภำยนอก (Outsourcing) เพื่อขนสง่สนิคำ้มำก
ขึน้ 

ก ำไรขัน้ต้นจำกกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำของบริษัทฯ ส ำหรบัปีบัญชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2555 31 
ธนัวำคม 2556 และ 31 ธนัวำคม 2557  เท่ำกบั 6.4 ลำ้นบำท 4.3 ลำ้นบำท และ 4.7 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรอืคดิ
เป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นร้อยละ 9.12 ร้อยละ 5.45 และรอ้ยละ 5.08 ตำมล ำดบั จะพบว่ำอตัรำก ำไรขัน้ต้นลดลงในปี 
2556 และปี 2557 เนื่องจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่อตัรำค่ำจำ้งแรงงำนขัน้ต ่ำ และมกีำรซือ้รถส ำหรบัขนสง่รถยนต ์(Car 
Carrier) ซึง่มอีตัรำกำรใชง้ำนทีค่่อนขำ้งน้อย เนื่องจำกลกูคำ้บรษิทัรถยนตม์กีำรผลติรถยนตน้์อยกว่ำทีค่ำดไว้ ท ำให้
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ลดลง 

3) ตน้ทุนค่ำเช่ำและค่ำบรกิำร และก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหบ้รกิำรขนยำ้ยในประเทศและต่ำงประเทศ 

ต้นทุนค่ำเช่ำและบรกิำรจำกกำรใหบ้รกิำรขนย้ำยในประเทศและต่ำงประเทศ ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 
ธนัวำคม 2555 31 ธนัวำคม 2556 และ 31 ธนัวำคม 2557 เท่ำกบั 173.4 ล้ำนบำท 184.7 ล้ำนบำท และ 252.9 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั กำรเพิม่ขึน้ของต้นทุนค่ำเช่ำและบรกิำรเพิม่ขึน้ตำมกำรเพิม่ขึน้ของรำยได้ของบรษิัทฯ โดย
ต้นทุนค่ำบริกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงมำกเนื่องจำกกำรขยำยฐำนลูกค้ำในกำรให้บรกิำร ส่งผลให้ต้นทุนที่เกิดจำกกำร
ให้บรกิำรในกำรขนยำ้ยเช่น ค่ำน ้ำมนัรถ ค่ำระวำงกำรขนส่ง เพิม่สูงขึ้น รวมทัง้ในปี 2557 บรษิัท อยู่ระหว่ำงกำร
ก่อสรำ้งคลงัเกบ็สนิคำ้ส ำหรบัของใชส้ว่นตวั (Self Storage) สง่ผลใหม้ตีน้ทุนในสว่นนี้เพิม่ขึน้ 

ก ำไรขัน้ต้นจำกกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำของบริษัทฯ ส ำหรบัปีบัญชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2555 31 
ธนัวำคม 2556 และ 31 ธนัวำคม 2557  เท่ำกบั 90.7 ลำ้นบำท 93.6 ลำ้นบำท และ 96.9 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรอื
คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้รอ้ยละ 34.34 รอ้ยละ 33.63 และรอ้ยละ 27.71 ตำมล ำดบั อตัรำก ำไรขัน้ตน้ลดลงในปี 2557 
ทัง้นี้บรษิทัฯ มกีำรปรบัลดรำคำขำยเพื่อจงูใจใหล้กูคำ้มำใชง้ำนกบับรษิทัฯ มำกขึน้ เป็นผลใหม้กี ำไรขัน้ตน้สงูขึน้แต่
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ลดลง 

4) ตน้ทุนค่ำเช่ำและค่ำบรกิำร และก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกเอกสำรและขอ้มลู 

 ต้นทุนค่ำเช่ำและบรกิำรจำกกำรให้บรกิำรรบัฝำกเอกสำรและขอ้มูล ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 
2555 31 ธันวำคม 2556 และ 31 ธนัวำคม 2557  เท่ำกับ 28.5 ล้ำนบำท 35.5 ล้ำนบำท และ 32.5 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั ปจัจยัหลกัในกำรเพิม่ขึน้ของตน้ทุนค่ำเช่ำและบรกิำรในช่วงปี 2555 ถงึ 2557 เกดิจำกกำรขยำยพืน้ทีใ่น
กำรใหบ้รกิำรเกบ็เอกสำรและกำรลงทุนเพิม่ชัน้วำงกล่องเอกสำรภำยในคลงัสนิคำ้ ท ำใหบ้รษิทัฯ มคี่ำใชจ้่ำยในเรื่อง
ดงักล่ำวเพิม่ขึน้ นอกจำกน้ีปี 2556 บรษิทัฯ มกีำรยำ้ยคลงัรบัฝำกเอกสำรจำกพืน้ทีใ่นเขตสำมวำมำยงัพืน้ทีใ่นเขตสุ
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วนิทวงศ์ ท ำให้มคี่ำใชจ้่ำยในดำ้นต่ำงๆ เพิม่ขึน้เช่น ค่ำใชจ้่ำยดำ้นพนักงำนในกำรย้ำยคลงั ค่ำขนส่งเอกสำรไปยงั
คลงัใหม่ เป็นตน้ 

  ก ำไรขัน้ต้นจำกกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำของบริษัทฯ ส ำหรบัปีบัญชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2555 31 
ธนัวำคม 2556 และ 31 ธนัวำคม 2557  เท่ำกบั 37.7 ลำ้นบำท 35.9 ลำ้นบำท และ 45.1 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรอื
คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นรอ้ยละ 56.97 รอ้ยละ 50.27 และรอ้ยละ 58.13 ตำมล ำดบั หำกพจิำรณำอตัรำก ำไรขัน้ต้น
จำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกเอกสำรและขอ้มูลของบรษิทัฯ  จะพบว่ำอตัรำก ำไรขัน้ต้นลดลงในปี 2556 เน่ืองจำกพืน้ทีท่ี่
ขยำยดงักล่ำวยงัมีเอกสำรเข้ำมำเก็บไม่เต็มพื้นที่ ในขณะที่ค่ำใช้จ่ำยคงที่ เช่น ค่ำเสื่อมรำคำ เพิ่มขึ้น รวมทัง้มี
ค่ำใชจ้่ำยในกำรยำ้ยคลงัสนิคำ้ ท ำใหอ้ตัรำก ำไรขัน้ตน้ลดลง 

5) ตน้ทุนค่ำเช่ำและค่ำบรกิำร และก ำไรขัน้ตน้จำกธุรกจิอื่นๆ 

 ต้นทุนค่ำเช่ำและบรกิำรจำกธุรกจิอื่นๆ ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2555 31 ธนัวำคม 2556 
และ 31 ธนัวำคม 2557  เท่ำกบั 22.0 ลำ้นบำท 13.6 ลำ้นบำท และ 9.4 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซึง่พบว่ำตน้ทุนค่ำเช่ำ
และบรกิำรในช่วงปี 2555 ถงึ 2557 ลดลงอย่ำงต่อเน่ือง เนื่องจำกบรษิทัฯ ไดท้ยอยลดกำรใหบ้รกิำรแปรรูปอำหำร
ทะเล ซึง่ด ำเนินงำนโดยบรษิทั แปซฟิิค ฟู้ด โปร จ ำกดั และในปี 2557 ไดย้กเลกิกจิกำรของบรษิทั แปซฟิิค ฟู้ด โปร 
จ ำกดั รวมทัง้บรษิัทฯ ได้ลดกำรให้บรกิำรทำงด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศแก่บุคคลภำยนอกลง ซึ่งด ำเนินงำนโดย 
DITS ท ำใหต้น้ทุนกำรใหบ้รกิำรดงักล่ำวลดลง 

 ก ำไรขัน้ตน้จำกธุรกจิอื่นๆ ของบรษิทัฯ ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2555 31 ธนัวำคม 2556 และ 
31 ธนัวำคม 2557  เท่ำกบั 14.6 ล้ำนบำท 18.4 ลำ้นบำท และ 3.7 ล้ำนบำท  ตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นอตัรำก ำไร
ขัน้ต้นรอ้ยละ 39.83 รอ้ยละ 57.46 และรอ้ยละ 28.31 ตำมล ำดบั จะพบว่ำอตัรำก ำไรขัน้ตน้ลดลงในช่วงปี 2555 ถงึ 
2557 เน่ืองจำกสำเหตุดงัต่อไปนี้ 

 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรทำงดำ้นเทคโนโลยลีดลงอย่ำงต่อเน่ือง เป็นผลมำจำกกำรเน้นใหบ้รกิำร
บริษัทในเครือเพิ่มขึ้น และลดกำรให้บริกำรแก่บุคคลภำยนอก ซึ่งกำรให้บริกำรทำงด้ำน
เทคโนโลยีแก่บุคคลภำยนอกนัน้ ส่วนใหญ่จะเป็นกำรให้บริกำรทำงด้ำนกำรขำยอุปกรณ์
คอมพวิเตอร ์ซึง่มอีตัรำก ำไรขัน้ตน้ทีต่ ่ำ 

 รำยได้จำกกำรให้บริกำรแปรรูปอำหำรทะเลที่ลดลง เนื่องจำกบริษัทฯ ได้เลิกกำรให้บริกำร
ดงักล่ำวในปี 2557 ท ำใหร้ำยได้ในส่วนนี้ลดลงอย่ำงมำก ขณะที่ต้นทุนค่ำใชจ้่ำยส่วนใหญ่คอืค่ำ
เสือ่มรำคำอำคำรและอุปกรณ์ สง่ผลใหอ้ตัรำก ำไรขัน้ตน้ลดลง 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำร 

ส ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555  31 ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทฯ มี
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและกำรบรหิำรเท่ำกบั 341.1 ลำ้นบำท 331.3 ลำ้นบำท และ 413.3 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรอื
คดิเป็นร้อยละ 20.74 ร้อยละ 15.85 และร้อยละ 18.23 ของรำยได้ค่ำเช่ำและจำกกำรบรกิำรระหว่ำงปี 2555 ถึง 
2557 ซึง่ประกอบดว้ยค่ำใชจ้่ำยหลกั ไดแ้ก่ ค่ำใชจ้่ำยเกีย่วกบับุคลำกร ค่ำเสือ่มรำคำ และค่ำใชจ้่ำยในกำรเดนิทำง  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบรหิำรส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุด 31 ธนัวำคม 2556 ลดลงเลก็น้อยเมื่อเทยีบกบัปี
บญัชีสิ้นสุด 31 ธนัวำคม 2555 เท่ำกับ 9.8 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.87 ถึงแม้ว่ำบรษิัทฯ จะมีค่ำใช้จ่ำย
เกี่ยวกบับุคลำกร และค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยสงูขึน้ อย่ำงไรกต็ำม บรษิัทฯ มกีำรเขม้งวดมำกขึน้ในเรื่อง
ของค่ำใชจ้่ำยท ำใหค้่ำใชจ้่ำยบำงสว่นลดลง เช่น ค่ำธรรมเนียมวชิำชพีและทีป่รกึษำ และค่ำใชจ้่ำยสำธำรณูปโภค  
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำรส ำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวำคม 2557 สูงกว่ำปีบัญชีสิ้นสุด 31 
ธนัวำคม 2556 เท่ำกบั 82.0 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 24.75  ซึง่มปีจัจยัหลกัมำจำกกำรปรบัค่ำตอบแทนของ
ผู้บรหิำรของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย จ ำนวน 22.3 ล้ำนบำท  ซึ่งมกีำรปรบัให้เทียบเคียงได้กบัค่ำตอบแทนของ
บรษิัทอื่นๆ ที่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์ ที่มขีนำดและอยู่ในหมวดอุตสำหกรรมเดยีวกนั  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกบั
บุคลำกรทีเ่พิม่ขึน้จ ำนวน 20.6 ลำ้นบำท จำกกำรเพิม่จ ำนวนบุคลำกรเพื่อรองรบักำรเตบิโตของบรษิทั โดยเฉพำะ
พนักงำนในส่วนของกำรพฒันำธุรกจิในต่ำงประเทศ ซึง่ปจัจุบนัยงัไม่ไดม้กีำรด ำเนินกำรท ำใหร้ำยจ่ำยส่วนดงักล่ำว
บนัทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำร และกำรปรบัเงนิเดอืนซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยของบรษิัทฯ  และค่ำธรรมเนียม
วชิำชพีและทีป่รกึษำทีเ่พิม่ขึน้จ ำนวน 19.4 ลำ้นบำท 

ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ 

ในช่วงระหว่ำงปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 บรษิัทฯ บนัทกึขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ จ ำนวน 85.0 
ลำ้นบำท ซึง่เกดิจำกกำรประเมนิมลูค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนของกลุ่มบรษิทัโดยผูป้ระเมนิอสิระ 
ทัง้นี้จำกกำรประเมนิพบว่ำมลูค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนบำงสว่นมมีลูค่ำน้อยกว่ำมลูค่ำทำงบญัช ี
บรษิทัฯ จงึบนัทกึขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำดงักล่ำว 

ขำดทุนจำกกำรบนัทึกประมำณกำรหน้ีสิน 

ในช่วงระหว่ำงปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 บรษิัทฯ บนัทึกขำดทุนจำกกำรบนัทึกประมำณกำร
หนี้สนิ จ ำนวน 57.0 ล้ำนบำท เกดิจำกศำลชัน้ต้นได้มีค ำพิพำกษำให้บรษิัทฯ และบรษิัทประกนัภัยของบรษิัทฯ 
ร่วมกนัช ำระค่ำเสยีหำยใหแ้ก่โจทกใ์นกำรเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยทีเ่กดิจำกกำรน ำสนิคำ้มำฝำกในคลงัสนิคำ้ของบรษิทัฯ 
และต่อมำไดเ้กดิเพลงิไหมใ้นตวัอำคำรคลังสนิค้ำท ำใหส้นิค้ำเกดิควำมเสยีหำย ซึ่งจ ำนวนกำรประมำณกำรหนี้สนิ
ดงักล่ำวใกล้เคยีงกบัทุนทรพัย์ที่ฟ้องหรอืจ ำนวนที่ศำลชัน้ต้นพิพำกษำให้ช ำระ ทัง้นี้ คดีดงักล่ำวอยู่ระหว่ำงกำร
อุทธรณ์ 

ต้นทุนทำงกำรเงิน 

ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2555 31 ธนัวำคม 2556 และ 31 ธนัวำคม 2557 บรษิัทฯ มตี้นทุน
ทำงกำรเงนิเท่ำกบั 41.2 ล้ำนบำท 79.8 ล้ำนบำท และ 118.2 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ทัง้นี้ ต้นทุนทำงกำรเงนิของ
บรษิทัฯ เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่อง เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรกูเ้งนิจำกสถำบนักำรเงนิเพื่อท ำกำรขยำยพืน้ทีใ่หบ้รกิำร  

ต้นทุนทำงกำรเงนิส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุด 31 ธนัวำคม 2556 สูงกว่ำปีบญัชสีิน้สุด 31 ธนัวำคม 2555 เท่ำกบั 
38.6 ลำ้นบำท ทัง้นี้ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 บรษิัทฯ มเีงนิกู้ทีม่ดีอกเบี้ย 1,900.7 ลำ้นบำท ซึ่งเพิม่ขึน้ 739.3 
ลำ้นบำทเมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้ำ 

ต้นทุนทำงกำรเงนิส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุด 31 ธนัวำคม 2557 สงูกว่ำปีบญัชสีิน้สุด 31 ธนัวำคม 2556 เท่ำกบั 
38.4 ล้ำนบำท ทัง้นี้ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 บรษิทัฯ มเีงนิกู้ที่มดีอกเบี้ย 2,689.6 ล้ำนบำท ซึ่งเพิม่ขึน้ 788.9 
ลำ้นบำทเมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้ำ 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 

ส ำหรบัปีบญัชีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2555 31 ธนัวำคม 2556 และ 31 ธนัวำคม 2557 บรษิัทฯ มีก ำไร
ก่อนภำษเีท่ำกบั 250.8 ลำ้นบำท 451.4 ลำ้นบำท และ 148.6 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  
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ก ำไรก่อนภำษีส ำหรบัปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธนัวำคม 2556 สูงกว่ำปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธนัวำคม 2555 เท่ำกับ 
200.6 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 79.98 เน่ืองจำกกำรเพิม่ขึน้ของรำยไดข้องบรษิทัฯ และอตัรำก ำไรขัน้ตน้ทีส่งูขึน้ 

ก ำไรก่อนภำษีส ำหรบัปีบญัชีสิ้นสุด 31 ธนัวำคม 2557 ต ่ำกว่ำปีบญัชีสิ้นสุด 31 ธนัวำคม 2556 เท่ำกับ 
302.8 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 67.08 เนื่องจำกในปี 2557 บรษิทัฯ มกีำรขยำยพืน้ทีก่ำรใหบ้รกิำรเพิม่เตมิ ซึง่
ท ำให้มคี่ำใช้จ่ำยเพิม่ขึน้ ในขณะที่พื้นที่ดงักล่ำวยงัให้บรกิำรแก่ลูกค้ำไม่เต็มพื้นที่  ท ำให้มอีตัรำก ำไรขัน้ต้นลดลง 
รวมทัง้มกีำรเพิ่มขึน้ของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบรหิำร 82.0 ล้ำนบำท กำรบนัทึกกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
เท่ำกบั 85.0 ลำ้นบำท กำรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรหนี้สนิเท่ำกบั 57.0 ลำ้นบำท และกำรเพิม่ขึน้ของตน้ทุนทำง
กำรเงนิ 38.4 ลำ้นบำท 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2555 31 ธนัวำคม 2556 และ 31 ธนัวำคม 2557 บรษิทัฯ มคี่ำใชจ้่ำย
ภำษเีงนิไดเ้ท่ำกบั 58.0 ลำ้นบำท 76.2 ลำ้นบำท และ 24.3 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยคดิเป็นอตัรำภำษเีงนิไดร้อ้ยละ 
23.11 รอ้ยละ 16.89 และรอ้ยละ 16.35 ของก ำไรก่อนภำษีเงนิได้ ตำมล ำดบั ทัง้นี้ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิไดข้องบรษิทัฯ 
เพิม่ขึน้ในปี 2556 ตำมรำยไดข้องบรษิทัฯ ทีเ่พิม่ขึน้ และลดลงในปี 2557 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มคี่ำใชจ้่ำยทีเ่พิม่สงูขึน้
กว่ำรำยไดท้ีเ่พิม่ขึน้ 

ทัง้นี้ อตัรำภำษีเงนิไดข้องบรษิทัฯ ลดลงเน่ืองจำกในปี 2555 ประเทศไทยมกีำรปรบัลดอตัรำภำษีเงนิไดน้ิติ
บุคคลจำกอตัรำร้อยละ 30.0 ลงเหลอืรอ้ยละ 23.0 ของก ำไรสุทธ ิและปรบัลดลงเหลอือตัรำรอ้ยละ 20.0 ของก ำไร
สทุธใินปี 2556 

อย่ำงไรกด็ ีจะเหน็ไดว้่ำอตัรำภำษีเงนิไดข้องบรษิทัฯ ในปี 2556 และปี 2557 ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 20.0 เนื่องจำก
คลงัสนิค้ำควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ของบรษิัทฯ ที่เปิดในปี 2555 และปี 2556 ได้รบัสทิธปิระโยชน์จำก
คณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน (BOI) ท ำใหก้ ำไรบำงสว่นไม่ถูกน ำไปคดิภำษเีงนิได ้

          ก ำไรสุทธิ และอตัรำก ำไรสุทธิ 

บรษิัทฯ มีก ำไรสุทธสิ ำหรบัปีบญัชีสิ้นสุด 31 ธนัวำคม 2555 31 ธนัวำคม 2556 และ 31 ธนัวำคม 2557 
เท่ำกบั 192.8 ล้ำนบำท 375.2  ลำ้นบำท และ 124.3 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นอตัรำก ำไรสุทธ ิร้อยละ  11.51
รอ้ยละ  17.74 และรอ้ยละ 5.44 ตำมล ำดบั ทัง้นี้ อตัรำก ำไรสทุธเิพิม่ขึน้ในปี 2556 เน่ืองจำกรำยได ้และก ำไรขัน้ต้น
ทีส่งูขึน้เมื่อเทยีบกบัค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบรหิำรที่เพิม่ขึน้ในสดัส่วนที่น้อยกว่ำ ส ำหรบัอตัรำก ำไรสุทธขิอง
บรษิัทฯ ในปี2557 ลดลง เนื่องจำกในช่วงระหว่ำงปี 2557 บรษิัทฯ มอีตัรำก ำไรขัน้ต้นลดลง นอกจำกนัน้บรษิัทฯ 
บนัทกึขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ และขำดทุนจำกกำรบนัทกึประมำณกำรหนี้สนิ รวมทัง้สิน้ 142.0 ลำ้นบำท  
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16.1.3.2 กำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 
2558 

กำรควบรวมกิจกำรของกลุ่มแปซิฟิคและผลกระทบในกำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำน 

เมื่อวนัที ่14 มนีำคม 2557 บรษิทัไดด้ ำเนินกำรซือ้ธุรกจิจำกกลุ่มแปซฟิิค โดยกำรซือ้หุน้ของ JAPAC จำกผู้
ถอืหุน้เดมิ ซึง่งบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ จะรบัรูผ้ลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัในกลุ่มแปซฟิิคในงบกำรเงนิรวมของ
บรษิทัฯ เริม่ตัง้แต่วนัที ่15 มนีำคม 2557 เป็นตน้ไป  

บรษิทัทีเ่ริม่รบัรูผ้ลกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงนิรวมตัง้แต่วนัที ่15 มนีำคม 2557 ไดแ้ก่ JAPAC JPAC JPK 
JPLAND PCS PLP และ PFP ทัง้นี้ ผลกำรด ำเนินงำนในช่วงระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม 2557 ถงึ 14 มนีำคม 2557 
ของบรษิทัในกลุ่มแปซฟิิคเป็นไปตำมตำรำงดงัต่อไปนี้  

 

ผลกำรด ำเนินงำนในช่วงระหว่ำง 
วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 ถึง 14 มีนำคม 2557 

(ล้ำนบำท) 
รำยได้   
รำยไดค้่ำเช่ำและจำกกำรบรกิำร      78.4  
รำยไดอ้ื่น            0.4  
รวมรำยได้      78.8  
ค่ำใช้จ่ำย  
ตน้ทุนค่ำเช่ำและกำรบรกิำร      45.9  
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย         1.4  
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร      21.3  
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ         8.8  
รวมค่ำใช้จ่ำย      77.4  
ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) ในตรำสำรทนุ – กำรบญัชดีำ้นผูล้งทุน บรษิทัร่วม 2.7 
รวม         2.7  
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้         4.1  
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้            0.8  
ก ำไรส ำหรบังวด 3.3  

ทัง้นี้ หำกตอ้งกำรเปรยีบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนแบบเตม็งวดระหว่ำงงวดสำมเดอืนสิน้สดุ 31 มนีำคม 2557  
และงวดสำมเดอืนสิน้สดุ 31 มนีำคม 2558 จะตอ้งพจิำรณำถงึควำมแตกต่ำงดงักล่ำวขำ้งตน้ดว้ย 

รำยได้ค่ำเช่ำและจำกกำรบริกำร 

ในงวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2557 และ 31 มนีำคม 2558 บรษิทัฯ มรีำยไดค้่ำเช่ำและใหบ้รกิำร
เท่ำกบั 456.2 ลำ้นบำท และ 618.0 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

รำยได้ค่ำเช่ำและให้บรกิำรส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 มนีำคม 2558 สูงกว่ำงวดสำมเดอืนสิน้สุด
วนัที่ 31 มนีำคม 2557 จ ำนวน 161.8 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 35.47 เนื่องจำกกำรมกีำรขยำยพื้นที่ส ำหรบั
สนิค้ำควบคุมอุณหภูมิแช่เยน็และแช่แขง็ 13 ,701 ตำรำงเมตร และกำรเพิ่มขึ้นของปรมิำณกำรให้บรกิำรรบัฝำก
สนิคำ้อนัตรำย 



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.4 หน้ำที ่39 

ทัง้นี้ รำยละเอยีดรำยไดค้่ำเช่ำและใหบ้รกิำรแบ่งตำมกลุ่มธุรกจิสำมำรถแสดงไดต้ำมตำรำงดงัต่อไปนี้  

กลุ่มธรุกิจ 
(หน่วย: ล้ำนบำท) 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มี.ค. 57 31 มี.ค. 58 

(งบกำรเงินรวม)  (งบกำรเงินรวม) 
รำยได้ 

(ล้ำนบำท) 
ร้อยละ รำยได้ 

(ล้ำนบำท) 
ร้อยละ 

บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ 353.5 77.49 499.9 80.89 

บรกิำรขนส่งสนิคำ้ 14.7 3.22 22.7 3.68 
บรกิำรขนยำ้ยในประเทศและต่ำงประเทศ 62.2 13.64 64.3 10.41 

รบัฝำกเอกสำรและขอ้มลู 18.2 3.99 21.1 3.41 

ธุรกจิอื่นๆ1 7.6 1.66 10.0 1.61 

รำยไดร้วมทัง้หมด   456.2 100.00 618.0 100.00 

1ธุรกจิอื่นๆ ไดแ้ก่ ธุรกจิใหบ้รกิำรพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของ DITS และธุรกจิใหเ้ชำ่อำคำรและคลงัสนิคำ้ 
ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของ BJL และ JPLAND  

1) รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ถอืเป็นรำยไดห้ลกัของบรษิทัฯ ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 77.49 และ 

รอ้ยละ 80.89 ของรำยไดร้วม ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2557 และ 31 มนีำคม 2558 ตำมล ำดบั 
โดยในงวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 มนีำคม 2557 และ 31 มนีำคม 2558 บรษิัทฯ มีรำยได้ค่ำเช่ำและให้บรกิำร
เท่ำกบั 353.5 ล้ำนบำท และ 499.9 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ทัง้นี้ รำยได้จำกกำรให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำ 
สำมำรถแบ่งไดต้ำมลกัษณะของสนิคำ้ โดยรำยไดต้ำมประเภทสนิคำ้สำมำรถแบ่งไดด้งัต่อไปนี้ 

 
ด ำเนินกำรโดย 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มี.ค. 57 31 มี.ค. 58 

(งบกำรเงินรวม)  (งบกำรเงินรวม)  
รำยได้ 

(ล้ำนบำท) 
ร้อยละของ
รำยได้รวม 

รำยได้ 
(ล้ำนบำท) 

ร้อยละของ
รำยได้รวม 

สนิคำ้ทัว่ไป บรษิทัฯ 119.7 26.23 120.3 19.47 

สนิคำ้อนัตรำย บรษิทัฯ 110.4 24.20 141.2 22.85 

รถยนต ์ ATL 109.0 23.90 92.8 15.01 
สนิคำ้ควบคุมอุณหภมูแิช่เยน็และแช่แขง็ PCS, JPK, JPAC 14.4 3.16 145.6 23.56 

รวม  353.5 77.49 499.9 80.89 

 
1.1) รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ทัว่ไป 
 รำยไดจ้ำกกำรให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ทัว่ไปส ำหรบังวดสิน้สุดวนัที่ 31 มนีำคม 2558 และ 31 
มนีำคม 2557 เท่ำกบั 119.7 ลำ้นบำท และ 120.3 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.50   
  

  



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่2.4 หน้ำที ่40 

ทัง้นี้ รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ทัว่ไปสำมำรถจ ำแนกตำมประเภทของกำรใหบ้รกิำรไดด้งันี้ 

กลุ่มธรุกิจของคลงัสินค้ำทัว่ไป 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

31 มี.ค. 57 31 มี.ค. 58 

(งบกำรเงินรวม) (งบกำรเงินรวม) 
รำยได้ 

(ล้ำนบำท) 
รำยได้ 

(ล้ำนบำท) 
รำยไดจ้ำกกำรรบัฝำกสนิคำ้ (Storage) 62.5 66.3 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรจดักำร (Handling) 36.5 28.9 

รำยไดก้ำรด ำเนินพธิกีำรศุลกำกร (Customs 
Clearance) 

5.4 8.0 

รำยไดจ้ำกบรกิำรเสรมิ (Value Added 
Service) 

15.3 17.1 

รวม 119.7 120.3 
ทีม่ำ: บรษิทัฯ 

 

ลกัษณะรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ทัว่ไปสำมำรถอธบิำยไดด้งัต่อไปนี้ 

 1. รำยได้จำกกำรรบัฝำกสนิค้ำ (Storage) ส ำหรบังวดสำมเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 
มีนำคม 2558 เท่ำกับ 62.5 ล้ำนบำท และ 66.3 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.08   เนื่องจำกใน
ระหว่ำงงวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 มนีำคม 2557 และ 31 มนีำคม 2558 บรษิัทฯ มกีำรให้บรกิำรรบัฝำกสนิค้ำ
เพิม่ขึน้ ซึง่พจิำรณำไดจ้ำกอตัรำกำรใชพ้ืน้ที่คลงัสนิคำ้เพื่อรบัฝำกสนิคำ้ทัว่ไปทีเ่พิม่ขึน้จำกรอ้ยละ 79.44 เป็นรอ้ย
ละ 85.89 รวมทัง้ลกูคำ้เดมิมกีำรขยำยพืน้ทีก่ำรใชบ้รกิำร และมลีกูคำ้รำยใหม่เขำ้มำใชบ้รกิำรเพิม่ขึน้ 

2. รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรจดักำร (Handling) ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2557 และ 31 
มีนำคม 2558 เท่ำกบั 36.5 ล้ำนบำท และ 28.9 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั หรือลดลงร้อยละ 20.82   เนื่องจำก กำร
เคลื่อนไหวของสนิคำ้ในคลงัของบรษิทัฯ ลดลงตำมปรมิำณกำรผลติของลกูคำ้โดยเฉพำะลกูคำ้รถยนต์ 

3. รำยได้กำรด ำเนินพธิกีำรศุลกำกร (Customs Clearance ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 
2557 และ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 5.4 ล้ำนบำท และ 8.0 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.15   
เนื่องจำกบริษัทฯ ให้บริกำรเกี่ยวกบักำรด ำเนินพิธีศุลกำกรเพิ่มมำกขึ้น จำกเดิมที่ใช้วิธีจดัจ้ำงบริษัทฯ อื่นท ำ 
(Outsourcing) 

4. รำยได้จำกบริกำรเสรมิ (Value Added Service) ส ำหรบังวดสำมเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2557 
และ 31 มนีำคม 2558 เท่ำกบั 15.3 ลำ้นบำท และ 17.1 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.16 เน่ืองจำก
ลูกคำ้มคีวำมต้องกำรใช้บรกิำรขนส่งและบรกิำรเสรมิต่ำงๆ ในกำรบรหิำรจดักำรสนิค้ำเพิม่ขึน้  รวมทัง้มลีูกค้ำรำย
ใหม่ใชบ้รกิำรกำรขนส่งของบรษิทัฯ เพิม่มำกขึน้ ส่งผลใหร้ำยไดจ้ำกบรกิำรเสรมิเพิม่สงูขึน้ในงวดสำมเดอืนสิน้สุด
วนัที ่31 มนีำคม 2558 
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ส่วนที ่2.4 หน้ำที ่41 

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2557 และ 31 มนีำคม 2558 กลุ่มบรษิทัมคีลงัสนิคำ้ตำมตำรำงต่อไปนี้ 

 หน่วย 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 

2557 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 

2558 

จ ำนวนคลงัสนิคำ้พืน้ทีท่ ัว่ไป อำคำร 14 13 

พืน้ทีท่ ัว่ไป ตำรำงเมตร 72,380 63,260 

จ ำนวนคลงัสนิคำ้พืน้ทีเ่ขตปลอดอำกร(Free Zone) อำคำร 5 6 

พืน้ทีเ่ขตปลอดอำกร (Free Zone) ตำรำงเมตร 39,340 48,460 

รวมจ ำนวนคลงัสินค้ำ อำคำร 19 19 

รวมพืน้ท่ีคลงัสินค้ำ ตำรำงเมตร 111,720 111,720 
ทีม่ำ: บรษิทัฯ 

 ทัง้นี้ บรษิทัฯ สำมำรถรบัฝำกสนิคำ้ไดส้งูสดุประมำณ 2 RTต่อตำรำงเมตร 

บรษิทัฯ มอีตัรำกำรใชพ้ืน้ทีค่ลงัสนิคำ้เพื่อรบัฝำกสนิคำ้ทัว่ไป (Occupancy Rate) ในงวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่ 31 
มนีำคม 2557 และวนัที ่31 มนีำคม 2558 ดงัแสดงตำมตำรำงต่อไปนี้ 
 

 
งวดสำมเดือนส้ินสดุ
วนัท่ี 31 มีนำคม 2557 

งวดสำมเดือนส้ินสดุ
วนัท่ี 31 มีนำคม 2558 

พืน้ทีท่ ัง้หมดของคลงัสนิคำ้ทัว่ไป (ตำรำงเมตร) 111,720 111,720 

อตัรำกำรใชพ้ืน้ทีค่ลงัสนิคำ้เพือ่รบัฝำกสนิคำ้ทัว่ไป1 (รอ้ยละ) 79.44 85.89 
ทีม่ำ: บรษิทัฯ 
หมำยเหตุ: 1อตัรำกำรใชพ้ื้นที่คลงัสนิค้ำเพื่อรบัฝำกสนิค้ำทัว่ไปค ำนวณจำกสองส่วนคอื 1) ส่วนที่ให้บรกิำรลกูค้ำประเภทสญัญำตำรำงเมตรต่อเดอืน คดิเป็น

รอ้ยละ 100.00  2) ส่วนทีใ่หบ้รกิำรลกูคำ้ประเภทสญัญำตนัต่อวนั ค ำนวณจำกปรมิำณสนิค้ำทีใ่หบ้รกิำรรบัฝำก (Revenue Ton) หำรดว้ยปรมิำณ
สนิคำ้ทีค่ลงัสนิคำ้ทัว่ไปสำมำรถรองรบัได ้(Revenue Ton) 

1.2) รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้อนัตรำย 
 รำยได้จำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้อนัตรำย ส ำหรบังวดสิน้สุดวนัที่ 31 มนีำคม 2557 และ 

31 มนีำคม 2558 เท่ำกบั 110.4 ลำ้นบำท และ 141.2 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 27.90 

 รำยไดแ้ละปรมิำณสนิค้ำอนัตรำยทีบ่รษิัทฯ ให้บรกิำรส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2557 
และ 31 มนีำคม 2558 สำมำรถแสดงไดต้ำมตำรำงดงัต่อไปนี้ 

กลุ่มธรุกิจ 

  
 หน่วย: 
ปริมำณ 

  

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

31 มี.ค. 57 31 มี.ค. 58 

(งบกำรเงินรวม)  (งบกำรเงินรวม)  

ปริมำณ รำยได ้(ล้ำนบำท) ปริมำณ รำยได้ (ล้ำนบำท) 
ลำนวำงตูส้นิคำ้อนัตรำย TEU2 33,156.8 108.5 38,563.3 137.5 

คลงัสนิคำ้อนัตรำย Revenue Ton 6,333.0 1.9 4,997.0 3.7 

รวมทัง้หมด      110.4  141.2 
ทีม่ำ: บรษิทั 

                                                 
2 TEU หมำยถงึ Twenty Equivalent Unit หรอืเทยีบเท่ำกบัตูค้อนเทนเนอรข์นำด 20 ฟุต 



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 
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บรษิทัฯ มอีตัรำกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้อนัตรำย (Occupancy Rate) ในชว่งสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่ 31 มนีำคม 
2557 และวนัที ่31 มนีำคม 2558 ดงัแสดงตำมตำรำงต่อไปนี้ 
 

 
งวดสำมเดือนส้ินสดุ
วนัท่ี 31 มีนำคม 2557 

งวดสำมเดือนส้ินสดุ
วนัท่ี 31 มีนำคม 2558 

ปรมิำณสนิคำ้ทีค่ลงัสนิคำ้อนัตรำยสำมำรถรองรบัได ้
(Revenue Ton) 

17,483 17,483 

อตัรำกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้อนัตรำย1 (รอ้ยละ) 101.252 106.262 
ทีม่ำ: บรษิทัฯ 
หมำยเหตุ: 1อตัรำกำรให้บรกิำรรบัฝำกสนิค้ำอนัตรำยค ำนวณจำกปรมิำณสนิค้ำอนัตรำยที่ให้บรกิำรรบัฝำก (Revenue Ton) หำรด้วยปรมิำณสนิค้ำที่

คลงัสนิคำ้อนัตรำยสำมำรถรองรบัได้ (Revenue Ton) 
2 อตัรำกำรให้บริกำรรบัฝำกสนิค้ำอนัตรำยในงวดสำมเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2557 และ 2558 เกินร้อยละ 100.00 เนื่องจำกกำร
ค ำนวณจำกปรมิำณสนิคำ้ทีร่บัฝำกซึง่อำจเกนิรอ้ยละ 100.00 ในกรณีทีม่กีำรหมุนเวยีนของสนิคำ้ทีน่ ำมำฝำก 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้อนัตรำยม ี2 สว่น ดว้ยกนั ไดแ้ก่  

1. รำยไดใ้นส่วนของลำนวำงตู้สนิคำ้อนัตรำย ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2557 และ 31 
มนีำคม 2558 เท่ำกบั 108.5 ลำ้นบำท และ 137.5 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 26.73 ซึ่งเพิม่ขึน้ตำม
ปรมิำณสนิคำ้อนัตรำยทีผ่่ำนเขำ้ออกท่ำเรอืแหลมฉบงั  

2. รำยไดจ้ำกคลงัสนิคำ้อนัตรำย ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2557 และ 31 มนีำคม 2558 
เท่ำกบั 1.9 ล้ำนบำท และ 3.7 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 94.74 เนื่องจำกลูกค้ำน ำตู้สนิค้ำอนัตรำย
ออกจำกพืน้ทีค่ลงัสนิคำ้ชำ้ลง สง่ผลใหร้ำยไดค้่ำรบัฝำกสงูขึน้ 

1.3) รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้รถยนต ์
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้รถยนต์ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2557 

และ 31 มนีำคม 2558 เท่ำกบั 109.0 ลำ้นบำท และ 92.8 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรอืลดลงรอ้ยละ14.86  

รำยได้จำกกำรให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำรถยนต์ที่บรษิัทฯ ให้บรกิำร ส ำหรบังวดสำมเดือนสิน้สุด
วนัที ่31 มนีำคม 2557 และ 31 มนีำคม 2558 สำมำรถแสดงไดต้ำมตำรำงดงัต่อไปนี้ 

 

กลุ่มธรุกิจของคลงัสินค้ำทัว่ไป 

ส ำหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 

31 มี.ค. 57 31 มี.ค. 58 

(งบกำรเงินรวม) (งบกำรเงินรวม) 

รำยได้ 
(ล้ำนบำท) 

รำยได้ 
(ล้ำนบำท) 

รำยไดจ้ำกกำรรบัฝำกสนิคำ้ (Storage) 77.3 63.5 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรจดักำร 
(Operation) 

31.7 29.3 

รวม 109.0 92.8 
ทีม่ำ: บรษิทัฯ 
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1. รำยได้จำกกำรรบัฝำกสนิค้ำ (Storage) ส ำหรบังวดสำมเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 
มนีำคม 2558 เท่ำกบั 77.3 ลำ้นบำท และ 63.5 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรอืลดลงรอ้ยละ 17.85 เน่ืองจำกปรมิำณกำร
ฝำกรถยนต์ทีล่ดลงจำกผลกระทบกำรชะลอตวัอย่ำงต่อเน่ืองของก ำลงัซือ้รถยนต์ของผูบ้รโิภคทีถู่กดงึไปก่อนหน้ำนี้
ตำมนโยบำยรถคนัแรก ท ำใหล้กูคำ้ยงัคงลดระดบักำรผลติ สง่ผลใหอ้ตัรำกำรใชพ้ืน้ทีแ่ละรำยไดใ้นสว่นนี้ลดลง  

2. รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรจดักำร (Operation) ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2557 และ 31 
มนีำคม 2558 เท่ำกบั 31.7 ลำ้นบำท และ 29.3 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรอืลดลงรอ้ยละ 7.57 ตำมปรมิำณกำรฝำก
รถยนตท์ีล่ดลงเนื่องจำกนโยบำยรถคนัแรก และกำรลดพืน้ทีใ่นกำรใหบ้รกิำร 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงพืน้ทีร่บัฝำกรถ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2557 และ 31 มนีำคม 2558 

 หน่วย 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 

2557 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 

2558 

พืน้ทีท่ ัว่ไป ตำรำงเมตร 455,643 258,116 

พืน้ทีเ่ขตปลอดอำกร 
(Free Zone) 

ตำรำงเมตร 80,000 137,171 

รวมพืน้ท่ีคลงัสินค้ำ ตำรำงเมตร 535,643 395,287  
ทีม่ำ: บรษิทัฯ 
หมำยเหตุ: 1ตำรำงดงักล่ำวไม่รวมพืน้ทีข่องลกูคำ้ที ่ATL ใหบ้รกิำร (On-Site operation) 

บรษิทัฯ มอีตัรำกำรใชพ้ืน้ทีเ่พื่อใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ประเภทรถยนต ์ (Occupancy Rate) ในงวดสำม
เดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2557 และวนัที ่31 มนีำคม 2558 ดงัแสดงตำมตำรำงต่อไปนี้ 
 

 
งวดสำมเดือนส้ินสดุ
วนัท่ี 31 มีนำคม 2557 

งวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 
31 มีนำคม 2558 

พืน้ทีร่บัฝำกรถทีใ่หบ้รกิำร (ตำรำงเมตร) 535,643 395,287 

อตัรำกำรใชพ้ืน้ทีเ่พือ่บรกิำรรบัฝำกและบรหิำร
สนิคำ้ประเภทรถยนต1์ (รอ้ยละ) 

96.76 90.20 

ทีม่ำ: บรษิทัฯ 
หมำยเหตุ: 1อตัรำกำรใชพ้ื้นที่เพื่อให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำประเภทรถยนต์ค ำนวณจำกสองส่วนคอื 1) พื้นที่ให้บรกิำร 150 ไร่ ค ำนวณจำก
พืน้ทีท่ีใ่ชง้ำนจรงิทีค่ ำนวณจำกขนำดและจ ำนวนของรถทีเ่ขำ้มำใชบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้  2) พืน้ทีส่่วนทีเ่หลอื อตัรำกำรใชพ้ืน้ทีค่ดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

 

1.4) รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ควบคุมอณุหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ 

รำยไดจ้ำกกำรให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ ส ำหรบังวดสำมเดอืน
สิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2557 และ 31 มนีำคม 2558 เท่ำกบั 14.4 ลำ้นบำท และ 145.6 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั รำยได้
ในงวดสำมเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2558 เพิ่มขึ้น สำเหตุมำจำกเมื่อวนัที่ 14 มีนำคม 2557 บรษิัทฯ ได้ซื้อ
กจิกำรของกลุ่มแปซิฟิค ซึ่งด ำเนินธุรกิจให้บรกิำรคลงัสนิค้ำแช่เยน็และแช่แขง็เป็นหลกั ท ำให้มีรำยได้ดงักล่ำว
เพิม่ขึน้ ทัง้นี้ในงวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 มนีำคม 2557 งบกำรเงนิรวมของกลุ่มบรษิัทนับรวมรำยได้ดงักล่ำว
ในช่วงหลงัจำกกำรควบรวมกจิกำรเท่ำนัน้ นอกจำกน้ีคลงัสนิคำ้ของ JPAC ทีไ่ดเ้ริม่เปิดใหบ้รกิำรในระหว่ำงปี 2557 
มกีำรขยำยพื้นที่ไปในเขตพื้นที่ปลอดอำกร รวมทัง้ JPK เปิดอำคำรคลงัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็
เพิม่เติมทัง้ในส่วนพื้นที่ทัว่ไป และพื้นที่เขตปลอดอำกร ท ำให้พื้นที่กำรให้บรกิำรรวม ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2558 
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เพิม่ขึน้จำก ณ วนัที ่31 มนีำคม 2557 19,525 ตำรำงเมตร และมลีกูคำ้รำยใหม่เขำ้มำใชบ้รกิำรเพิม่มำกขึน้ ส่งผล
ใหร้ำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็เพิม่ขึน้  

รำยได้จำกกำรให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ในรอบสำมเดอืนสิน้สุด
วนัที ่31 มนีำคม 2558 รวมรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรผสมชสี มลูค่ำ 23.2 ลำ้นบำทดว้ย ซึง่ตัง้แต่ไตรมำสที ่2 ปีบญัช ี
2558 รำยไดด้งักล่ำวจะถูกบนัทกึในลกัษณะของกำรรบัจำ้งผลติแทน (ไม่รวมต้นทุนวตัถุดบิชสี) ซึง่หำกบนัทกึใน
ลกัษณะดงักล่ำวจะท ำให้มีรำยได้จำกกำรให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แขง็  
124.5 ลำ้นบำท (รำยไดล้ดลงจำกตน้ทุนวตัถุดบิ 21.1 ลำ้นบำท) 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงพืน้ที่คลงัสนิค้ำเพื่อรบัฝำกสนิค้ำควบคุมอุณภูมแิช่เยน็และแช่แขง็  ณ วนัที ่31 มนีำคม 
2557 และ 31 มนีำคม 2558 

 หน่วย 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 

2557 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 

2558 

จ ำนวนคลงัสนิคำ้ อำคำร 7 8 

พืน้ทีค่ลงัสนิคำ้ ตำรำงเมตร 28,740 48,265 

ทีม่ำ: บรษิทัฯ 

 บรษิทัฯ มอีตัรำกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้ควบคมุอุณหภมูแิช่เยน็และแช่แขง็ (Occupancy Rate) ในงวด
สำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2557 และ วนัที ่31 มนีำคม 2558 ดงัแสดงตำมตำรำงต่อไปนี้ 
 

 
งวดสำมเดือนส้ินสดุ
วนัท่ี 31 มีนำคม 2557 

งวดสำมเดือนส้ินสดุ
วนัท่ี 31 มีนำคม 2558 

ปรมิำณสนิคำ้ทีค่ลงัสนิคำ้สำมำรถรองรบัได ้
(Revenue Ton) 

54,194 72,194 

อตัรำกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้ควบคุม
อุณหภมูแิช่เยน็และแช่แขง็1 (รอ้ยละ) 

67.94 67.36 

ทีม่ำ: บรษิทัฯ 
หมำยเหตุ: 1อตัรำกำรให้บรกิำรรบัฝำกสนิคำ้ควบคุมอุณภูมแิชเ่ยน็และแชแ่ขง็ค ำนวณจำกปรมิำณสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่

แขง็ทีใ่หบ้รกิำรรบัฝำก (Ton) หำรดว้ยปรมิำณสนิคำ้ทีค่ลงัสนิคำ้ควบคุมอุณหภมูแิชเ่ยน็และแชแ่ขง็สำมำรถรองรบัได้ (Ton) 
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2) รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรขนสง่สนิคำ้ 

รำยได้จำกกำรให้บรกิำรขนส่งสนิค้ำส ำหรบังวดสำมเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 
2558 เท่ำกบั 14.7 ลำ้นบำท และ 22.7 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 54.42 

รำยได้และปรมิำณเที่ยวแบ่งตำมประเภทสนิค้ำที่ขนส่งส ำหรบังวดสิน้สุดวนัที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 
มนีำคม 2558 สำมำรถแสดงไดต้ำมตำรำงดงัต่อไปนี้ 

กลุ่มธรุกิจ 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

31 มี.ค. 57 31 มี.ค. 58 

(งบกำรเงินรวม) (งบกำรเงินรวม)  

ปริมำณ รำยได้ ปริมำณ รำยได้ 

(เท่ียว) (ล้ำนบำท) (เท่ียว) (ล้ำนบำท) 

กำรขนส่งสนิคำ้ทัว่ไป 911 4.5 1,638 6.2 

กำรขนส่งสนิคำ้อนัตรำย 847 4.2 839 4.2 

กำรขนส่งรถยนต ์ 200 4.5 233 4.4 

กำรขนส่งสนิคำ้ควบคุมอุณภมูแิช่เยน็และแช่แขง็ 340 1.5 2,115 7.9 

รวมทัง้หมด   2,290 14.7 4,825 22.7 
ทีม่ำ: บรษิทัฯ 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรขนสง่สนิคำ้ ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2557 สงูกว่ำงวดสำมเดอืน
สิน้สุดวนัที่ 31 มีนำคม 2558 จ ำนวน 8.0 ล้ำนบำท หรอืคิดเป็นร้อยละ 54.42 ซึ่งปจัจยัหลกัมำจำกเมื่อวนัที่ 14 
มนีำคม 2557 บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรซือ้ธุรกจิขนสง่สนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็จำกกลุ่มแปซฟิิค ท ำให้
มรีำยไดด้งักล่ำวเพิม่ขึน้ ทัง้นี้ในงวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 มนีำคม 2557 งบกำรเงนิรวมของกลุ่มบรษิทันับรวม
รำยได้ดงักล่ำวในช่วงหลงัจำกกำรควบรวมกิจกำรเท่ำนัน้ นอกจำกนี้ ในช่วงปลำยปี 2557 บรษิัทฯ เริม่ให้บรกิำร
ขนส่งสนิคำ้ทัว่ไปขำ้มแดนไปยงัประเทศลำว และใหบ้รกิำรเพิม่มำกขึน้ในช่วงตน้ปี 2558 จงึสง่ผลใหร้ำยไดจ้ำกกำร
ใหบ้รกิำรดงักล่ำวเพิม่มำกขึน้  
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3) รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรขนยำ้ยในประเทศและต่ำงประเทศ 

รำยได้จำกกำรให้บรกิำรขนย้ำยในประเทศและต่ำงประเทศ ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 มีนำคม 
2557 และ 31 มนีำคม 2558 เท่ำกบั 62.2 ลำ้นบำท และ 64.3 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรอืเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 3.38 

รำยได้จำกกำรให้บรกิำรขนย้ำยในประเทศและต่ำงประเทศแบ่งตำมประเภท ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุด
วนัที ่31 มนีำคม 2557 และ 31 มนีำคม 2558 สำมำรถแสดงไดต้ำมตำรำงดงัต่อไปนี้ 

กลุ่มธรุกิจ 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

31 มี.ค. 57 31 มี.ค. 58 

(งบกำรเงินรวม)  (งบกำรเงินรวม) 

รำยได้ ร้อยละของ
รำยได้รวม 

รำยได้ ร้อยละของ
รำยได้รวม (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท) 

บรกิำรขนยำ้ยสิง่ของเครือ่งใช้
ส ำหรบัทีพ่กัอำศยั 

54.0 11.83 54.8 8.87 

บรกิำรขนยำ้ยอุปกรณ์ส ำนกังำน 2.6 0.58 1.9 0.31 

บรกิำรขนยำ้ยอุปกรณ์เครือ่งจกัร
ส ำหรบัโรงงำน 

3.3 0.72 3.4 0.54 

บรกิำรขนยำ้ยสิง่ของส ำหรบังำน
แสดงสนิคำ้และศลิปะ 

2.3 0.51 4.2 0.68 

รวมทัง้หมด   62.2 13.64 64.3 10.41 

ทีม่ำ: บรษิทัฯ 

รำยได้จำกกำรให้บรกิำรขนย้ำยในประเทศและต่ำงประเทศ ส ำหรบังวดสำมเดือนสิน้สุดวนัที่ 31 มนีำคม 
2557 สงูกว่ำงวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2557 จ ำนวน 2.1 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.38 ซึง่เพิม่ขึน้
เลก็น้อยจำกช่วงเดยีวกนัในปี 2557 

4) รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกเอกสำรและขอ้มลู 

รำยได้จำกกำรให้บรกิำรรบัฝำกเอกสำรขอ้มูล ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 มนีำคม 2557 และ 31 
มนีำคม 2558 เท่ำกบั 18.2 ลำ้นบำท และ 21.1 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 15.93 

รำยไดจ้ำกบรกิำรรบัฝำกเอกสำรและบรกิำรจดักำรเอกสำรและบรกิำรขนสง่ ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่
31 มนีำคม 2557 และ 31 มนีำคม 2558 สำมำรถแสดงไดต้ำมตำรำงดงัต่อไปนี้ 

กลุ่มธรุกิจ 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มี.ค. 57 31 มี.ค. 58 

(งบกำรเงินรวม)  (งบกำรเงินรวม) 
รำยได้ 

(ล้ำนบำท) 
ร้อยละของ
รำยได้รวม 

รำยได้ 
(ล้ำนบำท) 

ร้อยละของ
รำยได้รวม 

กำรใหบ้รกิำรรบัฝำกเอกสำร 14.8 3.23 17.9 2.89 

กำรใหบ้รกิำรจดักำรเอกสำรและ
บรกิำรขนส่ง 

3.4 0.76 3.2 0.52 

รวมทัง้หมด   18.2 3.99 21.1 3.41 
ทีม่ำ: บรษิทัฯ 
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ทัง้นี้ จ ำนวนกล่องเอกสำรทีบ่รษิทัฯ รบัฝำก ณ วนัที ่31 มนีำคม 2557 และ 31 มนีำคม 2558 สำมำรถแสดง
ไดต้ำมตำรำงดงัต่อไปนี้ 

 หน่วย ณ วนัท่ี 31 มี.ค. 57 ณ วนัท่ี 31 มี.ค. 58 

จ ำนวนกล่องทีร่บัฝำก กล่อง 683,760 693,936 

ทีม่ำ: บรษิทัฯ 

จำกตำรำงจะเหน็ไดว้่ำบรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกเอกสำรเพิม่ขึน้สอดคลอ้งกบัจ ำนวนเอกสำร
ทีม่กีำรรบัฝำกเพิม่ขึน้ของบรษิัทฯ นอกจำกนัน้บรษิัทฯ ยงัให้บรกิำรในรูปแบบแฟ้มเอกสำรเพิม่ ท ำให้บรษิัทฯ มี
รำยไดใ้นสว่นนี้เพิม่ดว้ย  

5) รำยไดจ้ำกธุรกจิอื่น 

รำยไดจ้ำกธุรกจิอื่นๆ ไดแ้ก่ รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำคลงัสนิคำ้ และรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรทำงดำ้นเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2557 และ 31 มนีำคม 2558 บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกธุรกจิอื่น 
7.6 ล้ำนบำท และ 10.0 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นสดัส่วนประมำณร้อยละ 1.61 ของรำยได้จำกกำรให้เช่ำและ
ใหบ้รกิำรของบรษิทัฯ รำยไดจ้ำกธุรกจิอื่นส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2558 สงูกว่ำ งวดสำมเดอืน
สิน้สุดวนัที่ 31 มนีำคม 2557 ปจัจยัหลกัมำจำกเมื่อปลำยปี 2557 JPLAND ได้เริม่เปิดบรกิำรให้เช่ำคลงัสนิค้ำแก่
ลูกค้ำภำยนอกจ ำนวน 1 คลัง และเปิดเพิ่มเติมในไตรมำส 1 ปี 2558 อีกจ ำนวน 1 คลัง รวมทัง้ DITS มีกำร
ใหบ้รกิำรทำงดำ้นกำรเขยีนโปรแกรมค่ำระวำง (Freight) ใหแ้ก่ลกูคำ้รำยหนึ่ง สง่ผลใหร้ำยไดใ้นงวดสำมเดอืนสิน้สุด
วนัที ่31 มนีำคม 2558 เพิม่มำกขึน้ 

รำยได้จำกกำรลงทุน 

รำยไดจ้ำกกำรลงทุนของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่เป็นรำยไดจ้ำก ดอกเบีย้รบั ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 
มีนำคม 2557 และ31 มีนำคม 2558 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรลงทุนเท่ำกบั 1.1  ล้ำนบำท และ 0.1  ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั 

รำยได้อ่ืน 

รำยไดอ้ื่นของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ เงนิไดจ้ำกกำรเคลมประกนั ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทรพัยส์นิ รำยไดส้ว่นเพิม่ค่ำ
สำธำรณูปโภค เป็นต้น ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2557 และ 31 มนีำคม 2558 บรษิทัฯ มรีำยได้
อื่นเท่ำกบั 4.5  ล้ำนบำท และ 5.0 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั รำยได้อื่นในงวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2558 
สงูขึน้ เน่ืองจำกกำรเพิม่ขึน้ของรำยไดส้ว่นเพิม่ค่ำสำธำรณูปโภคทีเ่รยีกเกบ็จำกลกูคำ้ 

ต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำร และก ำไรขัน้ต้น 

ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2557 และ 31 มนีำคม 2558 บรษิทัฯ มตีน้ทุนค่ำเช่ำและบรกิำร
เท่ำกบั 298.0 ลำ้นบำท และ 393.9 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ทัง้นี้ ส่วนประกอบหลกัของตน้ทุนค่ำเช่ำและบรกิำร ไดแ้ก่ 
ค่ำเช่ำทีด่นิ ค่ำเช่ำอุปกรณ์ เช่น โฟลค์ลฟิท ์และค่ำเสือ่มรำคำอำคำรและอุปกรณ์ 

ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มนีำคม 2558 บรษิัทฯ มกี ำไรขัน้ต้น เท่ำกบั 
เท่ำกบั 158.2 ล้ำนบำท และ 224.1 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นร้อยละ 34.68 และร้อยละ 
36.26 ตำมล ำดบั 
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ตน้ทุนค่ำเช่ำและบรกิำรส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2558 สงูกว่ำงวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่
31 มีนำคม 2557 เท่ำกับ 95.9 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.18 ซึ่งเพิ่มขึ้นตำมรำยได้ของบริษัทฯ ทัง้นี้ 
สว่นประกอบหลกัของตน้ทุนค่ำเช่ำและบรกิำร ไดแ้ก่ ค่ำเช่ำ และค่ำเสือ่มรำคำอำคำรและอุปกรณ์ 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงตน้ทุนค่ำเชำ่และค่ำบรกิำร แยกตำมประเภทธุรกจิ 

  

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

31 มี.ค. 57 
(งบกำรเงินรวม)  

31 มี.ค. 58 
(งบกำรเงินรวม) 

มลุค่ำ 
(ล้ำนบำท) 

ร้อยละของ
รำยได้รวม 

มลุค่ำ 
(ล้ำนบำท) 

ร้อยละของ
รำยได้รวม 

ธรุกิจให้บริกำรรบัฝำกและบริหำรสินค้ำ     

สนิคำ้ทัว่ไป 62.6 13.73 77.8 12.59 
สนิคำ้อนัตรำย 70.0 15.35 82.9 13.42 
รถยนต ์ 80.8 17.72 65.0 10.52 
สนิคำ้ควบคุมอุณภมูแิช่เยน็และแช่แขง็ 9.5 2.09 82.9 13.41 

รวม 223.0 48.89 308.7 49.94 
ธรุกิจให้บริกำรขนส่งสินค้ำ 14.0 3.06 20.7 3.34 

ธรุกิจให้บริกำรขนย้ำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 

46.8 10.25 46.7 7.55 

ธรุกิจให้บริกำรรบัฝำกเอกสำรและข้อมลู 9.6 2.10 9.1 1.47 

ธรุกิจอ่ืนๆ 4.6 1.01 8.8 1.43 

ต้นทุนค่ำเช่ำและกำรบริกำร 298.0 65.32 393.9 63.74 
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และตำรำงต่อไปนี้แสดงก ำไรขัน้ตน้และอตัรำก ำไรขัน้ตน้แยกตำมประเภทธุรกจิ 

  

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

31 มี.ค. 57 
(งบกำรเงินรวม)  

31 มี.ค. 58 
(งบกำรเงินรวม) 

มลุค่ำ 
(ล้ำนบำท) 

อตัรำก ำไรขัน้ต้น 
(ร้อยละ) 

มลุค่ำ 
(ล้ำนบำท) 

อตัรำก ำไรขัน้ต้น 
(ร้อยละ) 

ธุรกจิใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้     

สนิคำ้ทัว่ไป 57.0 47.66 42.5 35.33 

สนิคำ้อนัตรำย 40.4 36.56 58.3 41.30 

รถยนต ์ 28.2 25.86 27.8 29.92 

สนิคำ้ควบคุมอุณภมูแิช่เยน็และแช่แขง็ 4.9 33.78 62.7 43.05 

ธุรกจิใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ 0.7 4.95 2.0 8.98 

ธุรกจิใหบ้รกิำรขนยำ้ยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 

15.4 24.82 17.7 27.45 

ธุรกจิใหบ้รกิำรรบัฝำกเอกสำรและขอ้มลู 8.6 47.28 12.0 56.91 

ธุรกจิอื่นๆ 3.0 39.01 1.1 11.18 

ก ำไรขัน้ต้นรวม 158.2 34.68 224.1 36.26 

1) ตน้ทุนค่ำเช่ำและค่ำบรกิำร และก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ 
1.1)   ตน้ทุนค่ำเช่ำและค่ำบรกิำร และก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ทัว่ไป 

ตน้ทุนค่ำเช่ำและบรกิำรจำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ทัว่ไป ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 
มนีำคม 2557 และ 31 มนีำคม 2558 เท่ำกบั 62.6 ลำ้นบำท และ 77.8 ลำ้นบำท  ตำมล ำดบั จะพบว่ำตน้ทุนค่ำเช่ำ
และบรกิำรจำกกำรให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ทัว่ไปเพิม่ขึน้ เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่อตัรำค่ำแรงในงวด
สำมเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2558 นอกจำกนี้บริษัทฯ มีค่ำเสื่อมรำคำของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และค่ำตัด
จ ำหน่ำยซอฟแวรท์ีใ่ชใ้นกำรใหบ้รกิำรเพิม่มำกขึน้ รวมทัง้ต้นทุนในกำรด ำเนินพธิกีำรศุลกำกรทีเ่พิม่ขึน้ตำมปรมิำณ
งำนทีใ่หบ้รกิำร สง่ผลใหต้น้ทุนค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรในกำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ทัว่ไปเพิม่ขึน้ 

ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ทัว่ไปของบรษิทัฯ ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 
มนีำคม 2557 และ 31 มนีำคม 2558 เท่ำกบั 57.0 ลำ้นบำท และ 42.5 ลำ้นบำท  ตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นอตัรำก ำไร
ขัน้ต้นรอ้ยละ 47.66 และรอ้ยละ 35.33 ตำมล ำดบั พบว่ำอตัรำก ำไรขัน้ต้นในงวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 
2558 ต ่ำกว่ำอตัรำในงวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 มนีำคม 2557 ถงึแม้กำรขยำยพื้นที่ให้บรกิำรในช่วงปี 2555 – 
2557 ลูกค้ำเริม่เขำ้มำใช้บรกิำรเต็มพื้นที่ช่วงปลำยปี 2557 ท ำให้อตัรำกำรใช้พื้นที่คลงัสนิค้ำทัว่ไป (Occupancy 
Rate) ในไตรมำสที่ 1 ปี 2558 สงูกว่ำไตรมำสที่ 1 ปี 2557 แต่สดัส่วนรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรจดักำร (Handling) 
ในไตรมำสที่ 1 ปี 2558 ค่อนขำ้งน้อยเมื่อเทยีบกบัไตรมำสเดยีวกนัในปี 2557 ซึ่งงำนบรกิำรจดักำรดงักล่ำวสรำ้ง
รำยไดโ้ดยทีค่่ำใชจ้่ำยเพิม่ขึน้ค่อนขำ้งน้อย ส่งผลใหอ้ตัรำก ำไรขัน้ต้นในไตรมำสที ่1 ปี 2557 สงูกว่ำไตรมำสที ่1 ปี 
2558 
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1.2)   ตน้ทุนค่ำเช่ำและค่ำบรกิำร และก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้อนัตรำย 

ตน้ทุนค่ำเช่ำและบรกิำรจำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้อนัตรำย ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่
31 มนีำคม 2557 และ 31 มนีำคม 2558 เท่ำกบั 70.0 ลำ้นบำท และ 82.9 ลำ้นบำท  ตำมล ำดบั จะพบว่ำตน้ทุนค่ำ
เช่ำและบรกิำรในงวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2558 สงูกว่ำต้นทุนค่ำเช่ำและบรกิำรในงวดสำมเดอืนสิน้สุด
วนัที ่31 มนีำคม 2557 ซึง่เพิม่ตำมปรมิำณงำนทีเ่พิม่สงูขึน้ 

ก ำไรขัน้ต้นจำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้อนัตรำยของบริษทัฯ ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่
31 มนีำคม 2557 และ 31 มนีำคม 2558 เท่ำกบั 40.4 ลำ้นบำท และ 58.3 ลำ้นบำท  ตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นอตัรำ
ก ำไรขัน้ต้นร้อยละ 36.56 และร้อยละ 41.30 ตำมล ำดบั อตัรำก ำไรขัน้ต้นเพิม่ขึ้นในงวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 
มนีำคม 2558 เนื่องจำกมีปรมิำณงำนที่เพิ่มขึน้และอตัรำกำรให้บรกิำรรบัฝำกสนิค้ำอนัตรำย (Occupancy Rate) 
เพิม่ขึน้ ในขณะทีต่น้ทุนคงที ่เช่น ค่ำเสือ่มรำคำทรพัยส์นิไม่ไดเ้พิม่ขึน้ตำมปรมิำณงำน 

1.3)   ตน้ทุนค่ำเช่ำและค่ำบรกิำร และก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้รถยนต์ 

ต้นทุนค่ำเช่ำและบรกิำรจำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้รถยนต์ ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่
31 มนีำคม 2557 และ 31 มนีำคม 2558 เท่ำกบั 80.8 ลำ้นบำท และ 65.0 ลำ้นบำท  ตำมล ำดบั ปจัจยัหลกัในกำร 
ลดลงของต้นทุนค่ำเช่ำและบรกิำรในงวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2558 เกิดจำกกำรลดลงของพื้นที่กำร
ใหบ้รกิำร เน่ืองจำกบรษิทัฯ ปรบัลดพืน้ทีก่ำรใหบ้รกิำรตำมปรมิำณกำรฝำกรถยนตท์ีล่ดลงจำกผลกระทบนโยบำยรถ
คนัแรก  

ก ำไรขัน้ต้นจำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้รถยนต์ของบรษิัทฯ ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่
31 มนีำคม 2557 และ 31 มนีำคม 2558 เท่ำกบั 28.2 ลำ้นบำท และ 27.8 ลำ้นบำท  ตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นอตัรำ
ก ำไรขัน้ต้นรอ้ยละ 25.86 และร้อยละ 29.92 ตำมล ำดบั จะพบว่ำอตัรำก ำไรขัน้ต้นเพิม่ขึน้ในงวดสำมเดอืนสิน้สุด
วนัที ่31 มนีำคม 2558 เน่ืองจำก ในช่วงไตรมำส 1 ปี 2557 ธุรกจิรถยนตม์กีำรเตบิโตอย่ำงมำกจำกผลของนโยบำย
รถคนัแรก ท ำใหบ้รษิทัฯ มลีูกคำ้ใชบ้รกิำรฝำกรถยนตเ์ป็นจ ำนวนมำก บรษิทัฯ จงึมกีำรเช่ำพืน้ทีใ่หม่เพื่อสนบัสนุน
ธุรกจิจำกผูใ้ห้เช่ำภำยนอกซึ่งมอีตัรำค่ำเช่ำที่ค่อนขำ้งสงูเมื่อเทยีบกับอตัรำค่ำเช่ำจำกท่ำเรอืแหลมฉบงั อย่ำงไรก็
ตำม ในไตรมำส 1 ปี 2558  ATL มไิดม้กีำรเช่ำพืน้ทีด่งักล่ำวแลว้ ท ำใหอ้ตัรำก ำไรขัน้ตน้สงูขึน้ 

1.4)   ตน้ทุนค่ำเช่ำและค่ำบรกิำร และก ำไรขัน้ต้นจำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็
และแช่แขง็ 

ต้นทุนค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรจำกกำรให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำควบคุมอุณหภูมิแช่เยน็และแช่แขง็  
ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2557 และ 31 มนีำคม 2558 เท่ำกบั 9.5 ลำ้นบำท และ 82.9 ลำ้นบำท  
ตำมล ำดบั ซึง่เพิม่ขึน้จำกกำรทีบ่รษิทัฯ ซือ้กจิกำรของกลุ่มแปซฟิิคเมื่อวนัที ่14 มนีำคม 2557 นอกจำกนัน้บรษิทัฯ 
ยงัมกีำรเปิดอำคำรคลงัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็เพิม่เติมทัง้ในส่วนพืน้ทีท่ ัว่ไป และพืน้ทีเ่ขตปลอด
อำกรของ JPK จ ำนวน 1 คลงั รวมทัง้ขยำยพืน้ทีใ่นส่วนเขตปลอดอำกรของ JPAC ท ำใหม้คี่ำใชจ้่ำยในสว่นค่ำเสือ่ม
รำคำและค่ำสำธำรณูปโภคทีเ่พิม่ขึน้ 

ต้นทุนค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรจำกกำรให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ใน
รอบสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2558 ตน้ทุนในกกำรใหบ้รกิำรผสมชสี มลูค่ำ 22.8 ลำ้นบำทดว้ย ซึง่ตัง้แต่ไตร
มำสที ่2 ปีบญัช ี2558 ต้นทุนดงักล่ำวจะถูกบนัทกึในลกัษณะของกำรรบัจำ้งผลติแทน (บนัทกึเฉพำะในส่วนต้นทุน
ค่ำแรงและต้นทุนค่ำโสหุย้กำรผลติ ไม่รวมต้นทุนวตัถุดบิชสี) ซึง่หำกบนัทกึในลกัษณะดงักล่ำวจะท ำใหม้ตี้นทุนค่ำ
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เช่ำและค่ำบรกิำรจำกกำรให้บรกิำรรบัฝำกและบริหำรสนิค้ำควบคุมอุณหภูมิแช่เยน็และแช่แขง็ 61.8 ล้ำนบำท 
(ตน้ทุนวตัถุดบิลดลง 21.1 ลำ้นบำท) 

ก ำไรขัน้ต้นจำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็   ส ำหรบังวดสำม
เดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 มนีำคม 2557 และ 31 มนีำคม 2558 เท่ำกบั 4.9 ล้ำนบำท และ 62.7 ล้ำนบำท  ตำมล ำดบั 
หรอืคดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นรอ้ยละ 33.78 และรอ้ยละ 43.05 ตำมล ำดบั ทัง้นี้ ก ำไรขัน้ต้นเพิม่ขึน้จำกกำรซือ้ธุรกจิ
ของกลุ่มแปซฟิิค และกำรขยำยพืน้ทีก่ำรด ำเนินงำน ส ำหรบัอตัรำก ำไรขัน้ตน้ทีส่งูขึน้ เนื่องจำกในช่วงไตรมำสที ่1 ปี 
2557 คลงัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ของ JPAC มกีำรขยำยพืน้ทีใ่นสว่นเขตปลอดอำกร ซึง่ลูกคำ้ยงั
ใชบ้รกิำรไม่มำก อตัรำกำรใชพ้ืน้ทีใ่นช่วงเวลำดงักล่ำวจงึต ่ำ สง่ผลใหอ้ตัรำก ำไรขัน้ตน้ในไตรมำสที ่1 ปี 2558 สงูขึน้  

2) ตน้ทุนค่ำเช่ำและค่ำบรกิำร และก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหบ้รกิำรขนสง่สนิคำ้ 

ต้นทุนค่ำเช่ำและบรกิำรจำกกำรให้บรกิำรขนส่งสนิค้ำ ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 มนีำคม 2557 
และ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกบั 14.0 ล้ำนบำท และ 20.7 ล้ำนบำท  ตำมล ำดบั ซึ่งเพิ่มขึ้นจำกกำรที่บรษิัทฯ ซื้อ
กจิกำรของกลุ่มแปซฟิิคเมื่อวนัที ่14 มนีำคม 2557  

ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหบ้รกิำรขนสง่สนิคำ้ของบรษิทัฯ ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2557 และ 
31 มนีำคม 2558 เท่ำกบั 0.7 ล้ำนบำท และ 2.0 ล้ำนบำท  ตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นรอ้ยละ 4.95 
และร้อยละ 8.98 ตำมล ำดับ จะพบว่ำอัตรำก ำไรขัน้ต้นเพิ่มขึ้นในงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 
เน่ืองจำกตน้ทุนน ้ำมนัทีล่ดต ่ำลง 

3) ตน้ทุนค่ำเช่ำและค่ำบรกิำร และก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหบ้รกิำรขนยำ้ยในประเทศและต่ำงประเทศ 

ต้นทุนค่ำเช่ำและบรกิำรจำกกำรให้บรกิำรขนย้ำยในประเทศและต่ำงประเทศ ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุด
วนัที ่31 มนีำคม 2557 และ 31 มนีำคม 2558 เท่ำกบั 46.8 ลำ้นบำท และ 46.7 ลำ้นบำท  ตำมล ำดบั ซึง่ต้นทุนค่ำ
เช่ำและบรกิำรของทัง้สองงวดใกลเ้คยีงกนั 

ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหบ้รกิำรขนสง่สนิคำ้ของบรษิทัฯ ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2557 และ 
31 มนีำคม 2558 เท่ำกบั 15.4 ลำ้นบำท และ 17.7 ลำ้นบำท  ตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้รอ้ยละ 24.82 
และร้อยละ 27.45 ตำมล ำดับ จะพบว่ำอัตรำก ำไรขัน้ต้นเพิ่มขึ้นในงวดสำมเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2558 
เน่ืองจำกในไตรมำสที ่1 ปี 2558 บรษิัทฯ มกีำรปรบัค่ำบรกิำรเพิม่ขึน้ และได้รบังำนขนย้ำยงำนแสดงสนิคำ้ศลิปะ
เพิม่ขึน้ซึง่มอีตัรำก ำไรขัน้ตน้สงู 

4) ตน้ทุนค่ำเช่ำและค่ำบรกิำร และก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกเอกสำรและขอ้มลู 

 ต้นทุนค่ำเช่ำและบรกิำรจำกกำรให้บรกิำรรบัฝำกเอกสำรและข้อมูล ส ำหรบังวดสำมเดือนสิน้สุดวนัที่ 31 
มนีำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกบั 9.6 ล้ำนบำท และ 9.1 ล้ำนบำท  ตำมล ำดบั ซึ่งต้นทุนค่ำเช่ำและ
บรกิำรลดลงเพยีงเลก็น้อย เนื่องจำกค่ำเสือ่มรำคำของชัน้วำงเอกสำรบำงตวัถูกตดัค่ำเสือ่มจนหมดแลว้ 

ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหบ้รกิำรขนสง่สนิคำ้ของบรษิทัฯ ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2557 และ 
31 มนีำคม 2558 เท่ำกบั 8.6 ลำ้นบำท และ 12.0 ลำ้นบำท  ตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นรอ้ยละ 47.28 
และร้อยละ 56.91 ตำมล ำดับ จะพบว่ำอัตรำก ำไรขัน้ต้นเพิ่มขึ้นในงวดสำมเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2558 
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เน่ืองจำกปรมิำณกล่องทีร่บัฝำกเพิม่ขึน้และอตัรำกำรใชพ้ืน้ทีใ่นกำรเกบ็เอกสำรดขีึน้ ในขณะทีต่น้ทุนคงทีไ่ม่ไดเ้พิม่
ตำมปรมิำณงำน สง่ผลใหอ้ตัรำก ำไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้ 

5) ตน้ทุนค่ำเช่ำและค่ำบรกิำร และก ำไรขัน้ตน้จำกธุรกจิอื่นๆ 

ตน้ทุนค่ำเช่ำและบรกิำรจำกธุรกจิอื่นๆ ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2557 และ 31 มนีำคม 
2558 เท่ำกบั 4.6 ลำ้นบำท และ 8.8 ลำ้นบำท  ตำมล ำดบั ปจัจยัหลกัในกำรเพิม่ขึน้ของต้นทุนค่ำเช่ำและบรกิำรใน
งวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2558 เกดิจำกกำรทีป่ลำยปี 2557 JPLAND ไดเ้ริม่เปิดบรกิำรใหเ้ช่ำคลงัสนิคำ้
แก่ลกูคำ้ภำยนอกจ ำนวน 1 คลงั และเปิดเพิม่เตมิในไตรมำส 1 ปี 2558 อกีจ ำนวน 1 คลงั ท ำใหม้คี่ำใชจ้่ำยในเรื่อง
ค่ำเสือ่มรำคำทีเ่พิม่ขึน้  

ก ำไรขัน้ต้นจำกธุรกจิอื่นๆ ของบรษิทัฯ ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2557 และ 31 มนีำคม 
2558 เท่ำกบั 3.0 ลำ้นบำท และ 1.1 ล้ำนบำท  ตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นรอ้ยละ 39.01 และรอ้ยละ 
11.18 ตำมล ำดบั จะพบว่ำอตัรำก ำไรขัน้ตน้ลดลงในงวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2558 มปีจัจยัหลกัมำจำก
คลงัสนิคำ้ใหเ้ช่ำของ JPLAND ทีเ่ปิดใหม่ 2 คลงั ยงัมอีตัรำกำรใชบ้รกิำรจำกลกูคำ้ภำยนอกไม่เตม็พืน้ที ่รวมทัง้มคี่ำ
เสือ่มรำคำและค่ำใชจ้่ำยทีเ่พิม่ขึน้ในสว่นของคลงัใหม่ สง่ผลใหอ้ตัรำก ำไรขัน้ตน้ลดลง 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำร 

ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 มนีำคม 2557 และ 31 มนีำคม 2558 บรษิัทฯ มคี่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
และกำรบรหิำรเท่ำกบั 92.64 ลำ้นบำท และ 98.94 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 20.31 และรอ้ยละ 16.01 
ของรำยได้ค่ำเช่ำและจำกกำรบริกำรส ำหรบังวดสำมเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558 
ตำมล ำดบั ซึ่งประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยหลกั ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกบับุคลำกร ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดนิทำง  

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและกำรบรหิำรส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 มนีำคม 2558 เพิม่ขึน้เลก็น้อยเมื่อ
เทยีบกบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2557  เท่ำกบั 6.3 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 6.80 โดยค่ำใชจ้่ำย
ในกำรขำยและกำรบรหิำรหลกัของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ ค่ำใชจ้่ำยเกีย่วกบับุคลำกร ค่ำเสือ่มรำคำ ค่ำใชจ้่ำยในกำรเดนิทำง 
และค่ำสำธำรณูปโภค ทัง้นี้กำรเพิม่ขึน้ของค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและกำรบรหิำรของบรษิทัฯ สว่นใหญ่มำจำกกำรเพิ่ม
บุคลำกรเพื่อรองรบักำรขยำยงำนของบรษิัทฯ โดยเฉพำะพนักงำนในส่วนของกำรพฒันำธุรกจิในต่ำงประเทศ ซึ่ง
ปจัจุบนัยงัไม่ไดม้กีำรด ำเนินกำรท ำใหร้ำยจ่ำยสว่นดงักล่ำวบนัทกึเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 

ต้นทุนทำงกำรเงิน 

ส ำหรบังวดสำมเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558 บรษิัทฯ มีต้นทุนทำงกำรเงิน
เท่ำกบั 18.1 ลำ้นบำท และ 35.5 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ทัง้นี้ ต้นทุนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ ในงวดสำมเดอืนสิน้สุด
วนัที ่31 มนีำคม 2558 เพิม่ขึน้เนื่องจำกบรษิทัฯ มกีำรกูเ้งนิจำกสถำบนักำรเงนิเพื่อท ำกำรขยำยพืน้ทีใ่หบ้รกิำร  

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 

ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 มนีำคม 2557 และ 31 มนีำคม 2558 บรษิัทฯ มกี ำไรก่อนภำษีเงนิได้
เท่ำกบั 47.6 ล้ำนบำท และ 94.6 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ก ำไรก่อนภำษีส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 
2558 สงูกว่ำงวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2557 เท่ำกบั 47.0 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 98.74 เน่ืองจำก 
กำรเพิม่ขึน้ของรำยไดข้องบรษิทัฯ และอตัรำก ำไรขัน้ตน้ทีส่งูขึน้ 
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ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

บรษิัทฯ ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส ำหรบังวดสำมเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558 
เท่ำกบั 13.5 ลำ้นบำท และ 15.5 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นอตัรำรอ้ยละ 28.33 และรอ้ยละ 16.42 ตำมล ำดบั อตัรำภำษี
เงนิได้ระหว่ำงงวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2557 สูงกว่ำร้อยละ 20.00 เนื่องจำกบรษิัทย่อยในกลุ่มบำง
บรษิัทมผีลขำดทุนก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได ้เพรำะเพิง่เริม่ด ำเนินงำน ในขณะที่บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยที่มกี ำไร
ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้มีอตัรำภำษีเงนิได้ประมำณร้อยละ 20.00 เมื่อน ำมำผลขำดทุนของบริษัทย่อยมำรวม
ค ำนวณก ำไรก่อนค่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิไดใ้นงบกำรเงนิรวม จะท ำใหก้ ำไรก่อนค่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิได้ดูน้อยเมื่อเทยีบกบั
ภำษีเงนิได้ที่จ่ำยไป และท ำให้อตัรำค่ำใช้จ่ำยภำษีในงบกำรเงนิรวมสูงกว่ำ ร้อยละ 20.00 อตัรำภำษีเงนิได้ของ
บรษิัทฯ ในงวดสำมเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2558 ต ่ำกว่ำร้อยละ 20.00 ของก ำไรสุทธ ิเนื่องจำกคลงัสนิค้ำ
ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ของบรษิทัฯ ไดร้บัสทิธปิระโยชน์จำกคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน (BOI) ท ำ
ใหก้ ำไรบำงสว่นไม่ถูกน ำมำคดิภำษเีงนิได ้

          ก ำไรสุทธิ และอตัรำก ำไรสุทธิ 

บรษิทัฯ มกี ำไรสุทธสิ ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที่ 31 มนีำคม 2557 และ 31 มนีำคม 2558 เท่ำกบั 34.1 
ลำ้นบำท และ 79.1 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นอตัรำก ำไรสุทธ ิรอ้ยละ 7.47 และรอ้ยละ 12.69 ตำมล ำดบั ทัง้นี้ 
อตัรำก ำไรสุทธเิพิม่ขึน้ในงวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2558 เน่ืองจำกรำยได ้และก ำไรขัน้ต้นที่สงูขึน้เมื่อ
เทยีบกบัค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและกำรบรหิำรทีเ่พิม่ขึน้ในสดัสว่นที่น้อยกว่ำ  
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กำรวิเครำะหฐ์ำนะทำงกำรเงิน 

ภำพรวมของสินทรพัย ์

สนิทรพัย์ส่วนใหญ่ของบรษิัทฯ ประกอบด้วยอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน และที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
ตำมงบกำรเงนิรวมเสมอืน ณ สิน้ปีบญัช ี2555 ปีบญัชี 2556 ปีบญัช ี2557 มจี ำนวน 3,273.3 ล้ำนบำท 4,147.7 
ลำ้นบำท และ 4,550.2 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ตำมงบกำรเงนิระหว่ำงกำล ณ วนัที ่31 มนีำคม 2558 มสีนิทรพัยร์วม
จ ำนวน 4,550.6 ลำ้นบำท ซึง่เพิม่ขึน้ตำมกำรขยำยขอบเขตกำรใหบ้รกิำรของบรษิทัฯ 

ตำมงบกำรเงนิรวมเสมอืน ณ สิน้ปีบญัช ี2556 สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้จำกปีบญัช ี2555 จ ำนวน 
874.4 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นร้อยละ 26.71 กำรเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่เกิดจำกกำรเพิ่มขึ้นของที่ดิน อำคำร และ
อุปกรณ์ซึง่เพิม่ขึน้ 671.2 ลำ้นบำท อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนเพิม่ขึน้ 155.5 ลำ้นบำท สทิธกิำรเช่ำเพิม่ขึน้ 88.1 
ลำ้นบำท และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนภำยใต้สญัญำอนุญำตใหด้ ำเนินกำรเพิม่ขึน้ 45.5 ลำ้นบำท ในขณะทีลู่กหนี้ค่ำหุน้
เสมอืนลดลง 170.8 ลำ้นบำท 

ตำมงบกำรเงนิรวมเสมอืน ณ สิน้ปีบญัช ี2557 สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้จำกปีบญัช ี2556 จ ำนวน 
402.5 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นร้อยละ 9.70 โดยกำรเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่มำจำกกำรเพิม่ขึน้ของที่ดนิ อำคำร และ
อุปกรณ์ซึง่เพิม่ขึน้ 267.9 ลำ้นบำท สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนภำยใตส้ญัญำอนุญำตใหด้ ำเนินกำรเพิม่ขึน้ 136.7 ลำ้น
บำท และอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนซึง่เพิม่ขึน้ 122.5 ลำ้นบำท ในขณะทีล่กูหนี้ค่ำหุน้เสมอืนลดลง 242.6 ลำ้น
บำท 

ตำมงบกำรเงนิระหว่ำงกำล ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2558 สนิทรพัย์รวมของบรษิัทฯ ลดลงจำกปีบญัช ี2557 
จ ำนวน 3.7  ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.08  โดยกำรเปลีย่นแปลงสว่นใหญ่มำจำกกำรลดลงของลกูหนี้กำรคำ้ซึง่
ลดลง 41.5 ลำ้นบำท และอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนลดลง 10.2 ลำ้นบำท  ในขณะทีส่นิทรพัยไ์ม่มตีวัตนภำยใต้
สญัญำอนุญำตใหด้ ำเนินกำรเพิม่ขึน้ 27.6  ลำ้นบำท และสนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่นเพิม่ขึน้ 6.7 ลำ้นบำท 

สินทรพัยห์มุนเวียน 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 บรษิทัฯ มเีงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ตำมงบกำรเงนิรวมเสมอืน ณ สิน้ปีบญัช ี2555 ปีบญัช ี2556 
ปีบญัช ี2557 และตำมงบกำรเงนิระหว่ำงกำล ณ วนัที ่31 มนีำคม 2558 จ ำนวน 72.6  ลำ้นบำท 130.5 ลำ้นบำท 
และ 201.9 ลำ้นบำท และ 201.9  ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.13 รอ้ยละ 3.15 และรอ้ยละ 4.44 และ
รอ้ยละ 4.44 ของสนิทรพัยร์วม ตำมล ำดบั  

ลูกหน้ีกำรค้ำ 

 บรษิัทฯ มลีูกหนี้กำรคำ้ ตำมงบกำรเงนิรวมเสมอืน ณ สิน้ปีบญัช ี2555 ปีบญัช ี2556 ปีบญัช ี2557 และ
ตำมงบกำรเงนิระหว่ำงกำล ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2558 จ ำนวน 269.9  ลำ้นบำท 253.2 ลำ้นบำท 301.8 ลำ้นบำท 
และ จ ำนวน 260.3 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ระยะเวลำกำรรบัช ำระหนี้เฉลี่ยของลูกหนี้กำรค้ำส ำหรบัปีบญัช ี2556 ปี
บญัช ี2557 และ ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2558 เท่ำกบั 45.39 วนั 44.85 วนั แล 41.72 วนั ซึ่งใกลเ้คยีงกบัระยะเวลำ
กำรใหส้นิเชื่อแก่ลกูคำ้ทีม่รีะยะเวลำ 45 วนั 

 ตำมงบกำรเงนิรวมเสมอืน ณ สิน้ปีบญัช ี2556 ลูกหนี้กำรคำ้ของบรษิทัฯ ลดลงจำกปีบญัช ี2555 เท่ำกบั 
16.7 ลำ้นบำท หรอืลดงรอ้ยละ 6.19 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มคีวำมเขม้งวดในกำรเรยีกเกบ็หนี้จำกลกูหนี้กำรคำ้มำกขึน้ 
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 ตำมงบกำรเงนิรวมเสมอืน ณ สิน้ปีบญัช ี2557 ลกูหนี้กำรคำ้ของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ จำกปีบญัช ี2556 เท่ำกบั 
48.6 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 19.19 ตำมรำยไดท้ีเ่พิม่ขึน้ ทัง้นี้หำกพจิำรณำจำกระยะเวลำกำรช ำระหนี้เฉลีย่จะ
ใกลเ้คยีงกบัปี 2556 ซึง่เป็นระยะเวลำเกบ็หนี้ตำมปกตขิองบรษิทัฯ 

 ตำมงบกำรเงนิระหว่ำงกำล ณ วนัที ่31 มนีำคม 2558 ลูกหนี้กำรคำ้ของบรษิทัฯ ลดลง จำกปีบญัช ี2557 
เท่ำกบั 41.5 ล้ำนบำท หรอืลดลงร้อยละ 13.75 เนื่องจำกบรษิัทฯ มีควำมเขม้งวดในกำรเรยีกเก็บหนี้จำกลูกหนี้
กำรคำ้มำกขึน้ 

ลูกหน้ีอ่ืน 

 บรษิทัฯ มลีกูหนี้อื่นตำมงบกำรเงนิรวมเสมอืน ณ สิน้ปีบญัช ี2555 ปีบญัช ี2556 ปีบญัช ี2557 และตำมงบ
กำรเงนิระหว่ำงกำล ณ วนัที ่31 มนีำคม 2558 จ ำนวน 50.6 ลำ้นบำท 43.2 ลำ้นบำท 51.4 ลำ้นบำท และ 57.4 ลำ้น
บำท ตำมล ำดบั 

ตำมงบกำรเงนิรวมเสมือน ณ สิ้นปีบญัช ี2555 ลูกหนี้อื่นของบรษิัทฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำย
ล่วงหน้ำ 39.4 ลำ้นบำท และรำยไดค้ำ้งรบั 5.4 ลำ้นบำท 

ตำมงบกำรเงนิรวมเสมือน ณ สิ้นปีบญัช ี2556 ลูกหนี้อื่นของบรษิัทฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำย
ล่วงหน้ำ 27.5 ลำ้นบำท และรำยไดค้ำ้งรบั 7.9 ลำ้นบำท 

ตำมงบกำรเงนิรวมเสมือน ณ สิ้นปีบญัช ี2557 ลูกหนี้อื่นของบรษิัทฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำย
ล่วงหน้ำ 20.9 ลำ้นบำท และรำยไดค้ำ้งรบั 8.2 ลำ้นบำท 

ตำมงบกำรเงินระหว่ำงกำล ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2558 ลูกหนี้อื่นของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย
ค่ำใชจ้่ำยล่วงหน้ำ 24.1 ลำ้นบำท และรำยไดค้ำ้งรบั 12.6 ลำ้นบำท 

ลูกหน้ีค่ำหุ้นเสมือน 

 ลูกหนี้ค่ำหุ้นเสมอืนเป็นรำยกำรบญัชทีี่เกดิขึน้จำกกำรจดัท ำงบกำรเงนิเสมอืน ทัง้นี้ กลุ่มบรษิัทไดม้กีำร
ปรบัโครงสรำ้งเมื่อวนัที ่16 ธนัวำคม 2556 และมกีำรควบรวมกจิกำรกบักลุ่มแปซฟิิคเมื่อวนัที ่14 มนีำคม 2557  ใน
กำรปรบัโครงสรำ้งดงักล่ำว บรษิทัฯ ไดม้กีำรซือ้หุน้ของบรษิทัย่อยและกลุ่มแปซฟิิคจำกผูถ้อืหุน้เดมิ และบรษิทัฯ ได้
มกีำรออกหุน้เพิม่ทุนเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้เดมิในบรษิทัย่อย และผูถ้อืหุน้ในกลุ่มแปซฟิิคเพื่อใหม้กีำรถอืหุน้ตำมสดัส่วนที่
ไดต้กลงกนั กำรท ำงบกำรเงนิเสมอืนจดัท ำประหนึ่งว่ำกำรจดัโครงสรำ้งและกำรควบรวมกจิกำรดงักล่ำวด ำเนินกำร
ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2555 ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิดงักล่ำว จงึได้สมมติให้บรษิัทฯ ได้เพิม่ทุนส ำหรบักำรปรบั
โครงสรำ้งและกำรควบรวมกจิกำรแลว้ อย่ำงไรกต็ำม ในควำมเป็นจรงิหุ้นดงักล่ำวยงัไม่ได้ถูกช ำระ จงึต้องท ำกำร
บนัทกึค่ำหุน้ทีย่งัมไิดถู้กช ำระเป็นลกูหนี้ค่ำหุน้เสมอืน และค่ำหุน้เสมอืนดงักล่ำวจะลดลงเมื่อมกีำรช ำระค่ำหุน้ (มกีำร
ปรบัโครงสรำ้งและควบรวมกจิกำร) 
 ตำมงบกำรเงนิรวมเสมอืน ลกูหนี้ค่ำหุน้เสมอืน ณ สิน้ปีบญัช ี2555 และปีบญัช ี2556 มจี ำนวน 413.4 ลำ้น
บำท และ 242.6 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั และรบัช ำระหมดในปีบญัช ี2557 ซึ่งลูกหนี้ค่ำหุ้นเสมือนลดลง ณ ปีบญัช ี
2556 และ 2557 เน่ืองจำกบรษิทัฯ ไดร้บักำรช ำระค่ำหุน้ ในวนัที ่16 ธนัวำคม 2556 (มกีำรปรบัโครงสรำ้ง) และวนัที ่
14 มนีำคม 2557 (มกีำรควบรวมกจิกำร)  
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สินค้ำคงเหลือ 

 บรษิทัฯ มสีนิคำ้คงเหลอื ตำมงบกำรเงนิเสมอืน ณ สิน้ปีบญัช ี2555 ปีบญัช ี2556 ปีบญัช ี2557 และตำม
งบกำรเงนิระหว่ำงกำล ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2558 จ ำนวน 1.5 ล้ำนบำท 1.6 ล้ำนบำท 21.9 ล้ำนบำท และ 19.7 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซึ่งในช่วงปี 2555-2556 บรษิัทฯ มสีนิค้ำคงเหลอืน้อยมำก เนื่องจำกบรษิัทฯ ประกอบธุรกจิ
ใหบ้รกิำร ท ำใหม้สีนิคำ้คงเหลอืน้อย โดยสนิคำ้คงเหลอืส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ สนิคำ้ส ำเรจ็รปู และอะไหล่และ
วสัดุโรงงำน ซึง่สนิคำ้ส ำเรจ็รปูสว่นใหญ่คอืกล่องกระดำษ เพื่อใชใ้นกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกเอกสำรและขอ้มลู อย่ำงไรก็
ตำมในปี 2557 สินค้ำคงเหลือเพิ่มขึ้น 20.3 ล้ำนบำท เนื่องจำก JPAC เริ่มเปิดให้บริกำร และมีกำรให้บริกำร
เกี่ยวกบักำรผสมเนยแขง็แก่ลูกคำ้ ซึ่งเนยแขง็ดงักล่ำวบนัทกึเป็นสนิคำ้คงเหลอื ส่งผลให้มสีนิค้ำคงเหลอืประเภท
เนยแขง็ ณ สิน้ปี 2557  

 ตำมงบกำรเงนิระหว่ำงกำล ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2558 สนิค้ำคงเหลอืของบรษิัทฯ เปลี่ยนแปลงเลก็น้อย
จำกสิน้ปีบญัช ี2557 

สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 

 บรษิัทฯ มีสนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น ตำมงบกำรเงนิรวมเสมือน ณ สิน้ปีบญัชี 2555 ปีบญัช ี2556 ปีบญัช ี
2557 และ ตำมงบกำรเงนิระหว่ำงกำล ณ วนัที ่31 มนีำคม 2558 จ ำนวน 39.0 ลำ้นบำท 26.4 ลำ้นบำท 20.6 ลำ้น
บำท และ 27.3 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซึง่สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนเวยีนอื่นสว่นใหญ่คอืภำษซีือ้รอขอคนื 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 

เงินลงทุนในบริษทัรว่ม 

 ตำมงบกำรเงนิรวมเสมอืน ณ สิน้ปีบญัช ี2555 ปีบญัช ี2556 และปีบญัช ี2557 บรษิัทฯ มีเงนิลงทุนใน
บรษิทัร่วม จ ำนวน 3.2 ลำ้นบำท 0 ลำ้นบำท และ 1.0 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ไดแ้ก่เงนิลงทุน
ใน JVKCAM JVKET และ EM เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมลดลงในปี 2556 เน่ืองจำกบรษิทัฯ รบัรูส้่วนแบ่งขำดทุนสุทธิ
จำกเงนิลงทุนตำมวธิสี่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วม และในปี 2557 บรษิทัฯ รบัรูส้่วนแบ่งก ำไรสุทธจิำกเงนิลงทุนตำมวธิี
สว่นไดเ้สยีใน JVKCAM และ JVKET จ ำนวน 1.0 ลำ้นบำท  

 อย่ำงไรก็ตำม ตำมงบกำรเงนิระหว่ำงกำล ณ สิ้นปี 2557 และ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2558 เงินลงทุนใน
บรษิทัร่วมมจี ำนวน 5.7 ลำ้นบำท และ 5.6 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ได้แก่เงนิลงทุนใน JVKCAM JVKET และ EM ณ 
วนัที ่31 มนีำคม 2558 เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมเปลีย่นแปลงเลก็น้อยจำกสิน้ปีบญัช ี2557  

 ทัง้นี้ผลแตกต่ำงระหว่ำงเงนิลงทุนในบรษิัทร่วม ณ สิน้ปีบญัชี 2557 ตำมงบกำรเงนิรวมเสมอืนและงบ
กำรเงนิระหว่ำงกำลเกดิจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (JVKCAM และ JVKET) ซึง่เมื่อวนัที ่14 มนีำคม 2557 บรษิทัฯ 
ซื้อหุ้นรอ้ยละ 50 ของ JVKCAM และ JVKET จำกผู้ถือหุ้นเดมิ ซึ่งตำมงบกำรเงนิรวมเสมอืนบรษิัทฯ เสมอืนรบัรู้
ส่วนแบ่งขำดทุนสุทธิจำกเงนิลงทุนตำมวธิสี่วนได้เสยีในบรษิทัร่วมตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2555 ขณะที่งบกำรเงนิ
ระหว่ำงกำลจะรบัรูส้่วนแบ่งขำดทุนสทุธจิำกเงนิลงทุนตำมวธิสีว่นไดเ้สยีในบรษิทัร่วมตัง้แต่วนัที ่14 มนีำคม 2557 
สง่ผลใหย้อดสนิทรพัยร์วม ณ สิน้ปี 2557 ของทัง้สองงบมคีวำมแตกต่ำงกนั 

เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีติดภำระค ำ้ประกนั 

 ตำมงบกำรเงนิรวมเสมอืน ณ สิน้ปีบญัช ี2555 ปีบญัช ี2556 ปีบญัช ี2557 และ ตำมงบกำรเงนิระหว่ำง
กำล ณ วนัที ่31 มนีำคม 2558 บรษิทัฯ มเีงนิฝำกสถำบนักำรเงนิทีต่ดิภำระค ้ำประกนั จ ำนวน 12.6 ลำ้นบำท 14.6 
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ลำ้นบำท 24.9 ลำ้นบำท และ 25.0 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซึง่เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิทีต่ดิภำระค ้ำประกนั เป็นเงนิฝำก
ของบรษิทัฯ และกลุ่มบรษิทั ทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนัหนงัสอืค ้ำประกนัจำกสถำบนักำรเงนิ 

เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 

 บริษัทฯ มเีงนิลงทุนระยะยำวอื่น ตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ณ สิน้ปีบญัช ี2555 ปีบญัชี 2556 ปีบญัช ี
2557 และ ตำมงบกำรเงนิระหว่ำงกำล ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2558 จ ำนวน 10.6 ลำ้นบำท 14.2 ลำ้นบำท 0.5 ลำ้น
บำท และ 0.5 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เงนิลงทุนระยะยำวอื่น ไดแ้ก่ เงนิฝำกกบัสถำบนักำรเงนิทีต่ดิภำระค ้ำประกนั เงนิ
ลงทุนในตรำสำรทุนของบรษิทั ซุปเปอร ์เค พำวเวอร ์จ ำกดั และบรษิทั ทำฟ่ำ แอลไลแอนซ ์โลจสิตกิส ์จ ำกดั  

ตำมงบกำรเงนิรวมเสมอืน ณ ปีบญัช ี2556 เงนิลงทุนระยะยำวอื่นของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้จำกปี 2555 เท่ำกบั 
3.6 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 33.96 ซึง่เพิม่ขึน้จำกกำรเพิม่เงนิลงทุนในตรำสำรทุนของบรษิทั ซุปเปอร ์เค พำว
เวอร ์จ ำกดั จ ำนวน 6.0 ลำ้นบำท 

ตำมงบกำรเงนิรวมเสมอืน ณ ปีบญัช ี2557 เงนิลงทุนระยะยำวอื่นของบรษิทัฯ ลดลง จำกปี 2556 เท่ำกบั 
13.7 ล้ำนบำท หรอืลดลงร้อยละ 96.48 กำรลดลงส่วนใหญ่เนื่องจำกกำรขำยเงนิลงทุนในตรำสำรทุนของบรษิัท 
ซุปเปอร ์เค พำวเวอร ์จ ำกดั จ ำนวน 13.9 ลำ้นบำท คงเหลอืเพยีงเงนิลงทุนในตรำสำรทุนของบรษิทั ทำฟ่ำ แอลไล
แอนซ ์โลจสิตกิส ์จ ำกดั จ ำนวน 0.5 ลำ้นบำท  

ตำมงบกำรเงนิระหว่ำงกำล ณ วนัที ่31 มนีำคม 2558 เงนิลงทุนระยะยำวอื่น ไม่มกีำรเปลีย่นแปลงจำกปี 
2557 

เงินให้กู้ยืมระยะยำว 

 ณ สิน้ปีบญัช ี2555 ปีบญัช ี2556 ปีบญัช ี2557 และ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2558 บรษิทัฯ มเีงนิใหกู้ย้มืระยะ
ยำว จ ำนวน 11.3  ลำ้นบำท 45.9 ลำ้นบำท 0 บำท และ 0 บำท ตำมล ำดบั โดยส่วนใหญ่เป็นเงนิกูย้มืใหก้บับุคคล
และกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2557 บรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวดงักล่ำวแลว้ 
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สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนภำยใต้สญัญำอนุญำตให้ด ำเนินกำร 

 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนภำยใตส้ญัญำอนุญำตใหด้ ำเนินกำร ตำมงบกำรเงนิรวมเสมอืน ณ สิน้ปีบญัช ี
2555 ปีบญัช ี2556 ปีบญัช ี2557 และ ตำมงบกำรเงนิระหว่ำงกำล ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2558 จ ำนวน 57.7  ลำ้น
บำท 103.2 ล้ำนบำท 239.9 ลำ้นบำท และ 267.5 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซึ่งเป็นสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนที่บรษิัทฯ มี
กำรลงทุนในพืน้ที่ตำมสญัญำอนุญำตใหด้ ำเนินกำร เช่นส่วนปรบัปรุงอำคำร และทีด่นิ เป็นต้น ตำมงบกำรเงนิรวม
เสมอืน ณ สิน้ปี 2556 สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนภำยใต้สญัญำอนุญำตให้ด ำเนินกำร เพิม่ขึน้จำกปี 2555 จ ำนวน 45.5 
ล้ำนบำท จำกกำรซ่อมพื้นลำนสนิค้ำอนัตรำย และในปี 2557 สนิทรพัย์ไม่มีตัวตนดงักล่ำวเพิ่มขึ้นจำกปี 2556 
จ ำนวน 136.7 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรปรบัปรุงพื้นลำนเพื่อวำงรำงส ำหรบักำรใช้รถ RTG (Rubber Tyred Gantry 
Crane)  บรษิทัฯเลง็เหน็ว่ำกำรเปลีย่นรถทีเ่ป็นตวัยกตู้สนิค้ำ (Reach Stacker) เป็นรถ RTG ทีว่ิง่ตำมรำงจะท ำให้
ประหยดัค่ำเปลีย่นยำงของรถยกตูส้นิคำ้ 

 ตำมงบกำรเงินระหว่ำงกำล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 สนิทรพัย์ไม่มีตัวตนภำยใต้สญัญำอนุญำตให้
ด ำเนินกำร เพิม่ขึน้จำกปี 2557 จ ำนวน 27.6 ลำ้นบำท เนื่องจำกกำรปรบัปรุงพื้นลำนเพื่อวำงรำงส ำหรบักำรใช้รถ 
RTG (Rubber Tyred Gantry Crane)  

อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน และท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ 

 อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน และทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ถอืเป็นสนิทรพัยห์ลกัของบรษิทัฯ โดยตำมงบ
กำรเงนิรวมเสมอืน ณ สิน้ปีบญัช ี2555 ปีบญัช ี2556 ปีบญัช ี2557 และตำมงบกำรเงนิระหว่ำงกำล ณ วนัที่ 31 
มนีำคม 2558 บรษิัทฯ มอีสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน และที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์จ ำนวน 2,190.3 ล้ำนบำท 
3,017.0 ลำ้นบำท 3,410.3 ลำ้นบำท และ 3,414.1 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนและทีด่นิ 
อำคำร และอุปกรณ์ส่วนใหญ่ของบรษิัทฯ ได้แก่ คลงัสนิค้ำส ำหรบัสนิค้ำทัว่ไป คลงัสนิค้ำส ำหรบัสนิค้ำควบคุม
อุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ พืน้ทีส่ ำหรบัใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้ประเภทรถยนต ์และรถบรรทุกต่ำงๆ  

 ตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ณ สิ้นปีบัญชี 2556 อสงัหำริมทรพัย์เพื่อกำรลงทุน และที่ดิน อำคำร และ
อุปกรณ์เพิม่ขึน้จำก ณ สิน้ปีบญัช ี2555 จ ำนวน 826.7 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 37.74 โดยบรษิทัฯ มกีำรลงทุน
ประมำณ 411.3 ลำ้นบำท เพื่อขยำยธุรกจิกำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ทัว่ไป ซึง่มกีำรสรำ้งคลงัสนิคำ้ทัว่ไปเพิม่ขึน้
อกี 3 คลงั คดิเป็นพื้นทีป่ระมำณ 13,440 ตำรำงเมตร  คลงัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็เพิม่ขึน้อกี 1 
คลงั คดิเป็นพืน้ทีป่ระมำณ 9,464 ตำรำงเมตร พืน้ทีจ่อดพกัรถยนต์ประมำณ 171,200 ตำรำงเมตร และมกีำรลงทุน
เพิม่ในเครื่องจกัรจ ำนวน 118.2 ลำ้นบำท เช่นตวัยกตู้สนิคำ้ (Reach Stacker) รถยก (Forklift) และระบบท ำควำม
เยน็ส ำหรบัคลงัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ รวมทัง้มกีำรลงทุนในยำนพำหนะจ ำนวน 89.4 ลำ้นบำท 
ซึง่ส่วนใหญ่เป็นรถทีใ่ชใ้นกำรขนรถ (Car Carrier) ส่งผลใหม้อีสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน และทีด่นิ อำคำร และ
อุปกรณ์เพิม่ขึน้   

ตำมงบกำรเงนิรวมเสมอืน ณ สิน้ปี 2557 อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน เพิม่ขึน้จำก ณ สิน้ปีบญัช ี2556 
จ ำนวน 393.3 ล้ำนบำท หรอืเพิ่มขึน้ร้อยละ 13.04 โดยบรษิัทฯ มีกำรลงทุนจ ำนวน 110.3 ล้ำนบำท เพื่อขยำย
คลงัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็เพิม่ขึน้อกี 1 คลงั คดิเป็นพืน้ทีป่ระมำณ 13,701 ตำรำงเมตร และเพื่อ
สร้ำงคลังสินค้ำเพื่อให้เช่ำจ ำนวน 1 คลัง  คิดเป็นพื้นที่ประมำณ 6,768 ตำรำงเมตร และมีกำรลงทุนเพิ่มใน
เครื่องจกัรจ ำนวน 83.4 ลำ้นบำท ซึง่ส่วนใหญ่เป็นเครื่องท ำควำมเยน็ที่ใชใ้นคลงัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และ
แช่แขง็ รวมทัง้มกีำรลงทุนในยำนพำหนะจ ำนวน 43.3 ลำ้นบำท ส่งผลใหม้อีสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน และทีด่นิ 
อำคำร และอุปกรณ์เพิม่ขึน้ 
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ตำมงบกำรเงนิระหว่ำงกำล ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2558 อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน และที่ดนิ อำคำร 
และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจำก ณ สิ้นปีบัญชี 2557 จ ำนวน 3.8 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.11 ซึ่งใกล้เคียงกับ
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน และทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ ณ สิน้ปี 2557 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์ไม่มตีวัตน ตำมงบกำรเงนิรวมเสมอืน ณ สิน้ปีบญัช ี2555 ปีบญัช ี2556 ปีบญัช ี2557 
และตำมงบกำรเงนิระหว่ำงกำล ณ วนัที ่31 มนีำคม 2558 จ ำนวน 91.8  ลำ้นบำท 88.5 ลำ้นบำท 112.7 ลำ้นบำท 
และ 111.7 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ของบริษัทฯ ได้แก่ ค่ำลิขสิทธิซ์อฟแวร์ และค่ำ
ควำมสมัพนัธล์กูคำ้ทีเ่กดิจำกกำรควบรวมกจิกำร 

สิทธิกำรเช่ำ 

 บรษิัทฯ มสีทิธกิำรเช่ำ ตำมงบกำรเงนิรวมเสมอืน ณ สิน้ปีบญัช ี2555 ปีบญัช ี2556 ปีบญัช ี2557 และ
ตำมงบกำรเงนิระหว่ำงกำล ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2558 จ ำนวน 8.2 ล้ำนบำท 96.3 ล้ำนบำท 62.0 ล้ำนบำท และ 
63.2 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยสทิธกิำรเช่ำของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ สทิธกิำรเช่ำกบักำรท่ำเรอืแห่งประเทศไทย และสทิธิ
กำรเช่ำทีด่นิกบับุคคลอื่นเพื่อใชป้ระโยชน์ในบรษิทัฯ  

 ตำมงบกำรเงนิรวมเสมอืน ณ สิน้ปีบญัช ี2556 สทิธกิำรเช่ำเพิม่ขึน้จำก ณ สิน้ปีบญัช ี2555 จ ำนวน 88.1 
ลำ้นบำท เนื่องจำกบรษิทัฯ มกีำรท ำสญัญำสทิธกิำรเช่ำกบับุคคลอื่นเพื่อขยำยธุรกจิทีด่ ำเนินกำรโดย JPLAND และ 
JPK  

ตำมงบกำรเงนิรวมเสมอืน ณ สิน้ปีบญัช ี2557 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนลดลงจำก ณ สิน้ปีบญัช ี2556 จ ำนวน 
34.3 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 35.62 เน่ืองจำกมกีำรบนัทกึดอ้ยค่ำสทิธกิำรเช่ำของทีด่นิทีพ่รอ้มใชป้ระโยชน์ 

ตำมงบกำลเงนิระหว่ำงกำล ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2558 สนิทรพัย์ไม่มีตัวตนใกล้เคียงกบัสนิทรพัย์ไม่มี
ตวัตน ณ สิน้ปีบญัช ี2557  

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

 บรษิัทฯ มีสนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบญัชี ตำมงบกำรเงนิรวมเสมือน ณ สิ้นปีบญัชี 2555 ปีบญัช ี
2556 ปีบญัช ี2557 และตำมงบกำรเงนิระหว่ำงกำล ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2558 จ ำนวน 11.2 ลำ้นบำท 18.0 ล้ำน
บำท 52.1 ลำ้นบำท และ 51.8 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยสนิทรพัยภ์ำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชขีองบรษิทัฯ ส่วนใหญ่
มำจำกค่ำใชจ้่ำยทำงภำษีทีเ่กดิขึน้ในอนำคตซึ่งถูกบนัทกึแล้วในทำงบญัช ีเช่น ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 
และค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น ตำมงบกำรเงนิรวมเสมอืน ณ สิน้ปีบญัช ี2555 ปีบญัช ี2556 ปีบญัช ี
2557 และตำมงบกำรเงนิระหว่ำงกำล ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2558 บรษิัทฯ มสีนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น จ ำนวน 9.4 
ลำ้นบำท 32.4 ลำ้นบำท 29.1 ลำ้นบำท และ 24.6 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่นของบรษิทัฯ ส่วน
ใหญ่ประกอบดว้ยเงนิมดัจ ำ/เงนิประกนัคำ้งรบั  
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ค่ำควำมนิยม 

 บรษิทัฯ มคี่ำควำมนิยมในแต่ละงวดกำรเงนิ ตำมงบกำรเงนิรวมเสมอืน ณ สิน้ปีบญัช ี2555 ปีบญัช ี2556 
ปีบญัช ี2557 และ ตำมงบกำรเงนิระหว่ำงกำล ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2558 จ ำนวน 20.0 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นค่ำควำม
นิยมทีเ่กดิขึน้จำกกำรรวมธุรกจิกบักลุ่มแปซฟิิค 

16.1.4 กำรวิเครำะหแ์หล่งท่ีมำของเงินทุน 

หน้ีสิน 

 หนี้สนิหลกัของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยเงนิกูย้มืระยะยำว เงนิเบกิเกนิบญัชธีนำคำรและเงนิกูย้มืระยะสัน้จำก
สถำบนักำรเงนิ เจำ้หนี้กำรคำ้ เจำ้หนี้อื่น และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ 

 หนี้สนิรวมของบรษิัทฯ ตำมงบกำรเงนิรวมเสมอืน ณ สิน้ปีบญัช ี2555 ปีบญัช ี2556 ปีบญัช ี2557 และ 
ตำมงบกำรเงนิระหว่ำงกำล ณ วนัที ่31 มนีำคม 2558 มจี ำนวน 2,121.6 ลำ้นบำท 2,654.6 ลำ้น 3,255.2 ลำ้นบำท 
และ 3,172.8 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 64.82 รอ้ยละ 64.00 รอ้ยละ 71.54 และร้อยละ 69.72 ของ
สว่นของหนี้สนิและของผูถ้อืหุน้รวม ตำมล ำดบั 

 หนี้สนิรวมตำมงบกำรเงนิรวมเสมอืน ณ สิน้ปีบญัช ี2556 สงูกว่ำ ณ สิน้ปีบญัช ี2555 จ ำนวน 533.0 ลำ้น
บำท ซึง่สว่นใหญ่เพิม่ขึน้จำกเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิซึง่เพิม่ขึน้ 493.5 ลำ้นบำท เพื่อใชใ้นกำรลงทุนใน
กำรขยำยงำนทัง้ในสว่นของคลงัสนิคำ้ส ำหรบัสนิคำ้ทัว่ไป ลำนส ำหรบัเกบ็สนิคำ้ประเภทรถยนต์ และคลงัสนิคำ้ควบ
คุณอุณหภูมสิ ำหรบัสนิคำ้แช่เยน็และแช่แขง็ 

 หนี้สนิรวมตำมงบกำรเงนิรวมเสมอืน ณ สิน้ปีบญัช ี2557 สงูกว่ำ ณ สิน้ปีบญัช ี2556 จ ำนวน 600.6 ลำ้น
บำท ซึง่สว่นใหญ่เพิม่ขึน้จำกสว่นของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปีซึง่เพิม่ขึน้ 
249.8 ล้ำนบำท และเงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกบริษทัที่ไม่เกี่ยวขอ้งซึ่งเพิม่ขึน้ 250.0 ล้ำนบำท เพื่อใช้ในกำรลงทุนใน
คลงัสนิค้ำควบคุมอุณหภูมสิ ำหรบัสนิค้ำแช่เยน็และแช่แขง็ทัง้ในและต่ำงประเทศ นอกจำกนัน้ เงนิเบกิเกนิบญัชี
ธนำคำรและเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิเพิม่ขึน้ 331.8 ลำ้นบำท ซึง่เพิม่ขึน้จำกกำรทีบ่รษิทัฯ มกีำรเบกิเงนิ
เบกิเกนิบญัชธีนำคำรและเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิเพื่อใชใ้นกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถอืหุน้ของบรษิทัฯ  

 หนี้สนิรวมตำมงบกำรเงนิระหว่ำงกำล ณ วนัที ่31 มนีำคม 2558 ต ่ำกว่ำ ณ สิน้ปีบญัช ี2557 จ ำนวน 82.9 
ลำ้นบำท ซึง่สว่นใหญ่ลดลงจำกเงนิเบกิเกนิบญัชธีนำคำรและเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิลดลง 135.9 ลำ้น
บำท เจ้ำหนี้อื่นลดลง 32.8 ล้ำนบำท และเงินกู้ยืมระยะยำวลดลง 19.1 ล้ำนบำท ขณะที่เงินกู้ยืมระยะสัน้ที่ไม่มี
หลกัประกนัจำกบรษิทัทีไ่ม่เกีย่วขอ้งเพิม่ขึน้ 100.0 ลำ้นบำท 

เจ้ำหน้ีกำรค้ำ 

 เจ้ำหนี้กำรค้ำตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ณ สิ้นปีบัญชี 2555 ปีบัญชี 2556 ปีบัญชี 2557 และตำมงบ
กำรเงนิระหว่ำงกำล ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2558 มจี ำนวน 149.7 ล้ำนบำท 194.4 ล้ำนบำท 137.7 ล้ำนบำท และ 
147.4 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นระยะเวลำช ำระหนี้เฉลีย่ ส ำหรบัปีบญัช ี2556 ปีบญัช ี2557 และ ณ วนัที ่31 
มนีำคม 2558 49.6 วนั 40.9 วนั และ 32.57 วนั จะพบว่ำระยะเวลำช ำระหนี้เฉลีย่ ณ ปีบญัช ี2556 มรีะยะเวลำนำน
เมื่อเทยีบกบัปี 2557 และ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2558 เน่ืองจำกในปี 2556 บรษิทัฯ มเีจำ้หนี้กำรคำ้ทีม่รีะยะเวลำช ำระ
หนี้ค่อนขำ้งนำน อย่ำงไรกต็ำมระยะเวลำช ำระหนี้เฉลี่ย ณ ปีบญัช ี2557 และ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2558 ไดล้ดลง
จำกปีบญัช ี2556 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มเีจำ้หนี้กำรคำ้ดงักล่ำวลดลง  
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เจ้ำหน้ีอ่ืน 

 เจำ้หนี้อื่นตำมงบกำรเงนิรวมเสมอืน ณ สิน้ปีบญัช ี2555 ปีบญัช ี2556 ปีบญัช ี2557 และตำมงบกำรเงนิ
ระหว่ำงกำล ณ วนัที ่31 มนีำคม 2558 มจี ำนวน 129.3 ลำ้นบำท 151.1 ลำ้นบำท 238.0 ลำ้นบำท และ 205.2 ลำ้น
บำท ตำมล ำดบั  

ตำมงบกำรเงนิรวมเสมอืน ณ สิน้ปีบญัช ี2555 เจำ้หนี้อื่นของบรษิทัฯ สว่นใหญ่ประกอบดว้ยค่ำใชจ้่ำยใน
กำรด ำเนินงำนคำ้งจ่ำย 73.2 ลำ้นบำท และเงนิมดัจ ำและเงนิรบัล่วงหน้ำ 17.8 ลำ้นบำท 

ตำมงบกำรเงนิรวมเสมอืน ณ สิน้ปีบญัช ี2556 เจำ้หนี้อื่นของบรษิทัฯ สว่นใหญ่ประกอบดว้ยค่ำใชจ้่ำยใน
กำรด ำเนินงำนคำ้งจ่ำย 75.2 ลำ้นบำท และเงนิมดัจ ำและเงนิรบัล่วงหน้ำ 12.2 ลำ้นบำท 

ตำมงบกำรเงนิรวมเสมอืน ณ สิน้ปีบญัช ี2557 เจำ้หนี้อื่นของบรษิทัฯ สว่นใหญ่ประกอบดว้ยค่ำใชจ้่ำยใน
กำรด ำเนินงำนคำ้งจ่ำย 137.2 ลำ้นบำท และเงนิมดัจ ำและเงนิรบัล่วงหน้ำ 29.6 ลำ้นบำท 

ตำมงบกำรเงินระหว่ำงกำล ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2558 เจ้ำหนี้อื่นของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย
ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนคำ้งจ่ำย 102.5 ลำ้นบำท และเงนิมดัจ ำและเงนิรบัล่วงหน้ำ 29.3 ลำ้นบำท 

เจ้ำหน้ีค่ำหุ้นเสมือน 

เจ้ำหนี้ค่ำหุ้นเสมอืนเป็นรำยกำรบญัชทีี่เกดิขึน้จำกกำรจดัท ำงบกำรเงนิเสมอืน ทัง้นี้ กลุ่มบรษิัทไดม้กีำร
ปรบัโครงสรำ้งเมื่อวนัที ่16 ธนัวำคม 2556 และมกีำรควบรวมกจิกำรกบักลุ่มแปซฟิิคเมื่อวนัที ่14 มนีำคม 2557  ใน
กำรปรบัโครงสรำ้งดงักล่ำว บรษิทัฯ ไดม้กีำรซือ้หุน้ของบรษิทัย่อยและกลุ่มแปซฟิิคจำกผูถ้อืหุน้เดมิ และบรษิทัฯ ได้
มกีำรออกหุ้นเพิม่ทุนเพื่อให้ผูถ้ือหุ้นเดมิในบรษิัทย่อย และผูถ้ือหุ้นในกลุ่มแปซฟิิคเพิม่ทุนเพื่อให้มกีำรถือหุ้นตำม
สดัส่วนทีไ่ดต้กลงกนัก่อนหน้ำ กำรท ำงบกำรเงนิเสมอืนจดัท ำประหนึ่งว่ำกำรจดัโครงสรำ้งและกำรควบรวมกจิกำร
ดงักล่ำวด ำเนินกำรตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2554 ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิดงักล่ำว จงึได้สมมุตใิห้บรษิัทฯ ไดซ้ื้อหุ้น
จำกผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัยอ่ยและกลุ่มแปซฟิิคแลว้ อย่ำงไรกต็ำม ในควำมเป็นจรงิบรษิทัฯ ยงัไม่มกีำรซือ้หุน้จำกผู้
ถอืหุน้เดมิและผูถ้อืหุน้ของกลุ่มแปซฟิิค จงึตอ้งท ำกำรบนัทกึค่ำหุน้ทีย่งัมไิดถู้กซือ้เจำ้หนี้ค่ำหุน้เสมอืน และเจำ้หนี้ค่ำ
หุน้เสมอืนดงักล่ำวจะลดลงเมื่อมกีำรซือ้หุน้จรงิ (มกีำรปรบัโครงสรำ้งและควบรวมกจิกำร) อน่ึง หำกบรษิทัย่อยมกีำร
ลงทุนจดัตัง้ขึน้หลงัจำกปี 2554  ใหถ้ือเสมอืนว่ำกำรลงทุนเกดิขึน้ในปีที่บรษิทัย่อยดงักล่ำวจดัตัง้ขึน้ เจำ้หนี้ค่ำหุ้น
เสมอืนจะเพิม่ขึน้เมื่อกลุ่มบรษิทัรวมถงึเครอืแปซฟิิคมกีำรลงทุนเพิม่ในบรษิทัย่อย และจะลดลงเมื่อบรษิทัฯ ไดช้ ำระ
เงนิจรงิในกำรลงทุนดงักล่ำว 

เจำ้หนี้ค่ำหุน้เสมอืนตำมงบกำรเงนิรวมเสมอืน ณ สิน้ปีบญัช ี2555 ปีบญัช ีมจี ำนวน 456.5 ลำ้นบำท และ
138.6 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เจ้ำหนี้ค่ำหุ้นเสมือนลดลง ณ ปีบญัชี 2556 และ 2557 เนื่องจำกเจ้ำหนี้ค่ำหุ้นเสมอืน
ลดลงเน่ืองจำกมกีำรปรบัโครงสรำ้งกลุ่มบรษิทั ในปี 2556 ซึง่บรษิทัฯ ไดซ้ือ้หุน้ของบรษิทัย่อยทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้เดมิ
ท ำใหเ้จำ้หนี้ค่ำหุน้เสมอืนลดลง และในปี 2557 กำรควบรวมกจิกำรเกดิขึน้จรงิ บรษิทัฯ จงึช ำระเจำ้หนี้ค่ำหุน้เสมอืน
ทัง้หมด 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบุคคลท่ีเก่ียวข้องกนั 

 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัตามงบการเงนิรวมเสมอืน ณ สิน้ปีบญัช ี2555 ปีบญัช ี2556 มี
จ านวน 10.0 ลา้นบาท และ 5.0 ลา้นบาท ตามล าดบั และไดช้ าระคนืทัง้จ านวนในปี 2557 
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เงินกู้ยืมระยะสัน้ท่ีไม่มีหลกัประกนัจากบริษทัท่ีไม่เก่ียวข้อง 

 ในปี 2557 บรษิัทฯมีการกู้ยืมเงนิที่ไม่มหีลกัประกนัจากบรษิัทที่ไม่เกี่ยวข้อง ท าให้ตามงบการเงนิรวม
เสมอืน ณ สิน้ปี 2557 บรษิทัฯ มเีงนิกูย้มืระยะสัน้ดงักล่าว จ านวน 250.0 ลา้นบาท และตามงบการเงนิระหว่างกาล 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2558 บริษัทฯ มีเงนิกู้ยืมระยะสัน้ 350.0 ล้านบาท เนื่องจากบรษิัทฯ มกีารกู้ยืมเงนิเพิ่มอีก 
100.0 ลา้นบาท  

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 

 ภาษเีงนิไดค้า้งจ่ายตามงบการเงนิรวมเสมอืน ณ สิน้ปีบญัช ี2555 ปีบญัช ี2556 ปีบญัช ี2557 และตามงบ
การเงนิระหว่างกาล ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2558 มจี านวน 16.5 ล้านบาท 11.4 ล้านบาท 9.0 ล้านบาท และ 13.3 
ลำ้นบำท ตามล าดบั 

ประมำณกำรหน้ีสิน 

 บรษิัทฯ มบีนัทึกประมำณกำรหนี้สนิตำมงบกำรเงนิรวมเสมอืน ณ สิน้ปีบญัชี 2557 และตำมงบกำรเงนิ
ระหว่ำงกำล ณ วนัที ่31 มนีำคม 2558 บรษิทัฯ มบีนัทกึประมำณกำรหนี้สนิ เท่ำกบั 57.0 ลำ้นบำท ซึง่เกดิจำกในปี 
2557 ศำลชัน้ตน้ไดม้คี ำพพิำกษำใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัประกนัภยัของบรษิทัฯ ร่วมกนัช ำระค่ำเสยีหำยใหแ้ก่โจทกใ์น
กำรเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยที่เกดิจำกกำรน ำสนิค้ำมำฝำกในคลงัสนิค้ำของบรษิัทฯ และต่อมำได้เกดิเพลงิไหม้ในตัว
อำคำรคลงิสนิค้ำท ำใหส้นิค้ำเกดิควำมเสยีหำย ซึ่งจ ำนวนกำรประมำณกำรหนี้สนิดงักล่ำวใกลเ้คยีงกบัทุนทรพัย์ที่
ฟ้องหรอืจ ำนวนทีศ่ำลชัน้ตน้พพิำกษำใหช้ ำระ คดดีงักล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรอุทธรณ์ 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

 หนี้สนิหมุนเวยีนอื่นตำมงบกำรเงนิรวมเสมอืน ณ สิน้ปีบญัช ี2555 ปีบญัช ี2556 ปีบญัช ี2557 และตำมงบ
กำรเงนิระหว่ำงกำล ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2558 มจี ำนวน 48.8 ลำ้นบำท 47.5 ลำ้นบำท 13.0 ล้ำนบำท และ 10.2 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  
 ตำมงบกำรเงนิรวมเสมือน ณ สิน้ปีบญัช ี2555 หนี้สนิหมุนเวยีนอื่นของบรษิัทฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย
ภำษขีำยคำ้งจ่ำย 19.6 ลำ้นบำท และเงนิมดัจ ำและเงนิประกนัรบัล่วงหน้ำ 18.4 ลำ้นบำท 

ตำมงบกำรเงนิรวมเสมือน ณ สิน้ปีบญัช ี2556 หนี้สนิหมุนเวยีนอื่นของบรษิัทฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย
ภำษขีำยคำ้งจ่ำย 15.1 ลำ้นบำท และเงนิมดัจ ำและเงนิประกนัรบัล่วงหน้ำ 17.8 ลำ้นบำท 

ตำมงบกำรเงนิรวมเสมอืน ณ สิน้ปีบญัช ี2557 หนี้สนิหมุนเวยีนอื่นของบรษิัทฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย
ภำษขีำยคำ้งจ่ำย 8.8 ลำ้นบำท 

ตำมงบกำรเงินระหว่ำงกำล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558  หนี้สินหมุนเวียนอื่นของบริษัทฯ ส่วนใหญ่
ประกอบดว้ยภำษขีำยคำ้งจ่ำย 9.7 ลำ้นบำท 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน และ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

 เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ และเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ เป็น
สว่นประกอบหลกัของหนี้สนิรวมของบรษิทัฯ  

 เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ เป็นเงนิกูย้มืระยะสัน้เพื่อใชห้มุนเวยีนในกจิกำร 
และเงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน แบ่งออกเป็นเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิที่ถึงก ำหนดช ำระ
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ภำยในหนึ่งปี และเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ ซึง่ตำรำงสรุปสว่นประกอบของเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ 
เป็นดงันี้ 

 เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิของบรษิทัฯ ตำมงบกำรเงนิรวมเสมอืน ณ สิน้ปี
บญัช ี2555 ปีบญัช ี2556 ปีบญัช ี2557 และตำมงบกำรเงนิระหว่ำงกำล ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2558 มจี ำนวน 87.6 
ล้ำนบำท 175.5 ล้ำนบำท 507.3 ล้ำนบำท และ 371.4 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งเพิ่มขึ้นมำกในปี 2556 เนื่องจำก
บรษิทัฯ ตอ้งใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนเพิม่เตมิส ำหรบัรองรบักำรขยำยกจิกำร ปี 2557 เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะ
สัน้จำกสถำบนักำรเงนิของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้จำกปี 2556 เพื่อใชใ้นกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถอืหุน้ของบรษิทัฯ ณ วนัที ่
31 มนีำคม 2558 เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิของบรษิทัฯ ลดลงจำกปี 2557 เน่ืองจำก
มกีำรช ำระคนืเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิบำงสว่น 

 เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิของบรษิทัฯ ตำมงบกำรเงนิรวมเสมอืน ณ สิน้ปีบญัช ี2555 ปีบญัช ี
2556 ปีบญัช ี2557 และตำมงบกำรเงนิระหว่ำงกำล ณ วนัที ่31 มนีำคม 2558 มจี ำนวน 1,073.8  ลำ้นบำท 1,725.2 
ลำ้นบำท 1,932.3 ลำ้นบำท และ 1,914.0 ลำ้นบำทตำมล ำดบั ซึง่เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่องในช่วงปี 2555 ถงึ 2557 โดย
บรษิัทฯ มกีำรกู้ยมืเงนิจำกสถำบนักำรเงนิเพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนกำรลงทุนของบรษิัทฯ  ทัง้ในส่วนของคลงัสนิค้ำ
ส ำหรบัสนิค้ำทัว่ไป และลำนจอดรถยนต์ส ำหรบัเกบ็สนิค้ำประเภทรถยนต์ และคลงัสนิค้ำควบคุณอุณหภูมสิ ำหรบั
สนิคำ้แช่เยน็และแช่แขง็ อย่ำงไรกต็ำมเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิของบรษิทัฯ ตำมงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2558 ลดลงจำกปีบญัช ี2557 เนื่องจำกมกีำรช ำระคนืเงนิกู้ยมืระยะยำวบำงส่วน และมกีำรกู้
เพิม่เพื่อลงทุนในลำนจอดรถยนต ์

  

  

 งบกำรเงินรวมเสมือน งบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 ณ วนัท่ี  

31 ธ.ค. 2555 
(ล้ำนบำท) 

ณ วนัท่ี  
31 ธ.ค. 2556 

(ล้ำนบำท) 

ณ วนัท่ี  
31 ธ.ค. 2557 

(ล้ำนบำท) 

ณ วนัท่ี  
31 มี.ค. 2558 

(ล้ำนบำท) 
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะ
สัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 

87.6 175.5 507.3 371.4 

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนั
กำรเงนิทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยใน
หนึ่งปี 

203.4 361.3 611.1 611.9 

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนั
กำรเงนิ 

870.4 1,363.9 1,321.2 1,302.1 

รวมเงินกู้ยืมระยะยำวจำก
สถำบนักำรเงิน 

1,073.8 1,725.2 1,932.3 1,914.0 

รวมเงินกู้ยืมจำกสถำบนั
กำรเงินทัง้หมด 

1,161.4 1,900.7 2,439.6 2,285.4 
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โดยบรษิทัฯ มกีำรกูย้มืเงนิจำกสถำบนักำรเงนิเพื่อสนบัสนุนกำรลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ ดงัต่อไปนี้ 

ปี โครงกำร วงเงนิ (ล้านบาท) 

2555 คลงัสนิคำ้ ในเขตพืน้ทีแ่หลมฉบงั 43 ไร ่ 290.0 
2555 คลงัสนิคำ้ ในเขตพืน้ทีแ่หลมฉบงั 18 ไร ่ 90.0 

2555 คลงัสนิคำ้ ในเขตพืน้ทีแ่หลมฉบงั 27 ไร ่ 152.0 
2555 คลงัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแชแ่ขง็ ในเขตพืน้ทีส่วุนิทวงศ ์ 224.0 
2555 คลงัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแชแ่ขง็ ในเขตพืน้ทีม่หำชยั 384.0 
2555 ลำนจอดพกัรถยนต ์ในเขตปลอดอำกร พืน้ทีเ่ขตแหลมฉบงั 50 ไร ่ 120.0 
2556 คลงัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแชแ่ขง็ ในเขตพืน้ทีส่วุนิทวงศ ์ 383.0 
2556 คลงัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแชแ่ขง็ ในเขตพืน้ทีบ่ำงนำ-ตรำด กม.19 325.0 
2557 คลงัสนิคำ้ใหเ้ช่ำ ในเขตพืน้ทีบ่ำงนำ-ตรำด กม.19 430.0 

ไตรมำส 1 ปี 2558 ลำนจอดพกัรถยนต ์ในเขตปลอดอำกร พืน้ทีเ่ขตแหลมฉบงั 35 ไร ่ 76.0 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 

 หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ ตำมงบกำรเงนิรวมเสมอืน ณ สิน้ปีบญัช ี2555 ปีบญัช ี2556 
ปีบญัช ี2557 และตำมงบกำรเงนิระหว่ำงกำล ณ วนัที ่31 มนีำคม 2558 มจี ำนวน 76.9  ลำ้นบำท 70.9 ลำ้นบำท 
42.8 ล้ำนบำท และ 36.5 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิของบรษิัทฯ ส่วนใหญ่เป็น
หนี้สนิเพื่อใช้ซือ้รถยกตู้คอนเทนเนอร ์รถยนต์ และ รถขนรถ (Car Carrier) โดยหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ
ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง เน่ืองจำกสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ เริม่ครบก ำหนดช ำระ และในปี 2557 บรษิทัฯ ซือ้รถ
ยกตูค้อนเทนเนอร ์รถยนต ์และ รถขนรถ (Car Carrier) 

ภาระผกูผนัผลประโยชน์พนักงาน 

 ภำระผูกผนัผลประโยชน์พนักงำนของบริษัทฯ ตำมงบกำรเงนิรวมเสมือน ณ สิ้นปีบัญชี 2555 ปีบัญช ี
2556 ปีบญัช ี2557 และตำมงบกำรเงนิระหว่ำงกำล ณ วนัที ่31 มนีำคม 2558 มจี ำนวน 17.0  ลำ้นบำท 19.6 ลำ้น
บำท 22.8 ล้ำนบำท และ 23.7ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยภำระผูกผนัผลประโยชน์พนักงำนเป็นภำระผูกผนัในกำร
ใหผ้ลประโยชน์เมื่อเกษยีณแก่พนกังำนตำมสทิธแิละอำยุงำนและผลประโยชน์จำกกำรใหบ้รกิำรระยะยำว 

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

 หนี้สนิภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ณ สิ้นปีบัญชี 2555 ปีบัญช ี2556 ปีบัญช ี
2557 และตำมงบกำรเงนิระหว่ำงกำล ณ วนัที ่31 มนีำคม 2558 มจี ำนวน 44.2 ลำ้นบำท 39.6 ลำ้นบำท 34.9 ลำ้น
บำท และ 33.8 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซึง่เป็นหนี้สนิภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชทีี่เกดิขึน้จำกกำรปรบัมูลค่ำยุติธรรม
จำกกำรรวมธุรกจิ 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

 หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่นตำมงบกำรเงนิรวมเสมอืน ณ สิน้ปีบญัช ี2555 ปีบญัช ี2556 ปีบญัช ี2557 และตำม
งบกำรเงนิระหว่ำงกำล ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2558 มีจ ำนวน 11.3  ล้ำนบำท 75.8 ล้ำนบำท 10.2 ล้ำนบำท และ 
10.6 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  
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ตำมงบกำรเงนิรวมเสมอืน ณ สิน้ปีบญัช ี2555 หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่นของบรษิทัฯ สว่นใหญ่ประกอบดว้ย
เงนิมดัจ ำและเงนิประกนัรบัล่วงหน้ำ 8.9 ลำ้นบำท 

ตำมงบกำรเงนิรวมเสมอืน ณ สิน้ปีบญัช ี2556 หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่นของบรษิทัฯ สว่นใหญ่ประกอบดว้ย
รำยได้รบัล่วงหน้ำ 9.4 ล้ำนบำท เงนิมดัจ ำและเงนิประกนัรบัล่วงหน้ำ 3.9 ล้ำนบำท และเจ้ำหนี้สญัญำเช่ำช่วงที่
ด ำเนินกำรโดย JPLAND เพื่อใหไ้ดส้ทิธกิำรเช่ำทีด่นิกบับุคคลอื่น 61.9 ลำ้นบำท 

ตำมงบกำรเงนิรวมเสมอืน ณ สิน้ปีบญัช ี2557 หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่นของบรษิทัฯ สว่นใหญ่ประกอบดว้ย
เงนิมดัจ ำและเงนิประกนัรบัล่วงหน้ำ 6.1 ลำ้นบำท 

ตำมงบกำรเงินระหว่ำงกำล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นของบริษัทฯ ส่วนใหญ่
ประกอบดว้ยเงนิมดัจ ำและเงนิประกนัรบัล่วงหน้ำ 6.6 ลำ้นบำท 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 

 ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบรษิทัฯ ตำมงบกำรเงนิรวมเสมอืน ณ สิน้ปีบญัช ี2555 ปีบญัช ี2556 ปีบญัช ี2557 
และตำมงบกำรเงนิระหว่ำงกำล ณ วนัที ่31 มนีำคม 2558 มจี ำนวน 1,151.7 ลำ้นบำท 1,493.1 ลำ้นบำท 1,295.0 
ล้ำนบำท และ 1,377.7 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั หรอืคิดเป็นร้อยละ 35.18 ร้อยละ 36.00 ร้อยละ 28.46 และร้อยละ 
30.28 ของหนี้สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้รวม ตามล าดบั  

 ตำมงบกำรเงนิระหว่ำงกำลส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2558 สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั
ฯ ณ สิน้ปีบญัช ี2557 และ ณ 31 มนีำคม 2558 มจี ำนวน 1,298.7 ลำ้นบำท และ 1,377.7 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ผล
แตกต่ำงระหว่ำงสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ณ สิน้ปีบญัช ี2557 ตำมงบกำรเงนิรวมเสมอืนและงบกำรเงนิระหว่ำง
กำลเกดิจำกก ำไรสะสมยงัไม่จดัสรรทีม่ผีลมำจำกเมื่อวนัที ่14 มนีำคม 2557 บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรซือ้ธุรกจิจำกกลุ่ม
บรษิทั จำแพค โฮลดิง้ จ ำกดั สง่ผลใหก้ ำไรสะสมยงัไม่จดัสรรจำกกลุ่มบรษิทั จำแพค โฮลดิง้ จ ำกดัในระหว่ำงวนัที ่1 
มกรำคม 2557 ถงึ 14 มนีำคม 2557 ของกลุ่มบรษิทั จำแพค โฮลดิง้ จ ำกดัไม่มกีำรรบัรูใ้นปี 2557 ของงบกำรเงนิ
ระหว่ำงกำล 

 สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ตามงบการเงนิรวมเสมอืน ณ สิน้ปี 2556 เพิม่ขึน้จากปี 2555 จ านวน 341.4 
ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 29.64 เนื่องจากก ำไรสะสมของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้จำกปี 2555 เนื่องจำกกำรเพิม่ขึน้ของ
ก ำไรสะสมทีย่งัไม่จดัสรรจำกผลกำรด ำเนินกำรทีม่กี ำไรของบรษิทัฯ และขณะเดยีวกนัมกีำรประกำศจ่ำยเงนิปนัผล 
15.0 ลำ้นบำท 

 ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบรษิทัฯ ตามงบการเงนิรวมเสมอืน ณ สิน้ปี 2556 ลดลงจากปี 2555 จ านวน 198.1 
ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 13.27 ปจัจยัหลกัเน่ืองจากบรษิัทฯ มกีำรประกำศจ่ำยเงนิปนัผลระหว่ำงกำลจ ำนวน 
323.3 ลำ้นบำท 

 ส่วนของผู้ถอืหุน้ของบรษิัทฯ ตามงบการเงนิระหว่างกาล ณ วนัที ่31 มนีาคม 2558 เพิม่ขึน้จากปี 2557 
จ านวน 79.0 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 6.08 ปจัจยัหลกัเน่ืองจากกำรเพิม่ขึน้ของก ำไรสะสมทีย่งัไม่จดัสรรจำกผล
กำรด ำเนินกำรทีม่กี ำไรของบรษิทัฯ 
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ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 

 บรษิทัฯ มสี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม ตามงบการเงนิรวมเสมอืน ณ สิน้ปีบญัช ี2555 ปีบญัช ี2556 ปี
บญัช ี2557 และตามงบการเงนิระหว่างกาล ณ วนัที ่31 มนีาคม 2558 จ านวน 84.3 ลา้นบาท 83.4 ลา้นบาท 59.0 
ลา้นบาท และ 55.8 ลำ้นบำท ตามล าดบั  

ความเหมาะสมของโครงสรา้งเงินทุน 

 ตามงบการเงนิรวมเสมอืน ณ สิน้ปีบญัช ี2555 ปีบญัช ี2556 ปีบญัช ี2557 และตำมงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ณ วนัที ่31 มนีำคม 2558 บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุ้นอยู่ที ่1.84 เท่ำ 1.78 เท่ำ 2.51 เท่ำ และ 
2.30 เท่ำ ตำมล ำดบั และอตัรำส่วนหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้อยู่ที ่0.94 เท่ำ 1.16 เท่ำ 1.49 เท่ำ 
และ 1.39 เท่ำ ตำมล ำดบั ทัง้นี้ หำกพจิำรณำหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบี้ยของบรษิทัฯ นัน้ ส่วนใหญ่เป็นเงนิกูย้มืระยะ
ยำวจำกสถำบนักำรเงนิ ซึ่งสอดคล้องกบักำรขยำยตวัของบรษิัทฯ ที่มกีำรพฒันำโครงกำรเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง
ในช่วงทีผ่่ำนมำ และบรษิทัฯ คำดว่ำอตัรำสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ และอตัรำส่วนหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อ
สว่นของผูถ้อืหุน้จะลดลงจำกกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ในครัง้นี้ 

16.1.6 กำรวิเครำะหส์ภำพคล่อง 

 จำกผลกำรด ำเนินงำนทีด่ขีองบรษิทัฯ ท ำใหก้ระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำนของบรษิทัฯ มแีนวโน้ม
เพิม่ขึน้โดยตลอด ซึง่บรษิทัฯ ไดน้ ำไปใช้ในกำรลงทุนเพื่อขยำยธุรกจิของบรษิทัฯ และช ำระคนืเงนิกูย้มืจำกสถำบนั
กำรเงนิ 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

 ตำมงบกำรเงนิรวมเสมือนส ำหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 31 ธนัวำคม 2557 และตำมงบ
กำรเงนิระหว่ำงกำลส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 มนีำคม 2558 บรษิัทฯ มกีระแสเงนิสดสุทธจิำกกจิกรรม
ด ำเนินงำนจ ำนวน 869.9 ลำ้นบำท 561.4 ลำ้นบำท และ 183.8 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

 ตำมงบกำรเงนิรวมเสมอืนส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 บรษิัทฯ มกีระแสเงนิสดสุทธจิำก
กจิกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 869.9 ลำ้นบำท โดยรำยกำรหลกั คอื ก ำไรสุทธ ิ375.2 ลำ้นบำท ค่ำเสื่อมรำคำอำคำร
และอุปกรณ์ 207.8 ลำ้นบำท และค่ำเสือ่มรำคำอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 39.9 ลำ้นบำท  

 ตำมงบกำรเงนิรวมเสมอืนส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2557  บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธจิำก
กจิกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 561.4 ลำ้นบำท โดยรำยกำรหลกั คอื ก ำไรสุทธ ิ124.3 ลำ้นบำท ค่ำเสื่อมรำคำอำคำร
และอุปกรณ์ 300.5 ลำ้นบำท ค่ำเสื่อมรำคำอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 44.7 ลำ้นบำท ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 53.0 ลำ้นบำท  ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสทิธกิำรเช่ำ 32.0 ลำ้นบำท และขำดทุนจำก
กำรบนัทกึประมำณกำรหนี้สนิ 57.0 ลำ้นบำท  

ตำมงบกำรเงนิระหว่ำงกำลส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2558 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสทุธิ
จำกกจิกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 183.8 ลำ้นบำท โดยรำยกำรหลกั คอื ก ำไรสทุธ ิ79.1 ลำ้นบำท ค่ำเสือ่มรำคำอำคำร
และอุปกรณ์ 77.6 ลำ้นบำท และตน้ทุนทำงกำรเงนิ 35.5 ลำ้นบำท 
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

 ตำมงบกำรเงนิรวมเสมือนส ำหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 31 ธนัวำคม 2557 และตำมงบ
กำรเงนิระหว่ำงกำลส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 มนีำคม 2558 บรษิัทฯ มกีระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรม
ลงทุนจ ำนวน 1,556.5 ลำ้นบำท 1,034.2 ลำ้นบำท และ 89.4 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

 ตำมงบกำรเงนิรวมเสมอืนส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2556  บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดใช้ไปใน
กจิกรรมลงทุนจ ำนวน 1,556.5 ล้ำนบำท โดยรำยกำรหลกั คอื กำรลงทุนซื้อทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 838.5 ลำ้น
บำท และซื้ออสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน 195.4 ล้ำนบำท และกำรลงทุนในสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนภำยใต้สญัญำ
อนุญำตใหด้ ำเนินกำร 68.8 ลำ้นบำท 

 ตำมงบกำรเงนิรวมเสมอืนส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2557 บรษิัทฯ มกีระแสเงนิสดใช้ไปใน
กจิกรรมลงทุนจ ำนวน 1,034.2 ล้ำนบำท โดยรำยกำรหลกั คอืกำรลงทุนซื้อที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 536.4 ล้ำน
บำท ซื้ออสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน 201.2 ล้ำนบำท กำรเพิ่มกำรลงทุนในสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนภำยใต้สญัญำ
อนุญำตใหด้ ำเนินกำร 175.5 ลำ้นบำท และกำรลดลงของเจำ้หนี้ค่ำหุน้เสมอืน 138.6 ลำ้นบำท 

 ตำมงบกำรเงนิระหว่ำงกำลส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2558 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดใช้
ไปในกจิกรรมลงทุนจ ำนวน 89.4 ล้ำนบำท โดยรำยกำรหลกั คอืกำรลงทุนซือ้ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 60.7 ลำ้น
บำท และกำรเพิม่กำรลงทุนในสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนภำยใตส้ญัญำอนุญำตใหด้ ำเนินกำร 23.2 ลำ้นบำท  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
 ตำมงบกำรเงนิรวมเสมือนส ำหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 31 ธนัวำคม 2557 และตำมงบ
กำรเงนิระหว่ำงกำล ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2558 บรษิัทฯ มกีระแสเงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมจดัหำเงนิจ ำนวน 744.5 
ลำ้นบำท 544.3 ลำ้นบำท และ 94.3 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั   

 ตำมงบกำรเงนิรวมเสมอืนส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 บรษิัทฯ มกีระแสเงนิสดสุทธจิำก
กจิกรรมจดัหำเงนิจ ำนวน 744.5 ลำ้นบำท โดยรำยกำรหลกั คอื กำรเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืระยะสัน้ 131.4 ลำ้นบำท 
และกำรเพิม่ขึน้ของเงนิกู้ยมืระยะยำว 903.5 ลำ้นบำท ขณะเดยีวกนับรษิทัฯ มีกำรช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้ 37.0 
ลำ้นบำท ช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำว 252.1 ลำ้นบำท จ่ำยดอกเบีย้ 79.8 ลำ้นบำท กำรลดลงของลกูหนี้ค่ำหุน้เสมอืน 
170.8 ลำ้นบำทและจ่ำยเงนิปนัผลใหผู้ถ้อืหุน้บรษิัทฯ 37.0 ลำ้นบำท และกำรลดลงของเจำ้หนี้ค่ำหุน้เสมอืน 317.9 
ลำ้นบำท 

 ตำมงบกำรเงนิรวมเสมอืนส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2557 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธจิำก
กจิกรรมจดัหำเงนิจ ำนวน 544.3 ล้ำนบำท โดยรำยกำรหลกั คอืกำรเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืระยะสัน้ 713.8 ลำ้นบำท 
กำรเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืระยะสัน้ทีไ่ม่มหีลกัประกนัจำกบรษิทัทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง 250.0 ลำ้นบำท และกำรเพิม่ขึน้ของเงนิ
กูย้มืระยะยำว 524.9 ลำ้นบำท ขณะเดยีวกนับรษิทัฯ มีกำรช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้ 399.1 ลำ้นบำท ช ำระคนืเงนิ
กูย้มืระยะยำว 317.8 ลำ้นบำท จ่ำยดอกเบีย้ 116.5 ลำ้นบำท กำรลดลงของลกูหนี้ค่ำหุน้เสมอืน 242.6 ลำ้นบำทและ
จ่ำยเงนิปนัผลใหผู้ถ้อืหุน้บรษิทัฯ 323.3 ลำ้นบำท 

ตำมงบกำรเงนิระหว่ำงกำลส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2558 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสทุธิ
จำกกิจกรรมจัดหำเงินจ ำนวน 94.3 ล้ำนบำท โดยรำยกำรหลัก คือกำรเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสัน้ที่ไม่มี
หลักประกันจำกบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้อง 100.0 ล้ำนบำท และกำรเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะยำว 77.1 ล้ำนบำท 
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ขณะเดยีวกนับรษิทัฯ มกีำรช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้ 100.0 ลำ้นบำท ช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำว 95.4 ลำ้นบำท เงนิ
เบกิเกนิบญัชลีดลง 35.9 ลำ้นบำทและจ่ำยดอกเบีย้ 30.5 ลำ้นบำท  
 
16.1.7  อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 
 อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 

 ตำมงบกำรเงนิรวมเสมอืนปีบญัช ี2555 ปีบญัช ี2556 และปีบญัช ี2557 บรษิทัฯ มอีตัรำก ำไรขัน้ตน้เท่ำกบั
รอ้ยละ 36.66 รอ้ยละ 40.27 และรอ้ยละ 35.48 ทัง้นี้อตัรำก ำไรขัน้ตน้ของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ในปีบญัช ี2556 เน่ืองจำก
บรษิัทฯ มีสดัส่วนรำยได้จำกธุรกิจให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ที่สูงขึ้น  
อตัรำก ำไรขัน้ต้นของบรษิัทฯ ลดลงเล็กน้อยในปีบัญชี 2557 เนื่องจำกบริษัทฯ มีกำรขยำยพื้นที่กำรให้บรกิำร
เพิม่เตมิในส่วนของคลงัสนิคำ้ทัว่ไปและคลงัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ ในขณะทีพ่ืน้ทีด่งักล่ำวยงัให้
บรกิำรแก่ลูกคำ้ไม่เต็มพื้นที่ รวมทัง้อตัรำก ำไรขัน้ต้นในส่วนของกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกรถยนต์ลดลงจำกปีก่อนหน้ำ 
เน่ืองจำกจ ำนวนรถยนตท์ีล่กูคำ้น ำมำฝำกลดลง ในขณะทีต่น้ทุนคงทีล่ดลงในกำรใหบ้รกิำรดงักล่ำวไม่มำก  

ตำมงบกำรเงนิระหว่ำงกำลในงวดสำมเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2557 และ วนัที่ 31 มีนำคม 2558 
บรษิทัฯ มอีตัรำก ำไรขัน้ตน้เท่ำกบัรอ้ยละ 34.68 และรอ้ยละ 36.26 ตำมล ำดบั ซึง่อตัรำก ำไรขัน้ตน้ในงวดสำมเดอืน
สิน้สุดวนัที่ 31 มนีำคม 2558 สูงกว่ำงวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 มนีำคม 2557 เนื่องจำกสดัส่วนรำยได้ของกำร
ใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้อนัตรำย และสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็เพิม่มำกขึน้ ซึ่งอตัรำก ำไรขัน้ต้นจำก
กำรใหบ้รกิำรดงักล่ำวสงู สง่ผลใหอ้ตัรำก ำไรขัน้ตน้เพิม่มำกขึน้ 

 ตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ปีบัญชี 2555 ปีบัญชี 2556 ปีบัญชี 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 
บรษิัทฯ มอีตัรำก ำไรสุทธเิท่ำกบัร้อยละ 11.51 ร้อยละ 17.74 และรอ้ยละ 5.44 ทัง้นี้อตัรำก ำไรสุทธขิองบรษิัทฯ 
เพิม่ขึน้ในปี 2556 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มสีดัสว่นค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและกำรบรหิำรเทยีบกบัรำยไดค้่ำเช่ำและจำกกำร
ให้บรกิำรที่ลดลง อย่ำงไรกต็ำมอตัรำก ำไรสุทธลิดลงในปี 2557 เนื่องจำกในช่วงระหว่ำงปี 2557 บรษิัทฯ มอีตัรำ
ก ำไรขัน้ตน้ลดลง รวมทัง้บรษิทัฯ บนัทกึขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ และขำดทุนจำกกำรบนัทกึประมำณกำรหนี้สนิ รวม
ทัง้สิน้ 142.0 ลำ้นบำท  

ตำมงบกำรเงนิระหว่ำงกำลในงวดสำมเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2557 และ วนัที่ 31 มีนำคม 2558 
บรษิทัฯ มอีตัรำก ำไรสทุธเิท่ำกบั รอ้ยละ รอ้ยละ 7.47 และรอ้ยละ 12.69 ตำมล ำดบั ทัง้นี้ อตัรำก ำไรสุทธเิพิม่ขึน้ใน
งวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 มนีำคม 2558 เน่ืองจำกรำยได ้และก ำไรขัน้ต้นที่สงูขึน้เมื่อเทยีบกบัค่ำใชจ้่ำยในกำร
ขำยและกำรบรหิำรทีเ่พิม่ขึน้ในสดัสว่นทีน้่อยกว่ำ 

 อตัรำส่วนสภำพคล่อง 

 ตำมงบกำรเงนิรวมเสมอืน ณ สิน้ปีบญัช ี2555 ปีบญัช ี2556 ปีบญัช ี2557 และตำมงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2558 บรษิัทฯ มอีตัรำส่วนสภำพคล่องเท่ำกบั 0.75 เท่ำ 0.62  เท่ำ 0.32 เท่ำ และ 0.32 เท่ำ 
ตำมล ำดบั ทัง้นี้อตัรำส่วนสภำพคล่องลดลงอย่ำงต่อเนื่อง เน่ืองจำกบรษิัทฯ มกีำรกูย้มืเงนิจำกสถำบนักำรเงนิเพิม่
เพื่อขยำยธุรกจิของกลุ่มบรษิทั ท ำใหส้ว่นของเงนิกูย้มืระยะสัน้และเงนิกูย้มืระยะยำวทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี
เพิม่สงูขึน้  

 ตำมงบกำรเงนิรวมเสมอืน ณ สิน้ปีบญัช ี2555 ปีบญัช ี2556 ปีบญัช ี2557 และตำมงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ณ วนัที ่31 มนีำคม 2558 บรษิทัฯ มอีตัรำสว่นสภำพคล่องหมุนเรว็เท่ำกบั 0.30 เท่ำ 0.34 เท่ำ 0.27 เท่ำ และ 0.26 
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เท่ำ ตำมล ำดบั ทัง้นี้อตัรำสว่นสภำพคล่องหมุนเรว็ในช่วงปี 2555 – 2557 และ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2558 มอีตัรำที่
ใกลเ้คยีงกนั 

 อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 

 ตำมงบกำรเงนิรวมเสมอืน ณ สิน้ปีบญัช ี2555 ปีบญัช ี2556 ปีบญัช ี2557 และตำมงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2558 บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุ้นอยู่ที่ 1.84 เท่ำ 1.78 เท่ำ 2.51 เท่ำ และ 
2.30 เท่ำ ตำมล ำดบั ทัง้นี้อตัรำสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ในปี 2556 ลดลง ถงึแมเ้งนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิจะ
เพิ่มขึ้น เนื่องจำกบริษัทฯ มีเจ้ำหนี้ค่ำหุ้นเสมือนลดลงจำกกำรช ำระจรงิในกำรลงทุนในบรษิัทย่อยและมีก ำไรที่
เพิม่ขึน้ในปีดงักล่ำว อตัรำส่วนหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ในปี 2557 เพิม่ขึน้ เน่ืองจำกกำรเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืจำก
สถำบนักำรเงนิและจำกบรษิทัทีไ่ม่เกีย่วขอ้งเพื่อขยำยธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ และอตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้ือ
หุน้ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2558 ลดลง เน่ืองจำกเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิลดลงจำกกำรช ำระคนืเงนิกูย้มื
ดงักล่ำวและก ำไรสะสมทีเ่พิม่ขึน้ในงวดดงักล่ำว 

 ตำมงบกำรเงนิรวมเสมอืน ณ สิน้ปีบญัช ี2555 ปีบญัช ี2556 ปีบญัช ี2557 และตำมงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2558 อตัรำส่วนหนี้สนิที่มภีำระดอกเบีย้ของผูถ้ือหุ้นต่อส่วนของผู้ถอืหุ้นอยู่ที่ 0.94 เท่ำ 1.16 
เท่ำ 1.49 เท่ำ และ 1.39 เท่ำ ตำมล ำดบัทัง้นี้อตัรำส่วนหนี้สนิที่มีภำระของผู้ถือหุ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น
เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรกูย้มืเงนิจำกสถำบนักำรเงนิเพิม่ขึน้เพื่อขยำยธุรกจิของกลุ่มบรษิทัในช่วงปี 2555 ถงึ 2557 
และอตัรำส่วนหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบี้ยของผู้ถอืหุ้นต่อส่วนของผู้ถอืหุ้นลดลง ณ วนัที ่ 31 มนีำคม 2558 เนื่องจำก
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิลดลงจำกกำรช ำระคนืเงนิกูย้มืดงักล่ำว 
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16.2 ปัจจยัท่ีอำจมีผลต่อฐำนะทำงกำรงินหรอืกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีนัยส ำคญัในอนำคต 

กำรแข่งขนัในอตุสำหกรรม 

 บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิใหบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสท์ัง้ในส่วนคลงัสนิคำ้และกำรขนส่ง ปจัจุบนัมผีูใ้หบ้รกิำรใน
ลกัษณะใกลเ้คยีงหรอืเหมอืนกบับรษิทัฯ ดงันัน้ หำกมกีำรแขง่ขนัทีรุ่นแรงมำกขึน้หรอืมผีูป้ระกอบกำรรำยใหม่เขำ้มำ 
อำจท ำใหม้ผีลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ได ้ซึ่งกำรแขง่ขนัอำจท ำใหบ้รษิทัฯ มลีกูคำ้น้อยลง หรอือำจ
ท ำให้บรษิทัฯ ต้องลดรำคำส ำหรบักำรใหบ้รกิำรของบรษิทัฯ ซึง่อำจมผีลท ำใหร้ำยไดข้องบรษิทัฯ ลดลง และอำจมี
ผลกระทบท ำใหก้ ำไรของบรษิทัฯ ลดลงดว้ย  
 บรษิทัฯ พยำยำมทีจ่ะยกระดบัควำมสำมำรถของกำรใหบ้รกิำรต่ำงๆ ใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล ดงัจะ
เหน็ไดว้่ำบรษิทัฯ ไดร้บัมำตรฐำนและรำงวลัต่ำงๆ เป็นจ ำนวนมำก (โปรดพจิำรณำรำยละเอยีดเพิม่เตมิในสว่นที ่2.2 
หวัข้อ 2.2 กำรตลำดและกำรแข่งขนั) ซึ่งทำงบริษัทฯ มองว่ำมำตรฐำนและรำงวลัต่ำงๆ ท ำให้บรษิัทฯ มีควำม
ไดเ้ปรยีบในกำรเสนองำนใหก้บัลูกคำ้ และเพิม่ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนักบัคู่แข่งทีม่ำจำกต่ำงประเทศ รวมทัง้ มี
กำรพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นของตัวเองเพื่อให้บรษิัทฯ สำมำรถปรบัปรุงและน ำเสนอบรกิำรให้กบั
ลกูคำ้ไดต้ำมตอ้งกำร รวมทัง้ลดค่ำใชจ้่ำยและเพิม่ควำมรวดเรว็ในกำรตอบสนองงำนแก่ลกูคำ้ 

กำรจดัหำลูกค้ำ 

โดยปกตบิรษิทัฯ จะตอ้งท ำกำรลงทุนก่อสรำ้งคลงัสนิคำ้ ไม่ว่ำจะเป็นคลงัสนิคำ้ส ำหรบัสนิคำ้ทัว่ไป คลงัสนิคำ้
ส ำหรบัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ พืน้ทีจ่อดพกัรถยนตเ์พื่อใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ประเภท
รถยนต์ (Automotive Yard) หรอือำจต้องลงทุนเพื่อซื้อเครื่องจกัรและรถยนต์เพื่อให้บรกิำรในกำรขนส่ง ซึ่งกำร
ลงทุนดงักล่ำวอำจท ำใหบ้รษิทัฯ มตี้นทุนคงที ่เช่น ต้นทุนค่ำเสื่อมรำคำ ต้นทุนดอกเบีย้ ต้นทุนค่ำเช่ำทีด่นิ เป็นต้น 
ทีเ่พิม่ขึน้ หำกบรษิทัฯ ไม่สำมำรถจดัหำลูกคำ้ใหม้ำใชบ้รกิำรของบรษิทัฯ ไดต้ำมเป้ำหมำยทีว่ำงไว ้อำจมผีลกระทบ
ท ำใหบ้รษิทัฯ มกี ำไรน้อยลง และอำจท ำใหส้ภำพคล่องของบรษิทัฯ ลดน้อยลงดว้ย 

เพื่อลดควำมเสีย่งดงักล่ำว ในกำรลงทุนแต่ละครัง้ก่อนกำรก่อสรำ้งหรอืสัง่ซื้อเครื่องจกัรและรถยนต์เพื่อให้
บรกิำรในกำรขนสง่ บรษิทัฯ จะท ำกำรสอบถำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ในกำรใชบ้รกิำรดังกล่ำวก่อน หรอืในกรณีที่
สำมำรถท ำได้บรษิัทฯ อำจลงนำมในสญัญำกบัลูกค้ำรำยส ำคญัก่อนกำรก่อสร้ำงหรอืสัง่ซื้อเครื่องจกัรและอุปกรณ์
เพื่อใหแ้น่ใจว่ำบรษิทัฯ จะสำมำรถจดัหำลกูคำ้ไดอ้ย่ำงพอเพยีง ในบำงโอกำสบรษิทัฯ อำจพจิำรณำด ำเนินโครงกำร
โดยเช่ำคลงัสนิค้ำจำกผู้อื่น หรอืใช้วธิกีำรจดัหำบรกิำรจำกผู้ให้บรกิำรรำยอื่นแก่ลูกค้ำเพื่อลดจ ำนวนเงนิลงทุนที่
บรษิทัฯ จะตอ้งใชใ้นกำรขยำยกจิกำรและลดควำมเสีย่งจำกกำรลงทุนดงักล่ำว  

ควำมผนัผวนของสภำวะเศรษฐกิจและตลำดกำรเงินอำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธรุกิจของบริษทัฯ 

 ในปีบญัชี 2557 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรให้บรกิำรบรหิำรจดักำรคลงัสนิค้ำอนัตรำย ประมำณร้อยละ 
21.80 ของรำยไดท้ัง้หมดของบรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรบรหิำรจดักำรคลงัสนิคำ้เพื่อสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมิ
แช่เยน็และแช่แขง็ ประมำณรอ้ยละ 18.49 ของรำยไดท้ัง้หมดของบรษิทัฯ และมรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและ
บรหิำรสนิค้ำประเภทรถยนต์ (Automotive Yard) ประมำณร้อยละ 16.13 ของรำยได้ทัง้หมดของบรษิัทฯ ซึ่งควำม
ต้องกำรของสนิค้ำดงักล่ำวสอดคล้องกบัสภำวะเศรษฐกจิของประเทศไทยและเศรษฐกิจโลก ดงันัน้ หำกสภำวะ
เศรษฐกจิของประเทศไทยประสบกบัภำวะชะลอตวั ควำมต้องกำรคลงัสนิค้ำเพื่อรบัฝำกสนิค้ำดงักล่ำวอำจลดลง
ควำมตอ้งกำรของสนิคำ้ทีล่ดลง ซึง่อำจสง่ผลกระทบต่อรำยไดแ้ละก ำไรของบรษิทัฯ อย่ำงมนียัส ำคญั 
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ส่วนที ่2.4 หน้ำที ่71 

นโยบำยของรฐับำลหรอืหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง 

ธุรกจิโลจสิตกิสเ์ป็นธุรกจิทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงจำกนโยบำยของรฐับำลหรอืหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ 
นโยบำยของรฐับำลที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ ได้แก่ นโยบำยทำงด้ำนกำรเกบ็ภำษี เช่น 
อตัรำภำษอีำกรน ำเขำ้และสง่ออกสนิคำ้ นโยบำยพฒันำท่ำเรอืแหลมฉบงั นโยบำยกำรลงทุนของภำคเอกชนในพืน้ที่
ท่ำเรอืแหลมฉบงั นโยบำยเกี่ยวกบัเขตปลอดอำกร ซึ่งหำกรฐับำลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้งมีกำรเปลี่ยนแปลง
นโยบำยไปในทศิทำงลบ เช่น เพิม่อตัรำภำษนี ำเขำ้ หรอืกำรปรบัลดพืน้ทีล่งทุนของภำคเอกชน ยกเลกิสญัญำเช่ำใน
เขตท่ำเรอืแหลมฉบงั ยกเลกิสญัญำสมัปทำน หรอืยกเลกิผลประโยชน์ส ำหรบัเขตปลอดอำกร อำจส่งผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนต่อฐำนะทำงกำรเงนิ และผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ 

อย่ำงไรกด็ ีบรษิทัฯ มกีำรเฝ้ำตดิตำมนโยบำยของรฐับำลและหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อปรบัแผนกำรลงทุนให้
เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ในปจัจุบนั เพื่อลดควำมเสีย่งจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยของรฐับำลหรอืหน่วยงำนที่
เกีย่วขอ้ง  

กำรไม่สำมำรถต่อสญัญำหรอืถกูยกเลิกสญัญำเช่ำท่ีดิน หรอืสญัญำสมัปทำนต่ำงๆ 

คลงัสนิคำ้ของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่ตัง้อยู่บนทีด่นิของบุคคลอื่น หรอืใชส้นิทรพัยข์องผูอ้ื่นตำมสญัญำสมัปทำน 
ซึง่หำกสญัญำต่ำงๆ หมดอำยุและบรษิัทฯ ไม่สำมำรถเจรจำเพื่อต่อสญัญำได ้หรอืบรษิัทฯ ถูกยกเลกิสญัญำ อำจ
ส่งผลกระทบท ำให้บรษิัทฯ ไม่สำมำรถให้บรกิำรของบรษิัทฯ แก่ลูกค้ำได้ ซึ่งจะมีผลท ำให้รำยได้ และก ำไรของ 
บรษิทัฯ ลดลง  

เพื่อป้องกนัควำมเสีย่งดงักล่ำวบรษิทัฯ จงึจดัท ำสญัญำสว่นใหญ่เป็นสญัญำระยะยำว เพื่อใหค้วำมสำมำรถใน
กำรให้บรกิำรของบรษิัทฯ เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง โดยจ ำกดัให้มีสญัญำระยะสัน้ (น้อยกว่ำ 3 ปี) ในกรณีที่บรษิัทฯ 
ต้องกำรใช้พื้นที่เพยีงชัว่ครำว หรอืในกรณีที่บรษิัทฯ มองว่ำอำจจะท ำกำรยำ้ยคลงัสนิค้ำไปยงัพื้นที่ใหม่ที่มคีวำม
ไดเ้ปรยีบทำงดำ้นโลจสิตกิสใ์นอนำคตเท่ำนัน้ 
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ส่วนท่ี 3 
ข้อมูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรพัย ์

 
กำรเสนอขำยหุ้นสำมญัต่อประชำชนในครัง้นี้ เป็นกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัของ บรษิัท เจดบัเบิ้ลยูด ีอนิโฟโลจสิติกส ์
จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ” หรอื “JWD”) จ ำนวนไม่เกนิ [] หุ้น มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท คดิเป็นรอ้ยละ [] 
ของจ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อก และเรยีกช ำระแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้ในครัง้นี้ กำรเสนอขำยหุน้
สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นไปตำมมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ที่ [●/●] เมื่อวนัที่ [●] โดยมี
รำยละเอยีดดงันี้ 

1.  รายละเอียดของหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย 

1.1  ลกัษณะส าคญัของหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย 

ผูเ้สนอขายหลกัทรพัย ์ :  บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย  :  หุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 

จ านวนท่ีออกและเสนอขาย  :  ไม่เกิน [] หุ้น คิดเป็นร้อยละ [] ของจ ำนวนหุ้น
สำมัญที่ช ำระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ภำยหลงักำร
เสนอขำยหุน้ในครัง้นี้ 

มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ  :  0.50 บำท 

ราคาเสนอขาย  :  [●] บำทต่อหุน้ 

มูลค่ารวมของหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย  :  [●] บำท 

ระยะเวลาจองซ้ือ : วนัที ่[●] 

1.2  สดัส่วนการเสนอขายหุ้นสามญั 

กำรเสนอขำยหุ้นสำมญัจ ำนวนไม่เกิน [] หุ้น เป็นกำรเสนอขำยต่อประชำชนผ่ำน ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและ
รบัประกนักำรจ ำหน่ำย ผูร้่วมจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย และผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่
ระบุไวใ้นขอ้ 6.2 โดยมสีดัสว่นกำรเสนอขำยหุน้ในเบือ้งตน้ดงันี้ 

เสนอขำยต่อบุคคลทัว่ไป :  ประมำณ [●] หุน้ 

เสนอขำยต่อนกัลงทุนสถำบนั :  ประมำณ [●] หุน้ 

เสนอขำยต่อผูม้อีุปกำรคุณของบรษิทัฯ :  ประมำณ [●] หุน้ 
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ทัง้นี้ ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยขอสงวนสทิธใินกำรใชดุ้ลยพนิิจในกำรเปลีย่นแปลงจ ำนวนหุน้
สำมญัทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผูล้งทุนแต่ละประเภทขำ้งตน้ หรอืเปลีย่นแปลงวธิกีำรจดัสรรหุน้สำมญัตำมรำยละเอยีดทีก่ ำหนดไว้
ในขอ้ 6.6 โดยพจิำรณำจำกปจัจยัต่ำงๆ เช่น ปรมิำณควำมตอ้งกำรซือ้หุน้สำมญัของนกัลงทุนในแต่ละประเภท เป็นต้น 
เพื่อใหก้ำรเสนอขำยหุน้สำมญัครัง้นี้ประสบควำมส ำเรจ็ 

นิยามท่ีใช้ในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดงัต่อไปน้ี 

บุคคลทัว่ไป หมำยถงึ บุคคลธรรมดำ และ/หรอื นิตบิุคคลที่มใิช่นักลงทุนสถำบนัตำมค ำจ ำกดัควำมทีร่ะบุไว้ดำ้นล่ำง 

รวมถึงลูกค้ำหรอืผู้ที่คำดว่ำจะเป็นลูกค้ำ คู่สญัญำ บรษิัทคู่ค้ำ ผู้ทีม่คีวำมสมัพนัธ์ทำงธุรกจิ หรอื ผู้มอีุปกำรคุณไม่ว่ำ

ทำงตรงหรอืทำงอ้อมของผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย  หรอืผู้จดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำร

จ ำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในขอ้ 6.2 ซึ่งได้แก่ ลูกค้ำที่ท ำกำรซื้อขำยหลกัทรพัย์ ลูกค้ำด้ำนวำณิชธนกิจ บรษิัทคู่ค้ำผู้ให้

ค ำปรกึษำทำงธุรกจิ ผูใ้หก้ำรสนับสนุนด้ำนขอ้มูลทำงธุรกจิ และผู้แนะน ำธุรกจิดำ้นกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์และวำณิช 

ธนกจิ หรอืผูท้ี่คำดว่ำจะเป็นลูกคำ้ไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงอ้อมของผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย 

หรอืผู้จดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม และบรษิทัที่

เกีย่วขอ้ง ตลอดจนผูถ้อืหุน้ใหญ่ ผูบ้รหิำร และผูม้อี ำนำจควบคุม หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลต่ำงๆ ดงักล่ำวขำ้งตน้ ทัง้ที่

ตดิต่อในปจัจุบนั ทีเ่คยตดิต่อ หรอืผูท้ีค่ำดว่ำจะไดต้ดิต่อของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืผู้

จดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2    

บุคคลทัว่ไปสำมำรถจองซือ้หุน้สำมญัผ่ำนผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำยและ

รบัประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 ตำมวธิทีีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.7 โดยกำรจดัสรรหุน้สำมญัให้แก่บุคคลทัว่ไปจะ

จดัสรรตำมดุลยพินิจของผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรือผู้จดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำร

จ ำหน่ำย ตำมหลกัเกณฑ์ที่ระบุไว้ในขอ้ 6.6 และวธิกีำรที่ระบุไว้ในขอ้ 6.6.1 ทัง้นี้ ไม่รวมถึงกำรจดัสรรให้แก่ตนเอง 

กรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุ้นรำยใหญ่ ผู้มอี ำนำจควบคุม บรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของผูจ้ดักำรกำรจดั

จ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย  หรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ตลอดจนกองทุนรวมซึง่มลีกัษณะ

ตอ้งหำ้ม ตำมทีก่ ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที ่ทธ . 70/2552 เรื่องหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีำร

ในกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ลงวนัที ่3 สงิหำคม 2552 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

นักลงทุนสถาบนั หมำยถงึ ผูล้งทุนประเภทสถำบนัทีจ่องซือ้หุน้สำมญัผ่ำนผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำร

จ ำหน่ำย ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี้ 

(1)  ธนำคำรพำณิชย ์

(2)  บรษิทัเงนิทุน 

(3)  บริษัทหลกัทรพัย์เพื่อเป็นทรพัย์สนิของตนเอง หรอืเพื่อกำรบรหิำรกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อกำร

จดักำรโครงกำรลงทุนที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบธุรกจิเงนิทุน ธุรกจิหลกัทรพัย์ และ

ธุรกจิเครดติฟองซเิอร ์
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(4)  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

(5)  บรษิทัประกนัภยั 

(6)  สว่นรำชกำรและรฐัวสิำหกจิตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยวธิกีำรงบประมำณ หรอืนิตบิุคคลอื่นทีม่กีฎหมำยเฉพำะ

จดัตัง้ขึน้ 

(7)  ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

(8)  สถำบนักำรเงนิระหว่ำงประเทศ 

(9) กองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟูและพฒันำระบบสถำบนักำรเงนิ 

(10) กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร 

(11) กองทุนส ำรองเลีย้งชพี 

(12) กองทุนรวม 

(13) ผูล้งทุนต่ำงประเทศซึง่มลีกัษณะเดยีวกบัผูล้งทุนตำม (1) ถงึ (12) โดยอนุโลม 

นกัลงทุนสถำบนัดงักล่ำวจะตอ้งจองซือ้หุน้ผ่ำนผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไว้

ในขอ้ 6.2.1 เท่ำนัน้ โดยนักลงทุนสถำบนัสำมำรถซือ้หุน้ไดต้ำมวธิกีำรทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.7.2 และในกำรจดัสรรหุน้ใหแ้ก่

นกัลงทุนสถำบนัจะอยู่ในดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและผูร้บัประกนักำรจ ำหน่ำยดงักล่ำว ตำมวธิกีำรทีร่ะบุ

ไวใ้นขอ้ 6.6.2 

ผูมี้อปุการคณุของบริษทัฯ  หมำยถงึ 

(1) บุคคลธรรมดำ และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีควำมสัมพันธ์อันดีกับบริษัทฯ  และบริษัทย่อย เช่น ผู้ที่มี

ควำมสมัพนัธท์ำงกำรคำ้ ลูกคำ้ เจำ้หนี้กำรคำ้ พนักงำนและทีป่รกึษำของบรษิทัฯ  และบรษิทัย่อย เป็น

ตน้ 

(2) บุคคลธรรมดำ และ/หรอื นิตบิุคคลทีบ่รษิทัฯ  และบรษิัทย่อย ต้องกำรชกัชวนใหเ้ป็นลูกคำ้หรอืผูจ้ดัหำ

วตัถุดบิของบรษิทัฯ  และบรษิทัย่อย ในอนำคต 

(3) บุคคลธรรมดำ และ/หรอื นิตบิุคคลทีบ่รษิทัฯ  และบรษิทัย่อย พจิำรณำแลว้ว่ำสำมำรถใหค้วำมช่วยเหลอื

บรษิทัฯ  และบรษิทัย่อย ในกำรประกอบธุรกจิไดท้ัง้ในปจัจุบนัและอนำคต 

(4) บุคคลธรรมดำ และ/หรอื นิตบิุคคลทีม่คีวำมสมัพนัธอ์นัดกีบัผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ  และบรษิทัย่อย  

ผูม้อีุปกำรคุณของบรษิทัฯ  ดงักล่ำวจะต้องจองซือ้หุน้ผ่ำนผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย

ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 เท่ำนัน้ โดยผูม้อีุปกำรคุณของบรษิัทฯ  สำมำรถซือ้หุน้ไดต้ำมวธิกีำรทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.7.3 และ
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ในกำรจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปกำรคุณของบริษัทฯ  จะอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหำรของบรษิัทฯ  และ /หรือบุคคลที่

คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ได้มอบหมำย ตำมวิธีกำรที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.3 ทัง้นี้ ไม่รวมถึงกำรจดัสรรให้แก่ กรรมกำร 

ผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ผูม้อี ำนำจควบคุม บรษิทัใหญ่ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกนัตำมทีก่ ำหนดในประกำศคณะกรรมกำร

ก ำกบัตลำดทุน ที ่ทจ. 40/2557 เรื่องกำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ประเภทหุน้ และใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

ของบรษิทัทีอ่อกตรำสำรทุน ลงวนัที ่7 พฤศจกิำยน 2557 (รวมถงึทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

กำรเสนอขำยหุ้นในครัง้นี้ มไิด้เป็นกำรเสนอขำยต่อนักลงทุนรำยย่อยหรอืประชำชนเป็นกำรทัว่ไป เนื่องจำก

ควำมต้องกำรซือ้จำกกลุ่มบุคคลขำ้งต้นเพยีงพอต่อมูลค่ำรวมของหุน้ทีเ่สนอขำยในครัง้นี้แลว้ และสำมำรถกระจำยหุน้

ในวงกวำ้งไดอ้ย่ำงเพยีงพอ 

1.3  สิทธิ ผลประโยชน์ และเง่ือนไขอ่ืน 

หุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ จ ำนวนไม่เกนิ [●] หุ้น ที่เสนอขำยในครัง้นี้ จะได้รบัสทิธแิละผลประโยชน์ทำง

กฎหมำยเท่ำเทยีมกบัหุน้สำมญัเดมิของบรษิทัฯ  ทุกประกำร 

1.4  ตลาดรองของหลกัทรพัย ์

บรษิทัฯ มคีวำมประสงค์ทีจ่ะเสนอขำยหุน้สำมญัต่อประชำชนในครัง้นี้ก่อนทีจ่ะไดร้บัทรำบผลกำรพจิำรณำของ

ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรพัย์ฯ”) ในกำรรบัหุ้นสำมญัของบรษิทัฯ  เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 

บรษิทัฯ จงึยงัมคีวำมเสีย่งทีอ่ำจจะไม่ไดร้บัอนุญำตจำกตลำดหลกัทรพัย์ฯ ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดย้ื่นค ำขอใหร้บัหุน้สำมญัของ

บรษิทัฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนต่อตลำดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ตำมเกณฑก์ำรรบัหลกัทรพัยด์ว้ยเกณฑก์ ำไร (profit test)  

เมื่อวนัที ่24 มนีำคม 2558 และบรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) ในฐำนะทีป่รกึษำทำงกำรเงนิไดพ้จิำรณำ

คุณสมบตัิของบรษิัทฯ  ในเบื้องต้นแล้วเหน็ว่ำ บรษิัทฯ มคีุณสมบตัคิรบถ้วนตำมขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรพัย์ฯ ว่ำ

ดว้ยเรื่อง กำรรบัหุน้สำมญัหรอืหุน้บุรมิสทิธเิป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน พ.ศ. 2544 ลงวนัที ่22 มกรำคม 2544 (รวมทัง้

ที่แก้ไขเพิ่มเตมิ) และตำมหนังสอืเวยีนที่ บจ.(ว) 10/2551 ลงวนัที่ 20 กุมภำพนัธ์ 2551 เรื่องกำรปรบัหลกัเกณฑ์รบั

หลกัทรพัย ์เพื่อสนับสนุนกำรจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ฯ ยกเวน้คุณสมบตัติำมขอ้ 5 (3) เรื่องกำรกระจำยกำรถอื

หุ้นรำยย่อย ซึ่งบรษิัทฯ จะต้องมผีู้ถือหุ้นสำมญัรำยย่อยไม่น้อยกว่ำ 1,000 รำย ซึ่งถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่ำร้อยละ 

25.00 ของทุนช ำระแล้ว และผู้ถือหุ้นดงักล่ำวแต่ละรำยต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 1 หน่วยกำรซื้อขำย เมื่อบรษิัทฯ ได้

จ ำหน่ำยหุน้สำมญัต่อประชำชน จะท ำใหบ้รษิทัฯ มคีุณสมบตัคิรบถว้นตำมเกณฑก์ำรกระจำยหุน้รำยย่อยแลว้  บรษิทัฯ 

จะด ำเนินกำรใหต้ลำดหลกัทรพัยฯ์ รบัหุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนต่อไป  

1.5  ข้อมูลอ่ืนๆ 

ตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรห้ำมผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่

เกีย่วขอ้งขำยหุ้นและหลกัทรพัย์ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด พ.ศ. 2544 (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิม่เติม) ก ำหนดให้บรษิัทฯ 

ต้องสัง่ห้ำมผูม้สี่วนร่วมในกำรบรหิำรและผูถ้อืหุน้รำยอื่นๆ น ำหุน้สำมญัของตนซึ่งมจี ำนวนรวมกนัเป็นจ ำนวนรอ้ยละ 
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55.00 ของทุนช ำระแล้วหลงักำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนแล้วเสรจ็ออกขำย ภำยในระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วนัที่หุ้น

สำมญัของบรษิัทฯ เริม่ท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลักทรพัย์ฯ โดยหลงัจำกวนัที่หุน้สำมญัของบรษิัทฯ ท ำกำรซือ้ขำยใน

ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ครบก ำหนดระยะเวลำ 6 เดอืน ผูท้ีถู่กสัง่หำ้มดงักล่ำวสำมำรถทยอยขำยหุน้สำมญัสัง่หำ้มขำยไดใ้น

ตลำดหลกัทรพัย์ฯ จ ำนวน    รอ้ยละ 25.00 ของจ ำนวนหุ้นสำมญัทัง้หมดที่ถูกสัง่ห้ำมขำยดงักล่ำว และสำมำรถขำย

สว่นทีเ่หลอืไดเ้มื่อครบก ำหนดระยะเวลำ 1 ปี 
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2.  ข้อจ ำกดักำรโอนหลกัทรพัยท่ี์เสนอขำย 

หุ้นสำมัญของบรษิัทฯ จะโอนได้โดยเสรี โดยไม่มีข้อจ ำกดักำรโอน อย่ำงไรก็ดี กำรโอนหุ้นสำมัญของบรษิัทฯ จะ
สมบูรณ์เมื่อผูโ้อนไดส้ลกัหลงัใบหุน้ โดยระบุชื่อผูร้บัโอนลงลำยมอืชื่อของผูโ้อนกบัผูร้บัโอนและส่งมอบใบหุน้ใหแ้ก่ผูร้บั
โอน กำรโอนหุน้สำมญัจะใชย้นักบับรษิทัฯ ได ้ต่อเมื่อบรษิทัฯ ไดร้บัค ำรอ้งขอใหล้งทะเบยีนกำรโอนหุน้สำมญัแลว้ แต่
จะใชย้นืยนับุคคลภำยนอกไดเ้มื่อบรษิทัฯ ไดล้งทะเบยีนกำรโอนหุน้สำมญัแลว้ โดยบรษิทัฯ จะลงทะเบยีนกำรโอนหุน้
ภำยใน 14 วนั นบัแต่วนัไดร้บักำรรอ้งขอนัน้ หรอืหำกบรษิทัฯ เหน็ว่ำกำรโอนหุน้นัน้ไม่ถูกตอ้งสมบรูณ์ บรษิทัฯ จะแจง้
แก่ผูย้ ื่นค ำรอ้งขอภำยใน 7 วนั ทัง้นี้ กำรโอนหุน้สำมญัทีซ่ือ้ขำยในใหเ้ป็นไปตำมกฎขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมถงึทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
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3.  ท่ีมาของการก าหนดราคาหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย  

กำรก ำหนดรำคำหุ้นที่จะเสนอขำยในครัง้นี้ได้มีกำรพิจำรณำจำกกำรส ำรวจควำมต้องกำรซื้อหลักทรัพย์ (Book 
Building) ซึง่เป็นวธิกีำรส ำรวจปรมิำณควำมต้องกำรซือ้หุน้สำมญัของนักลงทุนสถำบนัทัง้ในและต่ำงประเทศในแต่ละ
ระดบัรำคำ โดยรำคำเสนอขำยหุ้นสำมญัต่อประชำชนในครัง้นี้เท่ำกบัหุ้นละ [●] บำท คดิเป็นอตัรำส่วนรำคำหุ้นต่อ
ก ำไรสุทธต่ิอหุน้ (Price to Earnings Ratio : P/E) ประมำณ [●] เท่ำ โดยค ำนวณจำกก ำไรสุทธขิองบรษิทัฯ ในช่วง 4 
ไตรมำสล่ำสุด (ตัง้แต่ไตรมำส [●] ปี [●] ถึงไตรมำส [●] ปี [●]) ซึ่งเท่ำกบั [●] บำท และหำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญั
ทัง้หมด [●] หุน้ (Fully diluted) จะไดก้ ำไรสทุธเิท่ำกบั [●] ต่อหุน้ ทัง้นี้หำกเปรยีบเทยีบกบัค่ำเฉลีย่อตัรำสว่นรำคำหุน้
ต่อก ำไรสุทธใินช่วงระยะเวลำ 3 เดอืน ตัง้แต่วนัที่ [●] ถึง [●] ของบรษิัทจดทะเบยีนที่ด ำเนินธุรกจิคลำ้ยคลงึกบักำร
ประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ [●] มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั [●] เท่ำ ตำมล ำดบั ในขณะทีอ่ตัรำส่วนรำคำต่อก ำไรสุทธขิอง
หมวด [●] และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอตัรำสว่นรำคำหุน้ต่อก ำไรสุทธใินช่วงระยะเวลำ 3 เดอืน ตัง้แต่วนัที ่
[●] ถึง [●] เท่ำกบั [●] เท่ำ และ [●] เท่ำ ตำมล ำดบั ทัง้นี้ อตัรำส่วนรำคำหุ้นต่อก ำไรสุทธดิงักล่ำวค ำนวณจำกผล
ประกอบกำรในอดตี โดยทีย่งัมไิดพ้จิำรณำถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต  
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4. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นท่ีเสนอขาย 

ในกำรพจิำณำขอ้มูลทำงกำรเงนิของบรษิทัจดทะเบยีนเพื่อเป็นขอ้มูลประกอบกำรประเมนิรำคำหุน้ทีเ่สนอขำย บรษิัท
จดทะเบยีนทีม่ลีกัษณะกำรประกอบธุรกจิทีค่ลำ้ยคลงึหรอืใกลเ้คยีงกบักำรประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ ซึง่จดทะเบยีนใน
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่   

(1) [●] 

(2) [●] 

(3) [●] 

ตำรำงสรุปขอ้มลูทีใ่ชใ้นกำรเปรยีบเทยีบเป็นอตัรำสว่นรำคำต่อก ำไรสทุธต่ิอหุน้ ณ วนัที ่[● ] ดงันี้ 

บริษทั Ticker ลกัษณะการ
ประกอบธรุกิจ 

ราคาตลาด 
(บาทต่อหุ้น)1 

อตัราส่วนราคาหุ้นต่อ
ก าไรสทุธิต่อหุ้น (เท่า) 2) 

[●] [●] [●] [●] [●] 
[●] [●] [●] [●] [●] 
[●] [●] [●] [●] [●] 

  ค่ำเฉลีย่ [●] 

ทีม่ำ: SETSMART 
หมำยเหตุ:  (1) รำคำปิดต่อหุน้เฉลีย่ 1 เดอืนยอ้นหลงั ตัง้แต่วนัที ่[●] ถงึวนัที ่[●] 
 (2) ก ำไรสุทธใินช่วงระยะเวลำ 12 เดอืนยอ้นหลงั (เดอืน[●] ถงึ เดอืน[●]) 
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5.  ราคาหุ้นสามญัในตลาดรอง 

- ไม่ม ี– 
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6.  การจอง การจ าหน่าย และการจดัสรร 

ผู้จ ัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดวิธีกำรจองซื้อ
หลกัทรพัย์และวธิกีำรจดัสรรหลกัทรพัยต์ำมทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนฉบบัน้ีตำมควำมเหมำะสม ในกรณีที่เกดิปญัหำ 
อุปสรรคหรอืขอ้จ ำกดัในกำรด ำเนินกำร ทัง้นี้ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่นักลงทุนอย่ำงเป็นธรรม และเพื่อใหก้ำร
เสนอขำยหุน้สำมญัครัง้นี้ประสบควำมส ำเรจ็ 

6.1  วิธีการเสนอขายหลกัทรพัย ์

กำรเสนอขำยหุน้สำมญัครัง้นี้จะเสนอขำยผ่ำนผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 6.2 

6.2  ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์

6.2.1  ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย 

บริษทัหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่400/22 ชัน้ 19 อำคำรธนำคำรกสกิรไทย ถนนพหลโยธนิ แขวงสำมเสนใน 
เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์0-2696-0000  
โทรสำร  0-2696-0099 

6.2.2  ผูร้ว่มจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย 

[●]  

6.2.3  ผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย 

[●]   

6.3  เง่ือนไข และค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์

6.3.1  เง่ือนไขในการจดัจ าหน่ายหุ้นสามญั 

บรษิทัฯ ตกลงมอบหมำยใหผู้จ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 เป็นผูด้ ำเนินกำรจดัจ ำหน่ำยหุน้สำมญัของ
บรษิัทฯ ซึ่งจะเสนอขำยต่อประชำชนจ ำนวนไม่เกนิ [●] หุ้น ในรำคำหุ้นละ [●] บำท ตำมสดัส่วนกำรจดัสรรตำมที่
ปรำกฏในข้อ 1 โดยผู้จ ัดจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์มีข้อตกลงยอมรบัประกันกำรจ ำหน่ำยหุ้นประเภทรบัประกันผลกำร
จ ำหน่ำยอย่ำงแน่นอน (Firm Underwriting) ทัง้นี้รำยละเอยีดให้เป็นไปตำมสญัญำแต่งตัง้ผู้จดัจ ำหน่ำยและรบัประกนั
กำรจ ำหน่ำย (Underwriting Agreement) ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยมสีทิธยิกเลกิกำรจ ำหน่ำย
หุน้สำมญัในครัง้นี้ เมื่อเกดิเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย 
(Underwriting Agreement) ซึง่รวมถงึเหตุกำรณ์ดงัต่อไปนี้ 
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(ก) เมื่อบรษิทัฯ ไม่สำมำรถปฏบิตัติำมเงื่อนไขใดๆ ทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำร
จ ำหน่ำย (Underwriting Agreement) หรือสญัญำซื้อขำยหุ้น (Purchase Agreement) กับผู้จ ัดกำรกำรจัด
จ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศ (International Manager) 

(ข) เมื่อเกดิเหตุสดุวสิยั กำรเปลีย่นแปลงอย่ำงมนีัยส ำคญัทำงดำ้นกำรเงนิ เศรษฐกจิ หรอืกำรเมอืงทัง้ในประเทศ
และต่ำงประเทศ หรือกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคัญในธุรกิจหรือกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯที่อำจมี
ผลกระทบต่อกำรจดัจ ำหน่ำยในครัง้นี้ หรอื 

(ค) เมื่อมกีำรยกเลกิสญัญำแต่งตัง้ผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย (Underwriting Agreement)  

ทัง้นี้รำยละเอยีดและเงื่อนไขในกำรยกเลกิกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัและกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นสำมญัดงักล่ำวข้ำงต้นจะ
เป็นไปตำมรำยละเอียดและเงื่อนไขที่จะก ำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ผู้จ ัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำย 
(Underwriting Agreement)  

ในกรณีทีผู่จ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยยกเลกิกำรเสนอขำยหรอืกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นในครัง้นี้จำก
เหตุในข้อ (ก) – (ค) ข้ำงต้น หรือเหตุอื่นที่ระบุไว้ในสัญญำแต่งตัง้ผู้จ ัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำย 
(Underwriting Agreement) ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยและผู้จดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำร
จ ำหน่ำยแต่ละรำยจะด ำเนินกำรคนืเงนิค่ำจองซือ้ทัง้จ ำนวนใหแ้ก่ผูจ้องซื้อแต่ละรำยที่จองซือ้หุน้สำมญัในส่วนของตน 
ตำมรำยละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.9 

6.3.2  ค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่ายหุ้นสามญั 

บรษิทัฯ ตกลงจ่ำยค่ำตอบแทนในกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ใหแ้ก่ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมทีร่ะบุ
ไว้ในขอ้ 6.2 (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิม่) รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ [●] บำท โดยจะช ำระให้ภำยใน 7 วนัท ำกำร หลงัจำกวนัที่
บรษิทัฯ ไดร้บัเงนิค่ำจองซือ้จำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยค์รบถว้น 

6.3.3  ประมาณการจ านวนเงินค่าหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯ จะได้รบั 

(1) ประมำณกำรจ ำนวนเงนิค่ำหุน้สำมญัทีบ่รษิทัฯ จะไดร้บั 

หุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวนไม่เกนิ [●] หุน้ในรำคำหุน้ละ [●] บำท  [●] บำท 

หกั ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรเสนอขำยหุน้สำมญั  [●] บำท 

จ ำนวนเงนิค่ำหุน้สำมญัทีบ่รษิทัฯ จะไดร้บั  [●] บำท 

จ ำนวนเงนิค่ำหุน้สำมญัทีบ่รษิทัฯ จะไดร้บัต่อหุน้  [●] บำท 

6.4  ประมาณการค่าใช้จา่ยในการเสนอขายหลกัทรพัย ์1 

ประมำณค่ำใชจ้่ำยในกำรเสนอขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ 
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ค่ำธรรมเนียมค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้สำมญัของบรษิทัฯ   [●] บำท 

ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นค ำขอใหร้บัหุน้สำมญัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน2  [●] บำท 

ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหุน้สำมญั  [●] บำท 

ค่ำธรรมเนียมกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน  [●] บำท 

ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบยีนเพิม่ทุนช ำระแลว้  [●] บำท 

ค่ำธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย  [●] บำท 

ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ 3  [●] บำท 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้ส้ิน  [●] บาท 

หมำยเหตุ : 1 ค่ำใชจ้่ำยขำ้งตน้ไม่รวมภำษมีลูค่ำเพิม่ 
 2 ไม่รวมค่ำธรรมเนียมรำยปี 
 3 ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ รวมถงึ ค่ำทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ ค่ำทีป่รกึษำกฎหมำย ค่ำโฆษณำประชำสมัพนัธ ์เป็นตน้ 

6.5  วิธีการขอรบัหนังสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหลกัทรพัย ์

ส ำหรบับุคคลทัว่ไป 

สำมำรถตดิต่อขอรบัหนังสอืชีช้วนและใบจองซือ้หุน้สำมญัไดท้ี่ส ำนักงำนของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย ์ตำมทีร่ะบุไวใ้น
ขอ้ 6.2 ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. – 16.00 น. ตัง้แต่วนัทีห่นงัสอืชีช้วนมผีลบงัคบัใชจ้นถงึวนัสิน้สดุกำรจองซือ้ 

ส ำหรบันกัลงทุนสถำบนั 

สำมำรถตดิต่อขอรบัหนงัสอืชีช้วนและใบจองซือ้หุน้สำมญัไดท้ีส่ ำนักงำนของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำร
จ ำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในขอ้ 6.2.1 ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. – 16.00 น. ตัง้แต่วนัที่หนังสอืชี้ชวนมีผลบงัคบัใช้จนถึงวนั
สิน้สดุกำรจองซือ้ 

ส ำหรบัผูม้อีุปกำรคุณของบรษิทัฯ  

สำมำรถตดิต่อขอรบัหนงัสอืชีช้วนและใบจองซือ้หุน้สำมญัไดท้ีส่ ำนักงำนของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำร
จ ำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในขอ้ 6.2.1 ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. – 16.00 น. ตัง้แต่วนัที่หนังสอืชี้ชวนมีผลบงัคบัใช้จนถึงวนั
สิน้สดุกำรจองซือ้ 

ทัง้นี้ บุคคลทัว่ไป นักลงทุนสถำบนั และผูม้อีุปกำรคุณของบรษิทัฯ สำมำรถดำวน์โหลด (Download) หนงัสอื    ชีช้วน
ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่ำงจำกหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัย์และตลำดหลกัทรัพย ์
(“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) จำกเวบ็ไซต์ของส ำนักงำน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษำรำยละเอยีดกำรเสนอขำยหุ้น
สำมญัครัง้นี้ไดก้่อนท ำกำรจองซือ้หุน้สำมญั 
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6.6  วิธีการจดัสรรหลกัทรพัย ์

กำรจดัสรรหุน้สำมญัทีเ่สนอขำยในครัง้นี้ แบ่งเป็นกำรจดัสรร 3 ส่วน ตำมรำยละเอยีดในขอ้ 1.2 ไดแ้ก่ (1) บุคคลทัว่ไป 
(2) นักลงทุนสถำบนั (3) ผูม้อีุปกำรคุณของบรษิทัฯ ผ่ำนผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ผูร้่วมจดั
จ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย และผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย 

กำรเสนอขำยหุ้นในครัง้นี้ มิได้เป็นกำรเสนอขำยต่อนักลงทุนรำยย่อยหรอืประชำชนเป็นกำรทัว่ไป  เนื่องจำกควำม

ต้องกำรซื้อจำกกลุ่มบุคคลขำ้งต้นเพยีงพอต่อมูลค่ำรวมของหุน้ทีเ่สนอขำยในครัง้นี้แลว้ และสำมำรถกระจำยหุน้ในวง

กวำ้งไดอ้ย่ำงเพยีงพอ 

นอกจำกนี้  กำรจัดสรรหุ้นสำมัญโดยผู้จดักำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำย ผู้ร่วมจัดจ ำหน่ำยและ
รบัประกนักำรจ ำหน่ำย และผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย จะอยู่ภำยใตเ้กณฑด์งันี้ 

1.  ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ผู้ร่วมจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำย และผู้จดั
จ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยจะไม่จดัสรรหุน้สำมญัทีเ่สนอขำยใหแ้ก่ตนเอง ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหุน้ทีร่่วมจดั
จ ำหน่ำย ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคุมบรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อยของตนเอง หรอืของผู้จ ัด
จ ำหน่ำยหุน้ทีร่่วมจดัจ ำหน่ำย และผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถงึกองทุนรวมทีม่ลีกัษณะทีผู่จ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและ
รบัประกนักำรจ ำหน่ำย ผู้ร่วมจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย และผู้จดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำร
จ ำหน่ำยถูกหำ้มมใิหจ้ดัสรรหลกัทรพัยใ์ห ้ตลอดจนบุคคลทีบ่รษิทัฯ ถูกหำ้มมใิหจ้ดัสรรหลกัทรพัยใ์ห ้เวน้แต่
เป็นกำรจดัสรรหุ้นที่เหลอืจำกกำรจองซือ้ของผูจ้องซื้อทัง้หมด รวมทัง้จะไม่จดัสรรหุ้นให้กบับรษิัทย่อยของ
บริษัทฯ ด้วย ทัง้นี้ เป็นไปตำมรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทธ . 
70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรจัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหำคม 2552 
(รวมทัง้ที่ไดม้กีำรแกไ้ขเพิม่เติม) และประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง กำรจอง 
กำรจดัจ ำหน่ำย และกำรจดัสรรหลกัทรพัย์ที่ออกใหม่ฉบบัลงวนัที่ 15 ธนัวำคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่มกีำร
แกไ้ขเพิม่เตมิ) 

2.  ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยขอสงวนสทิธิที่จะใช้ดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจ ำนวนหุ้น
สำมญัที่จดัสรรให้แก่นักลงทุนในแต่ละประเภท เช่น อำจพิจำรณำจดัสรรให้แก่บุคคลทัว่ไปเพิ่มเติม หำก
พจิำรณำแล้วเหน็ว่ำมหีุ้นสำมญัเหลอืจำกกำรจดัสรรในส่วนของนักลงทุนสถำบนั เป็นต้น ทัง้นี้ เพื่อให้ กำร
เสนอขำยหุน้สำมญัครัง้นี้ประสบควำมส ำเรจ็ 

3.  ภำยหลงัจำกกำรปิดรบัจองซื้อหุ้นสำมัญส ำหรบัผู้จองซื้อในแต่ละประเภท ผู้จ ัดกำรกำรจดัจ ำหน่ำยและ
รบัประกนักำรจ ำหน่ำยอำจพจิำรณำขยำยระยะเวลำกำรจองซือ้หุน้สำมญัส ำหรบัผูจ้องซือ้ประเภทใดประเภท
หนึ่ง หรอืเปลีย่นแปลงจ ำนวนหุ้นสำมญัทีจ่ดัสรรใหแ้ก่นักลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น หำกพบว่ำมหีุน้
สำมญัเหลอืจำกกำรจดัสรรในสว่นผูม้อีุปกำรคุณของบรษิทัฯ แต่มผีูส้นใจจองซือ้หุน้สำมญัเกนิกว่ำจ ำนวนทีจ่ะ
จดัสรรส ำหรบัส่วนของบุคคลทัว่ไป หรอืนักลงทุนสถำบนั เป็นต้น ทัง้นี้ กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะอยู่ภำยใต้
ดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยแต่เพยีงผูเ้ดยีว โดยปฏบิตัติำมกฎเกณฑ์ที่
เกีย่วขอ้ง และจะมกีำรแจง้ขำ่วใหน้กัลงทุนทีเ่กีย่วขอ้งไดท้รำบโดยทัว่กนั ทำงสือ่ต่ำงๆ ทีเ่หมำะสมต่อไป 
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4.  กำรจดัสรรหุน้สำมญัในครัง้นี้เป็นกำรปฏบิตัเิพื่อให้สอดคลอ้งกบัคุณสมบตัิทีก่ ำหนดตำมขอ้ 5 (3) เรื่อง กำร
กระจำยกำรถอืหุน้รำยย่อยภำยใตข้อ้บงัคบั เรื่อง กำรรบัหุน้สำมญัหรอืหุน้บุรมิสทิธเิป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 
พ.ศ. 2544 ลงวนัที ่22 มกรำคม พ.ศ. 2544 (รวมทัง้ทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

6.6.1  วิธีจดัสรรหุ้นสามญัให้แก่บุคคลทัว่ไป 

กำรจดัสรรหุน้สำมญัใหแ้ก่บุคคลทัว่ไป ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืผู้
จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์แต่ละรำยตำมที่ระบุไว้ในขอ้ 6.2 โดยจะท ำกำรจดัสรรหุ้นสำมญัให้แก่ผู้มอีุปกำรคุณ ผู้ที่เป็น
ลกูคำ้หรอืคำดว่ำจะเป็นลูกคำ้ของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนั
กำรจ ำหน่ำย หรอืผูม้คีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิก่อน จงึจดัสรรแก่บุคคลอื่นๆ ต่อไป โดยจะจดัสรรใหแ้กบุคคลใด และ/หรอื 
ในจ ำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็ได้ หรอืจะปฏเิสธกำรจดัสรรหุ้นสำมญัให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทัง้นี้จ ำนวนหุ้นที่จดัสรรให้แก่
บุคคลทัว่ไปจะมจี ำนวนขัน้ต ่ำ 1,000 หุน้ และเพิม่เป็นจ ำนวนทวคีณูของ 100 หุน้ 

หำกยอดกำรจองซื้อหุ้นสำมญัของผู้จองซื้อบุคคลทัว่ไปครบตำมจ ำนวนที่ก ำหนดแล้ว ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและ
รบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยแ์ต่ละรำยตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และ 6.2.2  ขอสงวนสทิธใินกำร
ปิดรบัจองซือ้หุน้สำมญัของบุคคลทัว่ไปก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้ 

6.6.2  วิธีจดัสรรหุ้นสามญัให้แก่นักลงทุนสถาบนั 

กำรจดัสรรหุน้สำมญัใหแ้ก่นักลงทุนสถำบนั ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย
ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 โดยจะท ำกำรจดัสรรหุน้สำมญัใหแ้ก่บุคคลใด และ/หรอื ในจ ำนวนมำกน้อยเท่ำใดกไ็ด ้หรอืจะ
ปฏเิสธกำรจดัสรรหุน้สำมญัใหแ้ก่บุคคลใดกไ็ด ้ทัง้นี้ จ ำนวนหุน้ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่นักลงทุนสถำบนัทัว่ไปจะมจี ำนวนขัน้ต ่ำ 
1,000 หุน้ และเพิม่เป็นจ ำนวนทวคีณูของ 100 หุน้ 

หำกยอดกำรจองซือ้หุน้สำมญัครบตำมจ ำนวนทีก่ ำหนดแลว้ ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่
ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ขอสงวนสทิธใินกำรปิดรบัจองซือ้หุน้สำมญัก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้ 

6.6.3  วิธีจดัสรรหุ้นสามญัให้แก่ผูมี้อปุการคณุของบริษทัฯ 

กำรจดัสรรหุ้นสำมญัให้แก่ผู้มอีุปกำรคุณของบรษิัทฯ ให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมกำรบรษิัทฯ และ /หรอืบุคคลที่
ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ หรอืกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมของบรษิทัฯ โดยจะท ำกำรจดัสรรหุน้สำมญั
ให้แก่บุคคลใด และ/หรอืในจ ำนวนมำกน้อยเท่ำใดกไ็ด้ หรอืจะปฏิเสธกำรจดัสรรหุ้นสำมญัให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดย
จ ำนวนหุน้ที่จดัสรรใหแ้ก่ผูม้อีุปกำรคุณของบรษิทัฯ จะมจี ำนวนขัน้ต ่ำ 1,000 หุน้ และเพิม่เป็นจ ำนวนทวคีูณของ 100 
หุ้น และหำกปรำกฏว่ำยงัมีจ ำนวนหุ้นสำมัญคงเหลือภำยหลงักำรจดัสรรให้แก่ผู้มีอุปกำรคุณของบรษิัทฯ ข้ำงต้น 
ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยอำจพิจำรณำจดัสรรจ ำนวนหุ้นสำมญัคงเหลอืดงักล่ำวให้แก่นัก
ลงทุนสถำบนั หรอืบุคคลทัว่ไปเพิม่เตมิ   
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6.7  วนัและวิธีการจอง และการช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญั 

6.7.1  ส าหรบับุคคลทัว่ไป 

ผูจ้องซือ้ทีเ่ป็นบุคคลทัว่ไปจะตอ้งปฏบิตัติำมวธิกีำรดงัต่อไปนี้ 

(ก) ผูจ้องซือ้จะต้องจองซือ้หุน้สำมญัขัน้ต ่ำจ ำนวน 1,000 หุน้ และจะต้องเพิม่เป็นทวคีูณของ 100 หุน้ โดยผูจ้อง
ซือ้ต้องกรอกรำยละเอยีดกำรจองซือ้ในใบจองซือ้ใหถู้กต้องครบถ้วนและชดัเจนพรอ้มลงลำยมอืชื่อ หำกผูจ้อง
ซือ้เป็นนิตบิุคคลจะต้องลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคลนัน้พรอ้มประทบัตรำส ำคญัของบรษิทั  (ถ้ำ
ม)ี และแนบเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ดงัต่อไปนี้ 

-  ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดำสญัชำตไิทย: ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนทีย่งัไม่หมดอำยุ และลงนำม
รบัรองส ำเนำถูกตอ้ง หรอืในกรณีทีไ่ม่มบีตัรประจ ำตวัประชำชน ใหแ้นบส ำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นทีม่ี
เลขประจ ำตวัประชำชน ที่ยงัไม่หมดอำยุ และหรอืส ำเนำทะเบยีนบ้ำนหน้ำที่มีเลขประจ ำตวัประชำชน 
พรอ้มทัง้ลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้อง (กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยำวท์ีย่งัไม่มบีตัรประจ ำตวัประชำชน จะต้อง
แนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนทีย่งัไม่หมดอำยุของผูป้กครอง (บดิำ/มำรดำ) และส ำเนำทะเบยีนบำ้น
ทีผู่เ้ยำวอ์ำศยัอยู่ พรอ้มให้ผูป้กครองลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้อง และ/หรอื กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยำวท์ี่มี
บตัรประจ ำตวัประชำชน จะต้องแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนทีย่งัไม่หมดอำยุ ของผูเ้ยำวแ์ละของ
ผู้ปกครอง (บิดำ/มำรดำ) และส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่ผู้เยำว์อำศยัอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนำมรบัรอง
ส ำเนำถูกตอ้ง)  

-  ผูจ้องซื้อประเภทบุคคลธรรมดำสญัชำตต่ิำงดำ้ว: ส ำเนำใบต่ำงดำ้วหรอืหนังสอืเดนิทำงทีย่งัไม่หมดอำยุ 
พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้อง (กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยำวจ์ะต้องแนบหลกัฐำนที่แสดงว่ำสำมำรถจอง
ซือ้หุน้ไดถู้กตอ้งตำมกฎหมำย) 

-  ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : ส ำเนำหนังสือรบัรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพำณิชยอ์ำยุไม่เกนิ 1 ปี ก่อนวนัจองซือ้ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูม้อี ำนำจลงนำม
ของนิติบุคคลนัน้ และประทบัตรำส ำคญัของนิติบุคคล (ถ้ำม)ี และแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน 
ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรอืส ำเนำหนงัสอืเดนิทำงทีย่งัไม่หมดอำยุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อี ำนำจลงนำมของนิติ
บุคคลดงักล่ำว พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

-  ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่ำงประเทศ: ส ำเนำหนังสอืส ำคญักำรจดัตัง้บรษิทั(Certificate 
of Incorporation) หรอืหนังสอืแสดงควำมเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัจองซื้อ 
พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้องโดยผูม้อี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคลนัน้ และประทบัตรำส ำคญัของนิติ
บุคคล (ถำ้ม)ี และแนบส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรอืส ำเนำหนงัสอืเดนิทำงทีย่งัไม่หมดอำยุ (แลว้แต่กรณี) ของผู้
มอี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคลดงักล่ำว พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกต้อง ส ำเนำเอกสำรประกอบขำ้งต้นทัง้หมด
ที่ลงลำยมอืชื่อรบัรองส ำเนำถูกต้องแล้ว ต้องได้รบักำรรบัรองลำยมือชื่อโดยเจ้ำหน้ำที่ Notary Public 
และรบัรองโดยเจำ้หน้ำทีข่องสถำนทตูไทยหรอืสถำนกงสลุไทยในประเทศทีเ่อกสำรดงักล่ำวไดจ้ดัท ำหรอื
รบัรองควำมถูกต้อง และมอีำยุไม่เกนิ 1 ปี ก่อนวนัจองซือ้ และแนบส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรอืส ำเนำหนังสอื
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เดนิทำงทีย่งัไม่หมดอำยุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อี ำนำจลงนำมของนิติบุคคลดงักล่ำว พรอ้มรบัรองส ำเนำ
ถูกตอ้ง 

- กำรจองซือ้โดยวธิกีำรกรอกรำยละเอยีดในเอกสำรจองซือ้ กรณีผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดำ สญัชำติ
ไทยและต่ำงด้ำว หรอืนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรอืต่ำงประเทศเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขำย
หลกัทรพัยห์รอืเปิดบญัชอีื่นๆ กบัผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 และไดผ้่ำนขัน้ตอนกำร
รูจ้กัลูกคำ้และตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคำ้ (Know Your Customer & Customer Due 
Diligence: KYC/CDD) และได้ด ำเนินกำรจัดท ำแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสี่ยง 
(Suitability Test) กบั ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยแ์ล้ว ภำยในระยะเวลำไม่เกนิ 2 ปีก่อนกำรจองซื้อ ผูจ้อง
ซือ้ดงักล่ำวไม่จ ำเป็นตอ้งแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบกำรจองซือ้ ทัง้นี้หำกไม่เป็นไป
ตำมเงื่อนไขที่กล่ำวข้ำงต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสำร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอก
รำยละเอยีดถูกตอ้ง ครบถ้วน และชดัเจน พรอ้มลงลำยมอืชื่อผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์เพื่อ
เป็นเอกสำรประกอบใบจองซือ้ ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงคจ์ะใชบ้รกิำร
ของศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(Scriptless System) โดยผูจ้องซือ้ประสงคท์ีจ่ะฝำกหุน้ในบญัชขีองบรษิทัผู้
ออกหลกัทรพัย ์สมำชกิเลขที ่600 ผูจ้องซือ้ต้องกรอกขอ้มูลเพิม่เตมิในใบจองซือ้ในสว่น “ขอ้มูลเพิม่เตมิ
ส ำหรบักำรด ำเนินกำรตำม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)” ส ำหรบัผู้จองซื้อที่เป็น
บุคคลธรรมดำและนิติบุคคล และเอกสำร “แบบสอบถำมส ำหรบัตรวจสอบสถำนะ FATCA (FATCA 
STATUS) เฉพำะนิติบุคคล” ส ำหรบัผู้จองซื้อนิติบุคคลเท่ำนัน้ พร้อมลงนำมรบัรองควำมถูกต้องของ
ขอ้มลู เพื่อเป็นเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ 

- กำรจองซือ้ผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) ผูจ้องซือ้สำมำรถจองซือ้ผ่ำนช่องทำงเวบ็ไซต์ของผู้จดัจ ำหน่ำย
หลกัทรพัย ์(เฉพำะรำยที่เปิดรบัจองซื้อผ่ำนระบบออนไลน์ซึง่ได้แก่ บรษิทัหลกัทรพัย์ กสกิรไทย จ ำกดั 
(มหำชน) และ [●]) โดยผูจ้องซือ้จะต้องเป็นผูท้ีม่บีญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัยห์รอืบญัชปีระเภทอื่นๆ กบัผู้จดั
จ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมขอ้ 6.2 ซึง่ผ่ำนขัน้ตอนกำรรูจ้กัลกูคำ้และตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบั
ลูกค้ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ด ำเนินกำรจัดท ำ
แบบประเมนิควำมสำมำรถรบัควำมเสีย่ง (Suitability Test) กบัผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยภ์ำยในระยะเวลำ
ไม่เกนิ 2 ปีก่อนกำรจองซือ้ โดยผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยจ์ะต้องมกีำรควบคุมดูแลกำรจองซือ้ผ่ำนระบบ
ออนไลน์ที่รดักุมเพียงพอ สำมำรถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และ
รหสัผ่ำน (Password login) และผูจ้องซือ้ตอ้งยนืยนัว่ำไดศ้กึษำขอ้มลูเกีย่วกบักำรเสนอขำยหุน้สำมญัใน
หนังสอืชีช้วน และ/หรอื ขอ้มูลสรุปของหลกัทรพัย ์และยนิยอมผูกพนัตำมหนังสอืชีช้วน และ/หรอืขอ้มูล
สรุปของหลกัทรพัย์ดังกล่ำว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนำมในใบจองซื้อ (Hard Copy) 
รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆ ประกอบกำรจองซื้อ ทัง้นี้ ผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ได้จดัให้มีหนังสอืชี้
ชวนและข้อมูลสรุปของหลกัทรพัย์ดังกล่ำวในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ ทัง้นี้ 
วธิกีำรจองซื้อให้เป็นไปตำมรำยละเอยีดหรอืขัน้ตอนที่ผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์แต่ละรำยอำจก ำหนด
เพิม่เตมิส ำหรบัลกูคำ้ของตนในภำยหลงั 

- กำรจองซือ้ผ่ำนทำงโทรศพัทบ์นัทกึเทป ผูจ้องซือ้สำมำรถจองซือ้ผ่ำนเจำ้หน้ำทีผู่แ้นะน ำกำรลงทุน หรอื 
Investment Consultant (IC) ของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์(เฉพำะรำยทีเ่ปิดรบัจองซือ้ผ่ำนทำงโทรศพัท์
บนัทกึเทปซึง่ไดแ้ก่ บรษิทัหลกัทรพัย์ กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) และ [●]) โดยยนืยนักำรจองซื้อผ่ำน
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โทรศพัทบ์นัทกึเทปได ้โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งเป็นผูท้ีม่บีญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัยห์รอืบญัชปีระเภทอื่นๆ กบัผู้
จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ที่จะท ำกำรจองซื้อ และได้ผ่ำนขัน้ตอนกำรรู้จกัลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และ
ด ำเนินกำรจดัท ำประเมินควำมสำมำรถรบัควำมเสี่ยง (Suitability Test) กบัผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์
ภำยในระยะเวลำไม่เกนิ 2 ปีก่อนกำรจองซือ้ผ่ำนทำงโทรศพัทบ์นัทกึเทป โดยผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์แต่
ละรำยจะต้องมีกำรควบคุมกำรจองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ และสำมำรถ
ตรวจสอบควำมมีตัวตนของลูกค้ำได้ โดยผู้จองซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนำมในใบจองซื้อ (Hard 
Copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆ ประกอบกำรจองซื้อ โดยผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์จะต้องปฏบิตัิ
ตำมเกณฑ ์ดงันี้ 

o ผูแ้นะน ำกำรลงทุนต้องตดิต่อผูจ้องซื้อในกำรด ำเนินกำรกำรจองซือ้หลกัทรพัยผ์่ำนโทรศพัทบ์นัทกึ
เทป เพื่อเป็นหลกัฐำนกำรจองซือ้ โดยระบุ จ ำนวนหุน้ทีจ่ดัสรร รำคำที่เสนอขำย จ ำนวนเงนิที่ต้อง
ช ำระ กำรฝำกหุน้ ช่องทำงและวนัทีต่อ้งช ำระรำคำ และแจง้ใหท้รำบว่ำผูจ้องซือ้สำมำรถศกึษำขอ้มูล
เกี่ยวกบักำรเสนอขำยหุ้นในหนังสอืชี้ชวนผ่ำน (Website) ของผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ หรอืจำก
หนงัสอืชีช้วนผ่ำน www.sec.or.th 

o ผู้แนะน ำกำรลงทุนต้องให้ผู้จองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทปพิสูจน์ตัวตน โดยขัน้ตอนกำร
ตรวจสอบตวัตนของผูจ้องซือ้ เช่นกำรสอบถำมเลขที่บญัชทีี่ผูจ้องซื้อมกีบัผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย
หรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์หรอืบตัรประจ ำตวัประชำชน หรอืวนัเดอืนปีเกดิ หรอืธนำคำรทีใ่ชช้ ำระ
รำคำ (ATS) กบัผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์หรอืชื่อผูแ้นะน ำกำรลงทุน เป็นตน้ 

o ผูจ้องซือ้ตอ้งยนืยนัทำงวำจำว่ำไดศ้กึษำขอ้มูลเกีย่วกบักำรเสนอขำยหุน้สำมญัในหนงัสอืชีช้วน และ/
หรือ ข้อมูลสรุปของหลักทรัพย์ และยินยอมผูกพันตำมหนังสือชี้ชวน และ/หรือข้อมูลสรุปของ
หลกัทรพัยด์งักล่ำว โดยผูจ้องซือ้ไม่ตอ้งกรอกขอ้มลูและลงนำมในใบจองซือ้ (Hard Copy) รวมถงึไม่
ตอ้งแนบเอกสำรใดๆ ประกอบกำรจองซือ้ 

o ผูแ้นะน ำกำรลงทุนของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์เมื่อรบัค ำยนืยนัพรอ้มรำยละเอยีดกำรจองซื้อผ่ำน
ทำงโทรศพัทบ์นัทกึเทป ต้องบนัทกึค ำสัง่กำรจองซือ้ผ่ำนระบบทีผู่จ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยจ์ดัเตรยีม
ให้ โดยระบบจะแสดงขอ้มูลกำรจองซื้อผ่ำนทำงโทรศพัทบ์นัทกึเทป ชื่อผูแ้นะน ำกำรลงทุน วันและ
เวลำบนัทกึกำรจองซือ้ผ่ำนระบบ โดยผูจ้องซือ้ผ่ำนทำงโทรศพัทบ์นัทกึเทปสำมำรถจองซือ้ไดต้ัง้แต่
วนัที ่[●] และวนัที ่[●] 

อย่ำงไรกต็ำม หำกผูจ้องซือ้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรจองซือ้ผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) หรอืผ่ำนทำงโทรศพัทบ์นัทกึเทป

ได ้ผูจ้องซือ้สำมำรถจองซือ้โดยกำรกรอกรำยละเอยีดในเอกสำรจองซือ้ พรอ้มแนบเอกสำรตำมทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้ได ้ 

 

(ข) ผูจ้องซือ้สำมำรถจองซื้อไดท้ี่ส ำนักงำน และเวบ็ไซต์ (Website) ของผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนั
กำรจ ำหน่ำย หรือผู้จดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือ 6.2.2 ภำยใน
ระยะเวลำกำรจองซือ้คอืตัง้แต่เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. ของวนัที ่[●] และวนัที ่[●] 

http://www.sec.or.th/
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- กรณีจองซือ้ผ่ำนกำรกรอกใบจองซือ้ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้คอืตัง้แต่เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. ของ
วนัที ่[●] 

- กรณีผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Online) สำมำรถจองซือ้ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้คอืตัง้แต่เวลำ 9:00 น. 
– 16:00 น. ของวนัที ่[●] 

- กรณีจองซือ้ผ่ำนทำงโทรศพัทบ์นัทกึเทป สำมำรถจองซือ้ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้คอืตัง้แต่เวลำ 9:00 
น. – 16:00 น. ของวนัที ่[●] 

(ค) ผูจ้องซือ้ตอ้งช ำระเงนิค่ำจองซือ้ครัง้เดยีวเตม็จ ำนวนทีจ่องซือ้ โดยวธิชี ำระเงนิมีดงันี้ 

-  หำกท ำกำรจองซื้อในวนัที ่[●] เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. หรอืก่อนเวลำ 12:00 น. ของวนัที่ [●] ผูจ้อง
ซือ้สำมำรถช ำระเงนิค่ำจองซื้อโดยช ำระเป็น (1) เงนิสดหรอืกำรโอนเงนิ (2) กำรโอนเงนิผ่ำนระบบกำร
โอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) (3) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่ำ “เช็ค
ธนำคำร”) หรอืดร๊ำฟท ์โดยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ ดร๊ำฟท ์นัน้ๆ จะต้องลงวนัทีภ่ำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ 
และสำมำรถเรยีกเกบ็เงนิได้จำกส ำนักงำนหกับญัชใีนกรุงเทพมหำนครได้ภำยใน 1 วนัท ำกำรเท่ำนัน้ 
ทัง้นี้ กำรช ำระเงนิค่ำจองซือ้เป็นเชค็ หรอืแคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊ำฟท ์ใหข้ดีคร่อมสัง่จ่ำยบญัชธีนำคำรที ่ผู้
จ ัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ก ำหนด พร้อมทัง้เขียนชื่อ นำมสกุล และ
หมำยเลขโทรศพัทท์ีต่ดิต่อไดไ้วด้ำ้นหลงั 

-  หำกท ำกำรจองซือ้หลงัเวลำ 12:00 น. ของวนัที ่[●] หรอื เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. ของวนัที ่[●] ผูจ้อง
ซื้อจะต้องช ำระค่ำจองซื้อด้วยเงินสด หรือกำรโอนเงิน หรือกำรโอนเงินผ่ำนระบบกำรโอนอตัโนมัต ิ
(Automatic Transfer System หรอื ATS) เท่ำนัน้ 

ทัง้นี้ กำรช ำระเงนิค่ำจองซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงินอตัโนมัติ (Automatic Transfer System หรอื ATS) จะ
กระท ำไดเ้ฉพำะผูจ้องซือ้ทีไ่ดเ้ปิดบญัชเีพื่อซือ้ขำยหลกัทรพัยก์บัผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยแ์ต่ละรำยตำมทีร่ะบุ
ไวใ้นขอ้ 6.2 ทีไ่ดด้ ำเนินกำรแจง้ควำมประสงคใ์หโ้อนเงนิเพื่อช ำระค่ำภำระผูกพนัโดยอตัโนมตั ิและระบบกำร
โอนเงนิอตัโนมตัดิงักล่ำวมผีลใชบ้งัคบัแลว้ในวนัจองซือ้ 

(ง) ผูจ้องซื้อทีช่ ำระเงนิค่ำจองซือ้ดว้ยกำรโอนเงนิ กำรโอนเงนิผ่ำนระบบกำรโอนอตัโนมตั ิ (Automatic Transfer 
System หรอื ATS) เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊ำฟท ์ให้โอนเงนิค่ำจองซื้อ หรอืขดีคร่อมและสัง่ จ่ำยเชค็ เขำ้
บญัชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์แต่ละรำย ตำมที่ระบุไว้ในขอ้ 6.2 ก ำหนด ซึ่งผู้จองซื้อสำมำรถ
สอบถำมชื่อและเลขทีบ่ญัชจีองซื้อได้จำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ี่ผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะจองซือ้ โดยผูจ้ดักำร
กำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยแต่ละรำยจะเป็นผูท้ ำ
กำรโอนเงนิของยอดจองซือ้รวมในสว่นของตนใหก้บับรษิทัฯ ต่อไป 

(จ) ผู้จองซื้อต้องน ำใบจองซื้อและเอกสำรประกอบกำรจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงนิค่ำจองซื้อในข้อ (ค) หรือ
หลกัฐำนที่แสดงว่ำมีกำรช ำระค่ำจองซื้อหุ้น มำยื่นควำมจ ำนงขอจองซื้อและช ำระเงนิได้ที่ผู้จดักำรกำรจดั
จ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืผู้จดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 
หรอื 6.2.2 ตัง้แต่เวลำ 9:00 น. – 16:00น. ของวนัที่ [●] และวนัที ่[●] โดยในกำรจองซือ้เจำ้หน้ำทีท่ี่รบัจอง



 บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

 

 
 สว่นที่ 3 หน้าที่ 19 

ซือ้จะลงลำยมอืชื่อ รบัจองเพื่อเป็นหลกัฐำนในกำรรบัจองซือ้หุน้สำมญัใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ ยกเวน้ผูจ้องซือ้ผ่ำนทำง
ระบบออนไลน์ (Online) และผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทปที่ช ำระค่ำจองซื้อผ่ำนระบบกำรโอนอัตโนมัต ิ
(Automatic Transfer System หรอื ATS) ผูจ้องซือ้ไม่ตอ้งน ำสง่ใบจองซือ้หรอืเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ 

(ฉ) ผูท้ี่ยื่นควำมจ ำนงในกำรจองซื้อและได้ช ำระค่ำจองซื้อไว้แลว้ จะยกเลกิกำรจองซื้อและขอเงนิคนืไม่ได้ทัง้นี้
ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยมสีทิธยิกเลกิ
กำรจองซือ้ของผูจ้องซือ้ทีด่ ำเนินกำรไม่ครบถว้นตำมขอ้ (ก) – (จ) ได ้

6.7.2  ส าหรบันักลงทุนสถาบนั 

ผูจ้องซือ้ทีเ่ป็นนกัลงทุนสถำบนัจะตอ้งปฏบิตัติำมวธิกีำรดงัต่อไปนี้ 

(ก)  ผูจ้องซือ้จะต้องจองซือ้หุน้สำมญัขัน้ต ่ำจ ำนวน 1,000 หุน้ และจะต้องเพิม่เป็นทวคีูณของ 100 หุน้ โดยผูจ้อง
ซือ้ต้องกรอกรำยละเอยีดกำรจองซือ้ในใบจองซือ้ใหถู้กต้องครบถ้วนและชดัเจนพรอ้มลงลำยมอืชื่อ หำกผูจ้อง
ซือ้เป็นนิตบิุคคลจะต้องลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคลนัน้พรอ้มประทบัตรำส ำคญัของบรษิทั (ถ้ำ
ม)ี และแนบเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ดงัต่อไปนี้ 

-  ผูจ้องซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบยีนในประเทศไทย : ส ำเนำหนังสอืรบัรองนิตบิุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพำณิชยอ์ำยุไม่เกนิ 1 ปี ก่อนวนัจองซือ้ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูม้อี ำนำจลง
นำมของนิติบุคคลนัน้ และประทบัตรำส ำคญัของนิติบุคคล (ถ้ำมี) และแนบส ำเนำบตัรประจ ำตัว
ประชำชน ส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือส ำเนำหนังสอืเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มี
อ ำนำจลงนำมของนิตบิุคคลดงักล่ำว พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

-  ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ : ส ำเนำหนังสือส ำคัญกำรจัดตัง้บริษัท
(Certificate of Incorporation) หรอืหนังสอืแสดงควำมเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกนิ 1 ปี 
ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนัน้ และ
ประทบัตรำส ำคญัของนิตบิุคคล (ถำ้ม)ี และแนบส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรอืส ำเนำหนงัสอืเดนิทำงทีย่งัไม่
หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลดงักล่ำว พร้อมรบัรองส ำเนำถูกต้อง 
ส ำเนำเอกสำรประกอบขำ้งต้นทัง้หมดทีล่งลำยมอืชื่อรบัรองส ำเนำถูกต้องแลว้ ต้องไดร้บักำรรบัรอง
ลำยมอืชื่อโดยเจำ้หน้ำที่ Notary Public และรบัรองโดยเจำ้หน้ำทีข่องสถำนทูตไทยหรอืสถำนกงสุล
ไทยในประเทศทีเ่อกสำรดงักล่ำวไดจ้ดัท ำหรอืรบัรองควำมถูกตอ้ง และมอีำยุไม่เกนิ 1 ปี ก่อนวนัจอง
ซื้อ และแนบส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรอืส ำเนำหนังสอืเดนิทำงที่ยงัไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มี
อ ำนำจลงนำมของนิตบิุคคลดงักล่ำว พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

- ผูจ้องซื้อประเภทนิติบุคคลทีม่อบอ ำนำจใหผู้้ดูแลรกัษำผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผูด้ ำเนินกำร
จองซื้อแทน: ส ำเนำหนังสือมอบอ ำนำจจำกผู้จองซื้อมอบอ ำนำจให้ผู้ดูแลรักษำผลประโยชน์
ด ำเนินกำรจองซือ้แทน พรอ้มแนบส ำเนำเอกสำรของผูม้อบอ ำนำจ ทัง้นี้ เอกสำรดงักล่ำวให้เป็นไป
ตำมประเภทของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ขำ้งต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสำรดงักล่ำวต้องลงนำมรบัรองส ำ 
เนำถูกต้องโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนผู้จองซื้อหรือผู้ดูแลรกัษำผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และ
ประทบัตรำส ำคญันิตบิุคคล (ถำ้ม)ี 
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(ข)  ผูจ้องซือ้สำมำรถจองซื้อไดท้ี่ส ำนักงำน และเวบ็ไซต์ (Website) ของผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนั
กำรจ ำหน่ำย ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อคอื ตัง้แต่เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. ของ
วนัที ่[●]  และวนัที ่[●] 

(ค) ผูจ้องซือ้ตอ้งช ำระเงนิค่ำจองซือ้ครัง้เดยีวเตม็จ ำนวนทีจ่องซือ้ โดยวธิชี ำระเงนิมดีงันี้ 

-  หำกท ำกำรจองซือ้ในวนัที ่[● ] เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. หรอืก่อนเวลำ 12:00 น. ของวนัที ่[● ] ผูจ้อง
ซือ้สำมำรถช ำระเงนิค่ำจองซือ้โดยช ำระเป็น (1) เงนิสดหรอืกำรโอนเงนิ หรอืกำรโอนเงนิผ่ำนระบบบำท
เนต (BAHTNET) (2) เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ (หรอืทีเ่รยีกว่ำ “เชค็ธนำคำร”) หรอืดร๊ำฟท ์โดยเชค็ แคชเชยีร์
เชค็ ดร๊ำฟท ์นัน้ๆ จะต้องลงวนัที ่[●] หรอื วนัที ่[●] และสำมำรถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ำกส ำนักงำนหกับญัชี
ในกรุงเทพมหำนครไดภ้ำยใน 1 วนัท ำกำรเท่ำนัน้ ทัง้นี้ กำรช ำระเงนิค่ำจองซื้อเป็นเชค็ หรอืแคชเชยีร์
เชค็ หรอืดร๊ำฟท์ ใหข้ดีคร่อมสัง่จ่ำยบญัชธีนำคำรที่ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย 
ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ก ำหนด พร้อมทัง้เขยีนชื่อ นำมสกุล และหมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้
ดำ้นหลงั 

- หำกท ำกำรจองซือ้หลงัเวลำ 12:00 น. ของวนัที ่[●] หรอื เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. ของวนัที ่[●] ผูจ้อง
ซือ้จะต้องช ำระค่ำจองซือ้ดว้ยเงนิสด หรอืกำรโอนเงนิ หรอืกำรโอนเงนิผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET) 
เท่ำนัน้ 

ทัง้นี้กำรโอนเงนิผ่ำนระบบบำทเนต ผูจ้องซือ้ตอ้งรบัผดิชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนและหรอืค่ำธรรมเนียมอื่นใด
ทีเ่กดิจำกกำรท ำธุรกรรมโอนเงนิทัง้หมด (จ ำนวนเงนิทีผู่จ้ดักำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ไดร้บั
ตอ้งเท่ำกบัยอดจองซือ้เตม็จ ำนวน) 

(ง)  ผูจ้องซื้อที่ช ำระเงนิค่ำจองซื้อด้วยกำรโอนเงนิ กำรโอนเงนิผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET) เชค็ แคชเชยีร์
เชค็   หรอืดร๊ำฟท์ ให้โอนเงนิค่ำจองซื้อ หรอืขดีคร่อมและสัง่จ่ำยเชค็ เขำ้บญัชจีองซื้อหุ้นที่ผู้จดักำรกำรจดั
จ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ก ำหนด ซึ่งผู้จองซือ้สำมำรถสอบถำมชื่อและ
เลขทีบ่ญัชจีองซือ้ไดจ้ำกผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย โดยผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและ
รบัประกนักำรจ ำหน่ำย จะเป็นผูท้ ำกำรโอนเงนิของยอดจองซือ้รวมในสว่นของตนใหก้บับรษิทัฯ 

(จ)  ผู้จองซื้อต้องน ำใบจองซื้อและเอกสำรประกอบกำรจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงนิค่ำจองซื้อในข้อ (ค) หรือ
หลกัฐำนทีแ่สดงว่ำมกีำรช ำระค่ำจองซือ้หุน้สำมญั มำยื่นควำมจ ำนงขอจองซือ้และช ำระเงนิไดท้ีผู่จ้ดักำรกำร
จดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ตัง้แต่เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. ของวนัที ่
[●] และวนัที ่[●] โดยในกำรจองซือ้เจำ้หน้ำทีท่ีร่บัจองซือ้จะลงลำยมอืชื่อ รบัจองเพื่อเป็นหลกัฐำนในกำรรบั
จองซือ้หุน้สำมญัใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 

(ฉ)  ผูท้ี่ยื่นควำมจ ำนงในกำรจองซื้อและได้ช ำระค่ำจองซื้อไว้แลว้ จะยกเลกิกำรจองซื้อและขอเงนิคนืไม่ได้ทัง้นี้ 
ผู้จดักำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำย มีสทิธิปฏิเสธหรอืยกเลิกกำรจองซื้อของผู้จองซื้อที่
ด ำเนินกำรไม่ครบถว้นตำมขอ้ (ก) – (จ) ได ้

6.7.3  ส าหรบัผูมี้อปุการคณุของบริษทัฯ 



 บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

 

 
 สว่นที่ 3 หน้าที่ 21 

ผูจ้องซือ้ทีเ่ป็นผูม้อีุปกำรคุณของบรษิทัฯ จะตอ้งปฏบิตัติำมวธิกีำรดงัต่อไปนี้ 

(ก) ผูจ้องซือ้จะต้องจองซื้อหุน้สำมญัขัน้ต ่ำจ ำนวน 1,000 หุน้ และจะต้องเพิม่เป็นทวคีูณของ 100 หุน้ โดยผูจ้อง
ซือ้ต้องกรอกรำยละเอยีดกำรจองซือ้ในใบจองซือ้ใหถู้กต้องครบถ้วนและชดัเจนพรอ้มลงลำยมอืชื่อ หำกผูจ้อง
ซือ้เป็นนิตบิุคคลจะต้องลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคลนัน้พรอ้มประทบัตรำส ำคัญของบรษิทั (ถ้ำ
ม)ี และแนบเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ดงัต่อไปนี้ 

-  ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดำสญัชำตไิทย: ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนทีย่งัไม่หมดอำยุ และลงนำม
รบัรองส ำเนำถูกตอ้ง หรอืในกรณีทีไ่ม่มบีตัรประจ ำตวัประชำชน ใหแ้นบส ำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นทีม่ี
เลขประจ ำตวัประชำชนที่ยงัไม่หมดอำยุ และหรอืส ำเนำทะเบยีนบ้ำนหน้ำที่มีเลขประจ ำตวัประชำชน 
พรอ้มทัง้ลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้อง (กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยำวท์ีย่งัไม่มบีตัรประจ ำตวัประชำชน จะต้อง
แนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนทีย่งัไม่หมดอำยุของผูป้กครอง (บดิำ/มำรดำ) และส ำเนำทะเบยีนบำ้น
ทีผู่เ้ยำวอ์ำศยัอยู่ พรอ้มให้ผูป้กครองลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้อง และ/หรอื กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยำวท์ี่มี
บตัรประจ ำตวัประชำชน จะต้องแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนทีย่งัไม่หมดอำยุ ของผูเ้ยำวแ์ละของ
ผู้ปกครอง (บิดำ/มำรดำ) และส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่ผู้เยำว์อำศยัอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนำมรบัรอง
ส ำเนำถูกตอ้ง) 

-  ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดำสญัชำติต่ำงด้ำว : ส ำเนำใบต่ำงด้ำวหรอืหนังสอืเดนิทำง พร้อมลงนำม
รบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

-  ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : ส ำเนำหนังสือรบัรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพำณิชยอ์ำยุไม่เกนิ 1 ปี ก่อนวนัจองซือ้ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูม้อี ำนำจลงนำม
ของนิติบุคคลนัน้ และประทบัตรำส ำคญัของนิติบุคคล (ถ้ำม)ี และแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน 
ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรอืส ำเนำหนังสอืเดนิทำง (แลว้แต่กรณี) (ทีย่งัไม่หมดอำยุ) ของผูม้อี ำนำจลงนำมของ
นิตบิุคคลดงักล่ำว พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

-  ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่ำงประเทศ: ส ำเนำหนังสอืส ำคญักำรจดัตัง้บรษิทั(Certificate 
of Incorporation) หรอืหนังสอืแสดงควำมเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัจองซื้อ 
พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้องโดยผูม้อี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคลนัน้ และประทบัตรำส ำคญัของนิติ
บุคคล (ถำ้ม)ี และแนบส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรอืส ำเนำหนงัสอืเดนิทำงทีย่งัไม่หมดอำยุ (แลว้แต่กรณี) ของผู้
มอี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคลดงักล่ำว พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกต้องส ำเนำเอกสำรประกอบขำ้งตน้ทัง้หมดที่
ลงลำยมอืชื่อรบัรองส ำเนำถูกต้องแลว้ ตอ้งไดร้บักำรรบัรองลำยมอืชื่อโดยเจำ้หน้ำที ่Notary Public และ
รบัรองโดยเจ้ำหน้ำที่ของสถำนทูตไทยหรอืสถำนกงสุลไทยในประเทศที่เอกสำรดงักล่ำวได้จดัท ำหรอื
รบัรองควำมถูกต้อง และมอีำยุไม่เกนิ 1 ปี ก่อนวนัจองซือ้ และแนบส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรอืส ำเนำหนังสอื
เดนิทำงทีย่งัไม่หมดอำยุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคลดงักล่ำว พรอ้มรบัรองส ำเนำ
ถูกตอ้ง 

- กำรจองซือ้โดยวธิกีรอกรำยละเอยีดในเอกสำรจองซือ้ กรณีผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดำ สญัชำตไิทย
และต่ำงดำ้วหรอืนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทยหรอืต่ำงประเทศเป็นผูท้ีม่บีญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัย์
หรอืเปิดบญัชอีื่นๆ กบัผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และ
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ไดผ้่ำนขัน้ตอนกำรรูจ้กัลูกคำ้และตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคำ้ (Know Your Customer 
& Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ด ำเนินกำรจดัท ำแบบประเมนิควำมสำมำรถในกำรรบั
ควำมเสี่ยง (Suitability Test) กับ ผู้จ ัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำยหลักทรพัย์แล้ว ภำยใน
ระยะเวลำไม่เกนิ 2 ปีก่อนกำรจองซื้อ ผู้จองซื้อดงักล่ำวไม่จ ำเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability 
Test ประกอบกำรจองซื้อ ทัง้นี้หำกไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขที่กล่ำวขำ้งต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสำร 
KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรำยละเอยีดถูกต้อง ครบถ้วน และชดัเจน พรอ้มลงลำยมอืชื่อผู้
จองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย เพื่อเป็นเอกสำรประกอบใบจองซือ้ ทัง้นี้ 
ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย ์
(Scriptless System) โดยผูจ้องซือ้ประสงคท์ีจ่ะฝำกหุน้ในบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชกิเลขที ่
600 ผู้จองซื้อต้องกรอกขอ้มูลเพิ่มเติมในใบจองซื้อในส่วน “ข้อมูลเพิ่มเติมส ำหรบักำรด ำเนินกำรตำม 
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)” ส ำหรบัผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดำและนิติบุคคล 
และเอกสำร “แบบสอบถำมส ำหรบัตรวจสอบสถำนะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพำะนิติบุคคล” 
ส ำหรับผู้จองซื้อนิติบุคคลเท่ำนั ้น พร้อมลงนำมรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล เพื่อเป็นเอกสำร
ประกอบกำรจองซือ้ 

- กำรจองซื้อผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) ผูจ้องซื้อสำมำรถจองซื้อผ่ำนช่องทำงเวบ็ไซต์ของผูจ้ดักำรกำร
จดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผูท้ี่มบีญัชซีื้อขำยหลกัทรพัยห์รอืบญัชี
ประเภทอื่นๆ กบัผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมขอ้ 6.2.1 (บรษิัทหลกัทรพัย ์
กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน)) ซึ่งผ่ำนขัน้ตอนกำรรูจ้กัลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบั
ลูกค้ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ด ำเนินกำรจัดท ำ
แบบประเมนิควำมสำมำรถรบัควำมเสีย่ง (Suitability Test) กบัผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนั
กำรจ ำหน่ำย ภำยในระยะเวลำไม่เกนิ 2 ปีก่อนกำรจองซื้อ โดยผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนั
กำรจ ำหน่ำยจะต้องมกีำรควบคุมดูแลกำรจองซือ้ผ่ำนระบบออนไลน์ทีร่ดักุมเพยีงพอ สำมำรถตรวจสอบ
ตวัตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหสัผ่ำน (Password login) และผู้จองซื้อต้อง
ยืนยันว่ำได้ศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญในหนังสือชี้ชวน และ/หรือ ข้อมูลสรุปของ
หลกัทรพัย์ และยนิยอมผูกพนัตำมหนังสอืชีช้วน และ/หรอืขอ้มูลสรุปของหลกัทรพัยด์งักล่ำว โดยผู้จอง
ซือ้ไม่ตอ้งกรอกขอ้มลูและลงนำมในใบจองซือ้ (Hard Copy) รวมถงึไม่ตอ้งแนบเอกสำรใดๆ ประกอบกำร
จองซื้อ ทัง้นี้ ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยไดจ้ดัใหม้หีนังสอืชีช้วนและขอ้มูลสรุป
ของหลกัทรพัยด์งักล่ำวในเวบ็ไซต ์(Website) ของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย 

- กำรจองซือ้ผ่ำนทำงโทรศพัทบ์นัทกึเทป ผูจ้องซือ้สำมำรถจองซือ้ผ่ำนเจำ้หน้ำทีผู่แ้นะน ำกำรลงทุน หรอื 
Investment Consultant (IC) ของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย (บรษิทัหลกัทรพัย ์
กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน)) โดยยนืยนักำรจองซือ้ผ่ำนโทรศพัทบ์นัทกึเทปได ้โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งเป็นผูท้ี่
มบีญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัยห์รอืบญัชปีระเภทอื่นๆ กบัผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยที่
จะท ำกำรจองซื้อ และได้ผ่ำนขัน้ตอนกำรรู้จกัลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เท็จจรงิเกี่ ยวกบัลูกค้ำ 
(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และด ำเนินกำรจัดท ำประเมิน
ควำมสำมำรถรบัควำมเสีย่ง (Suitability Test) กบัผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย
ภำยในระยะเวลำไม่เกนิ 2 ปีก่อนกำรจองซือ้ผ่ำนทำงโทรศพัท์บนัทกึเทป โดยผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย
และรบัประกนักำรจ ำหน่ำยจะตอ้งมกีำรควบคุมกำรจองซือ้ผ่ำนทำงโทรศพัทบ์นัทกึเทปทีร่ดักุมเพยีงพอ 
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และสำมำรถตรวจสอบควำมมตีวัตนของลกูคำ้ได ้โดยผูจ้องซือ้ไม่ตอ้งกรอกขอ้มลูและลงนำมในใบจองซือ้ 
(Hard Copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆประกอบกำรจองซื้อ โดยผู้จดักำรกำรจัดจ ำหน่ำยและ
รบัประกนักำรจ ำหน่ำยจะตอ้งปฏบิตัติำมเกณฑ ์ดงันี้ 

o ผูแ้นะน ำกำรลงทุนต้องตดิต่อผูจ้องซือ้ในกำรด ำเนินกำรกำรจองซือ้หลกัทรพัยผ์่ำนโทรศพัทบ์นัทกึ
เทป เพื่อเป็นหลกัฐำนกำรจองซือ้ โดยระบุ จ ำนวนหุน้ทีจ่ดัสรร รำคำที่เสนอขำย จ ำนวนเงนิที่ต้อง
ช ำระ กำรฝำกหุน้ ช่องทำงและวนัทีต่อ้งช ำระรำคำ และแจง้ใหท้รำบว่ำผูจ้องซือ้สำมำรถศกึษำขอ้มูล
เกี่ยวกบักำรเสนอขำยหุ้นในหนังสอืชี้ชวนผ่ำน (Website) ของผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ หรอืจำก
หนงัสอืชีช้วนผ่ำน www.sec.or.th 

o ผู้แนะน ำกำรลงทุนต้องให้ผู้จองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทปพิสูจน์ตัวตน โดยขัน้ตอนกำร
ตรวจสอบตวัตนของผูจ้องซือ้ เช่นกำรสอบถำมเลขที่บญัชทีี่ผูจ้องซื้อมกีบัผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย
หรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์หรอืบตัรประจ ำตวัประชำชน หรอืวนัเดอืนปีเกดิ หรอืธนำคำรทีใ่ชช้ ำระ
รำคำ (ATS) กบัผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์หรอืชื่อผูแ้นะน ำกำรลงทุน เป็นตน้  

o ผูจ้องซือ้ตอ้งยนืยนัทำงวำจำว่ำไดศ้กึษำขอ้มูลเกีย่วกบักำรเสนอขำยหุน้สำมญัในหนงัสอืชีช้วน และ/
หรือ ข้อมูลสรุปของหลักทรัพย์ และยินยอมผูกพันตำมหนังสือชี้ชวน และ/หรือข้อมูลสรุปของ
หลกัทรพัยด์งักล่ำว โดยผูจ้องซือ้ไม่ตอ้งกรอกขอ้มลูและลงนำมในใบจองซือ้ (Hard Copy) รวมถงึไม่
ตอ้งแนบเอกสำรใดๆ ประกอบกำรจองซือ้ 

o ผูแ้นะน ำกำรลงทุนของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย เมื่อรบัค ำยนืยนัพรอ้ม
รำยละเอยีดกำรจองซือ้ผ่ำนทำงโทรศพัทบ์นัทกึเทป ตอ้งบนัทกึค ำสัง่กำรจองซือ้ผ่ำนระบบทีผู่จ้ดักำร
กำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยจดัเตรยีมให้ โดยระบบจะแสดงขอ้มูลกำรจองผ่ำนทำง
โทรศพัท์บนัทกึเทป ชื่อผู้แนะน ำกำรลงทุน วนัและเวลำบนัทกึกำรจองซื้อผ่ำนระบบ โดยผูจ้องซื้อ
ผ่ำนทำงโทรศพัทบ์นัทกึเทปสำมำรถจองซือ้ไดต้ัง้แต่วนัที่ 16 – 18 กุมภำพนัธ ์2558 

อย่ำงไรกต็ำม หำกผูจ้องซือ้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรจองซือ้ผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) หรอืผ่ำนทำงโทรศพัทบ์นัทกึเทป

ได ้ผูจ้องซือ้สำมำรถจองซือ้โดยกำรกรอกรำยละเอยีดในเอกสำรจองซือ้ พรอ้มแนบเอกสำรตำมทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้ได้  

(ข)  ผูจ้องซือ้สำมำรถจองซื้อไดท้ี่ส ำนักงำน และเวบ็ไซต์ (Website) ของผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนั
กำรจ ำหน่ำย ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อคอื ตัง้แต่เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. ของ
วนัที ่[●] และวนัที ่[●] 

- กรณีจองซือ้ผ่ำนกำรกรอกใบจองซือ้ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้คอืตัง้แต่เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. ของ
วนัที ่[●] 

- กรณีผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Online) สำมำรถจองซือ้ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้คอืตัง้แต่เวลำ 9:00 น. 
– 16:00 น. ของวนัที ่[●] 

http://www.sec.or.th/
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- กรณีจองซือ้ผ่ำนทำงโทรศพัทบ์นัทกึเทป สำมำรถจองซือ้ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้คอืตัง้แต่เวลำ 9:00 
น. – 16:00 น. ของวนัที ่[●] 

(ค)  ผูจ้องซือ้ตอ้งช ำระเงนิค่ำจองซือ้ครัง้เดยีวเตม็จ ำนวนทีจ่องซือ้ โดยวธิชี ำระเงนิมดีงันี้ 

-  หำกท ำกำรจองซื้อในวนัที ่[●] เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. หรอืก่อนเวลำ 12:00 น. ของวนัที่ [●] ผูจ้อง
ซือ้สำมำรถช ำระเงนิค่ำจองซื้อโดยช ำระเป็น (1) เงนิสดหรอืกำรโอนเงนิ (2) กำรโอนเงนิผ่ำนระบบกำร
โอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) (3) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่ำ “เช็ค
ธนำคำร”) หรอืดร๊ำฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊ำฟท์ นัน้ๆ จะต้องลงวนัที่ [●] หรอื วนัที่ [●] และ
สำมำรถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ำกส ำนักงำนหกับญัชใีนกรุงเทพมหำนครได้ภำยใน 1 วนัท ำกำรเท่ำนัน้ ทัง้นี้ 
กำรช ำระเงินค่ำจองซื้อเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้ขีดคร่อมสัง่จ่ำยบัญชีธนำคำรที่
ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ก ำหนด พรอ้มทัง้เขยีนชื่อ 
นำมสกุล และหมำยเลขโทรศพัทท์ีต่ดิต่อไดไ้วด้ำ้นหลงั 

-  หำกท ำกำรจองซือ้หลงัเวลำ 12:00 น. ของวนัที ่[●] หรอื เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. ของวนัที ่[●]  ผูจ้อง
ซื้อจะต้องช ำระค่ำจองซื้อด้วยเงินสดหรือกำรโอนเงิน หรือกำรโอนเงินผ่ำนระบบกำรโอนอัตโนมัต ิ
(Automatic Transfer System หรอื ATS) เท่ำนัน้ 

ทัง้นี้ กำรช ำระเงนิค่ำจองซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงินอตัโนมัติ (Automatic Transfer System หรอื ATS) จะ
กระท ำไดเ้ฉพำะผู้จองซือ้ที่ไดเ้ปิดบญัชเีพื่อซือ้ขำยหลกัทรพัยก์บัผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำร
จ ำหน่ำย ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ทีไ่ดด้ ำเนินกำรแจง้ควำมประสงคใ์หโ้อนเงนิเพื่อช ำระค่ำภำระผูกพนัโดย
อตัโนมตั ิและระบบกำรโอนเงนิอตัโนมตัดิงักล่ำวมผีลใชบ้งัคบัแลว้ในวนัจองซือ้ 

(ง)  ผูจ้องซื้อทีช่ ำระเงนิค่ำจองซือ้ดว้ยกำรโอนเงนิ กำรโอนเงนิผ่ำนระบบกำรโอนอตัโนมตั ิ (Automatic Transfer 
System หรอื ATS) เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊ำฟท์ ให้โอนเงนิค่ำจองซื้อ หรอืขดีคร่อมและสัง่จ่ำยเชค็ เขำ้
บญัชจีองซือ้หุน้ทีผู่จ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ก ำหนด ซึง่ผู้
จองซือ้สำมำรถสอบถำมชื่อและเลขทีบ่ญัชจีองซือ้ไดจ้ำกผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย 
โดยผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย จะเป็นผู้ท ำกำรโอนเงนิของยอดจองซื้อรวมในส่วน
ของตนใหก้บับรษิทัฯ ต่อไป 

(จ)  ผูจ้องซือ้ต้องน ำใบจองซื้อในขอ้ (ก) พรอ้มเงนิค่ำจองซือ้ในขอ้ (ค) หรอืหลกัฐำนทีแ่สดงว่ำมกีำรช ำระค่ำจอง
ซื้อหุ้น มำยื่นควำมจ ำนงขอจองซื้อและช ำระเงินได้ที่ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย 
ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตัง้แต่เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. ของวนัที่ [●] และวนัที่ [●] โดยในกำรจองซื้อ
เจ้ำหน้ำที่ที่รบัจองซื้อจะลงลำยมือชื่อ รบัจองเพื่อเป็นหลกัฐำนในกำรรบัจองซื้อหุ้นสำมญัให้แก่ผู้จองซื้อ 
ยกเวน้ผูจ้องซือ้ผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Online) และผ่ำนทำงโทรศพัทบ์นัทกึเทปทีช่ ำระค่ำจองซือ้ผ่ำนระบบ
กำรโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ผู้จองซื้อไม่ต้องน ำส่งใบจองซื้อหรือเอกสำร
ประกอบกำรจองซือ้ 
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(ฉ)  ผูท้ี่ยื่นควำมจ ำนงในกำรจองซื้อและได้ช ำระค่ำจองซื้อไว้แลว้ จะยกเลกิกำรจองซื้อและขอเงนิคนืไม่ได้ทัง้นี้
ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 มสีทิธยิกเลกิกำรจองซื้อของผู้
จองซือ้ทีด่ ำเนินกำรไม่ครบถว้นตำมขอ้ (ก) – (จ) ได ้

6.8  การจดัสรรในกรณีท่ีมีผูจ้องซ้ือหลกัทรพัยเ์กินกวา่จ านวนหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย 

6.8.1  ส าหรบับุคคลทัว่ไป 

ในกรณีทีม่กีำรจองซือ้หุน้สำมญัเกนิกว่ำจ ำนวนหุน้สำมญัทีเ่สนอขำยแก่บุคคลทัว่ไปใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของผูจ้ดัจ ำหน่ำย
หลกัทรพัย์แต่ละรำยในส่วนของตน ตำมที่ระบุไว้ในขอ้ 6.2.1 และขอ้ 6.2.2 ซึ่งผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์แต่ละรำยจะ
พจิำรณำจำกปจัจยัต่ำงๆ เช่น กำรเป็นผู้มอีุปกำรคุณ ลูกค้ำผูท้ี่คำดว่ำจะเป็นลูกค้ำของผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์หรอื
บรษิัทในเครอืของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์แต่ละรำย หรอืเป็นผู้มคีวำมสมัพนัธ์ทำงธุรกจิกบัผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์
หรอืบริษัทในเครือของผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์แต่ละรำย รวมถึงปรมิำณกำรซื้อขำยหลกัทรพัย์ผ่ำนผู้จดัจ ำหน่ำย
หลกัทรพัย์ หรอืกำรมธีุรกจิที่เกี่ยวขอ้งทำงด้ำนวำณิชธนกจิหรอืด้ำนอื่นๆ กบัผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์หรอืบรษิัทใน
เครอืของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยแ์ต่ละรำย เป็นตน้ 

6.8.2  ส าหรบันักลงทุนสถาบนั 

ในกรณีทีก่ำรจองซือ้หุน้สำมญัเกนิกว่ำจ ำนวนหุน้สำมญัทีเ่สนอขำยแก่นักลงทุนสถำบนัใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของผูจ้ดักำร
กำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 

6.8.3  ส าหรบัผูมี้อปุการคณุของบริษทัฯ 

ในกรณีทีก่ำรจองซือ้หุน้สำมญัเกนิกว่ำจ ำนวนหุน้สำมญัทีเ่สนอขำยแก่ผูม้อีุปกำรคุณของบรษิทัฯ ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของ
ผู้บรหิำรของบรษิัทฯ และ/หรอืบุคคลที่คณะกรรมกำรบรษิัทได้มอบหมำยบรษิัทฯ หรอืผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและ
รบัประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 

6.9  วิธีการคืนเงินค่าจองซ้ือหลกัทรพัย ์

6.9.1  กรณีผูจ้องซ้ือไม่ได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญั 

ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละรำย ซึง่เป็นผูร้บัจองซื้อหุน้สำมญัจำกผูจ้องซื้อที่
ไม่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญัรำยนัน้ๆ จะด ำเนินกำรใหม้กีำรคนืเงนิค่ำจองซือ้หุน้สำมญัผ่ำนตน โดยไม่มดีอกเบีย้ และ/
หรอืค่ำเสยีหำยใดๆ ตำมที่ผูจ้องซือ้ระบุไวใ้นใบจองซือ้ กล่ำวคอื กำรโอนเงนิค่ำจองซือ้เขำ้บญัชธีนำคำรของผูจ้องซื้อ
ผ่ำนระบบกำรโอนเงนิอตัโนมตั ิ(หรอืทีเ่รยีกว่ำ “Automatic Transfer System” หรอื “ATS”) หรอืจ่ำยเป็นเชค็ขดีคร่อม
เฉพำะสัง่จ่ำยผู้จองซื้อตำมชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ 
ภำยใน 14 วนั นับจำกวนัสิน้สุดระยะเวลำกำรจองซื้อ โดยผูจ้องซือ้จะเป็นผู้รบัผดิชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงนิหรอื
ค่ำธรรมเนียมกำรเรยีกเกบ็เชค็ต่ำงส ำนกัหกับัญชหีรอืเชค็ต่ำงธนำคำร (ถ้ำม)ี ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่สำมำรถคนืเงนิค่ำจอง
ซือ้หุน้สำมญัใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ไดภ้ำยในระยะเวลำ 14 วนั นบัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรจองซือ้ ผูจ้องซือ้จะไดร้บัดอกเบีย้
ในอตัรำรอ้ยละ 7.50 ต่อปี โดยค ำนวณจำกจ ำนวนเงนิค่ำจองซื้อหุ้นสำมญัที่ไม่ได้รบักำรจดัสรรคืน นับจำกวนัที่พ้น
ก ำหนดเวลำ 14 วนัดงักล่ำว จนถงึวนัทีไ่ดม้กีำรช ำระคนืตำมวธิกีำรดงักล่ำวขำ้งต้น อย่ำงไรกด็ไีม่ว่ำในกรณีใดๆ หำก
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ได้มกีำรโอนเงนิค่ำจองซื้อเขำ้บญัชธีนำคำรของผู้จองซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงนิอตัโนมตัิ (หรอืที่เรยีกว่ำ “Automatic 
Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซื้อทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่ระบุในใบจองซื้อโดย
ถูกต้องแลว้ ใหถ้อืว่ำผูจ้องซือ้ไดร้บัคนืเงนิค่ำจองซือ้แลว้โดยชอบ และผูจ้องซือ้จะไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้และ /หรอื
ค่ำเสยีหำยใดๆ อกีต่อไป   

ทัง้นี้ หำกเกดิควำมผดิพลำดในกำรโอนเงนิเขำ้บญัชธีนำคำรของผู้จองซือ้ หรอืกำรสญูหำยในกำรจดัส่งเชค็ ซึ่งไม่ใช่
ควำมผดิของผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์เช่น ขอ้มูลชื่อ ทีอ่ยู่ ของผูจ้องซื้อไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วนตำมไดร้ะบุไว้ในใบ
จองซือ้ ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยจ์ะไม่รบัผดิชอบต่อควำมผดิพลำดดงักล่ำว 

6.9.2  กรณีผูจ้องซ้ือได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญัน้อยกว่าจ านวนหุ้นสามญัท่ีจองซ้ือ 

ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละรำย ซึง่เป็นผูร้บัจองซื้อหุน้สำมญัจำกผูจ้องซื้อที่
ไม่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้รำยนัน้ๆ จะด ำเนินกำรให้มกีำรคนืเงนิค่ำจองซือ้หุน้สำมญัในส่วนทีไ่ม่ไดร้บักำรจดัสรรให้แก่ผู้
จองซือ้หุน้ทุกรำยผ่ำนตน โดยไม่มดีอกเบีย้ และ/หรอืค่ำเสยีหำยใดๆ ตำมทีผู่จ้องซือ้ระบุไวใ้นใบจองซือ้ กล่ำวคอื กำร
โอนเงนิค่ำจองซื้อเขำ้บญัชธีนำคำรของผู้จองซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงนิอตัโนมตัิ (หรอืที่เรยีกว่ำ “Automatic Transfer 
System” หรือ “ATS”) หรือจ่ำยเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยผู้จองซื้อตำมชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทำง
ไปรษณียล์งทะเบยีนตำมทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้ ภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัสิน้สุดระยะเวลำกำรจองซือ้ โดยผูจ้องซือ้
จะเป็นผูร้บัผดิชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงนิหรอืค่ำธรรมเนียมกำรเรยีกเกบ็เชค็ต่ำงส ำนกัหกับญัชหีรอืเชค็ต่ำงธนำคำร 
(ถำ้ม)ี ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่สำมำรถคนืเงนิค่ำจองซือ้หุน้สำมญัใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ไดภ้ำยในระยะเวลำ 14 วนั นบัจำกวนัสิน้สุด
ระยะเวลำกำรจองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รบัดอกเบี้ยในอตัรำรอ้ยละ 7.50 ต่อปี โดยค ำนวณจำกจ ำนวนเงนิค่ำจองซื้อหุ้น
สำมญัที่ไม่ได้รบักำรจดัสรรคนื นับจำกวนัที่พ้นก ำหนดเวลำ 14 วนัดงักล่ำว จนถึงวนัที่ได้มกีำรช ำระคนืตำมวธิกีำร
ดงักล่ำวขำ้งต้น อย่ำงไรกด็ไีม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกไดม้กีำรโอนเงนิค่ำจองซือ้เขำ้บญัชธีนำคำรของผูจ้องซือ้ผ่ำนระบบ
กำรโอนเงินอตัโนมตัิ (หรอืที่เรยีกว่ำ “Automatic Transfer System” หรอื “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซื้อทำง
ไปรษณียล์งทะเบยีนตำมทีร่ะบุในใบจองซือ้โดยถูกตอ้งแลว้ ใหถ้อืว่ำผูจ้องซือ้ไดร้บัคนืเงนิค่ำจองซือ้แลว้โดยชอบ และผู้
จองซือ้จะไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้และ/หรอืค่ำเสยีหำยใดๆ อกีต่อไป 

ทัง้นี้ หำกเกดิควำมผดิพลำดในกำรโอนเงนิเขำ้บญัชธีนำคำรของผู้จองซือ้ หรอืกำรสญูหำยในกำรจดัส่งเชค็ ซึ่งไม่ใช่
ควำมผดิของผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์เช่น ขอ้มูลชื่อ ทีอ่ยู่ ของผูจ้องซื้อไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วนตำมไดร้ะบุไว้ในใบ
จองซือ้ ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยจ์ะไม่รบัผดิชอบต่อควำมผดิพลำดดงักล่ำว 

6.9.3  กรณีผูจ้องซ้ือไม่ได้รบัการจดัสรรหุ้นเน่ืองมาจากการท่ีไมส่ามารถเรียกเกบ็เงินค่าจองซ้ือหุ้นตามเชค็
ท่ีจ่ายค่าจองซ้ือหุ้น หรอืเน่ืองจากการปฏิบติัผิดเง่ือนไขการจองซ้ือ 

ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละรำย ซึง่เป็นผูร้บัจองซื้อหุน้สำมญัจำกผูจ้องซื้อที่
ไม่ได้รบักำรจดัสรรหุ้นรำยนัน้ๆ จะด ำเนินกำรให้มีกำรคนืเช็คค่ำจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รบักำรจดัสรรหุ้น
สำมญั อนัเนื่องมำจำกกำรถูกตดัสทิธกิำรจองซือ้เพรำะไม่สำมำรถเรยีกเกบ็เงนิค่ำจองซือ้ตำมเชค็ทีส่ ัง่จ่ำยค่ำจองซือ้หุน้
ได้ หรอืเนื่องจำกกำรปฏิบตัิผิดเงื่อนไขกำรจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องติดต่อขอรบัเช็คฉบบัดงักล่ำวคืนจำกผู้จ ัด
จ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 ซึง่เป็นผูร้บัจองซือ้ ภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรจองซือ้ 

6.9.4  กรณีมีการยกเลิกการเสนอขายหุ้นหลกัทรพัย ์
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(ก)  ในกรณีทีเ่กดิเหตุกำรณ์ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.3 เงื่อนไขในกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์บรษิทัฯ และ/หรอื
ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยใชส้ทิธยิกเลกิเสนอขำยหุน้สำมญัและจดัจ ำหน่ำยหุ้น
สำมญั ใหถ้อืว่ำผูจ้องซือ้ไดใ้ชส้ทิธยิกเลกิกำรจองซือ้หุน้สำมญัทนัท ี

(ข)  กรณีที่เกิดเหตุกำรณ์อื่นใดที่ท ำให้บรษิัทที่ออกหลกัทรพัย์ต้องระงบัหรอืหยุดกำรเสนอขำยหลกัทรพัย์
หรอืไม่สำมำรถส่งมอบหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขำยได ้ผูจ้องซือ้มสีทิธทิีจ่ะยกเลกิกำรจองซือ้หลกัทรพัย ์โดยผู้
จองซื้อจะต้องแจ้งควำมประสงค์ต่อผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ซึ่งเป็นผู้รบัจองซื้อตำมที่ระบุไว้ในขอ้ 6.2 
ภำยใน 5 วนัท ำกำร นบัแต่วนัทีเ่กดิเหตุกำรณ์ดงักล่ำว 

หำกเกดิเหตุกำรณ์ตำม (ก) หรอื (ข) และผูจ้องซือ้ไดใ้ชส้ทิธยิกเลกิกำรจองซือ้หลกัทรพัย ์ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ีร่บั
จองซื้อหุ้นสำมญัจำกผู้จองซื้อหุ้นที่ยกเลิกกำรจองซื้อหลกัทรพัย์ดงักล่ำวจะด ำเนินกำรคืนเงนิค่ำจองซื้อ โดยไม่มี
ดอกเบีย้และ/หรอืค่ำเสยีหำยใดๆ ให้แก่ผูจ้องซื้อรำยนัน้ๆ ตำมชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซือ้ โดยกำรโอนเงนิอตัโนมตัเิขำ้
บญัชใีนชื่อผูจ้องซือ้กรณีผูจ้องซือ้ช ำระดว้ยวธิโีอนเงนิอตัโนมตั ิหรอืจ่ำยเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยผูจ้องซือ้ตำมชื่อ
ทีร่ะบุไวใ้นใบจองซื้อและส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีนตำมทีอ่ยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภำยใน 14 วนั นับจำกวนัทีส่ิน้สุด
ระยะเวลำกำรจองซือ้ หรอืนับแต่วนัทีเ่กดิเหตุกำรณ์ตำม (ข) ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่สำมำรถคนืเงนิค่ำจองซือ้ในส่วนทีไ่ม่ได้
รบัจดัสรรใหแ้ก่ผู้จองซื้อภำยในระยะเวลำดงักล่ำว ผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์รำยที่มหีน้ำที่รบัผดิชอบในกำรส่งคนืเงนิ
ดงักล่ำว จะต้องช ำระดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ในอตัรำรอ้ยละ 7.50 ต่อปี โดยค ำนวณจำกจ ำนวนเงนิค่ำจองซือ้ทีไ่ม่ไดร้บั
กำรจดัสรรหุน้สำมญัคนืนับจำกวนัทีพ่้นก ำหนดเวลำ 14 วนั ดงักล่ำว จนถงึวนัทีไ่ดม้กีำรช ำระคนืตำมวธิกีำรดงักล่ำว
ขำ้งต้นอย่ำงไรกด็ไีม่ว่ำกรณีใดๆ หำกไดม้กีำรโอนเงนิค่ำจองซือ้เขำ้บญัชธีนำคำรของผูจ้องซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงนิ
อตัโนมตัิ (หรอืที่เรยีกว่ำ “Automatic Transfer System” หรอื “ATS”) หรอืส่งเชค็คนืเงนิค่ำจองซื้อหุ้นทำงไปรษณีย์
ลงทะเบยีนตำมทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้โดยถูกต้องแลว้ ใหถ้อืว่ำผูจ้องซือ้ไดร้บัเงนิจองซือ้คนืแลว้โดยชอบ และผูจ้อง
ซือ้จะไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้และ/หรอืค่ำเสยีหำยใดๆ อกีต่อไป  

หำกเกดิควำมผดิพลำดในกำรโอนเงนิเขำ้บญัชธีนำคำรของผูจ้องซือ้ หรอืกำรสญูหำยในกำรจดัสง่ ซึง่ไม่ใช่ควำมผดิของ
ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์เช่น ขอ้มูลชื่อ ทีอ่ยู่ ของผู้จองซือ้ไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วนตำมไดร้ะบุไว้ในใบจองซือ้ ผูจ้ดั
จ ำหน่ำยหลกัทรพัยจ์ะไม่รบัผดิชอบต่อควำมผดิพลำดดงักล่ำว 

6.10  วิธีการส่งมอบหลกัทรพัย ์

ปจัจุบนั บรษิัท ศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (“ศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์”) ได้ตกลงรบัหน้ำที่เป็นนำย
ทะเบยีนหุน้สำมญัใหก้บับรษิทัฯ และใหบ้รกิำรรบัฝำกใบหุน้ทีจ่องซือ้ในกำรเสนอขำยครัง้นี้ กล่ำวคอื ผูจ้องซือ้สำมำรถ
ใช้บรกิำรของศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ เพื่อขอให้น ำหุ้นสำมญัที่ตนได้รบักำรจดัสรรเข้ำสู่ระบบซื้อขำยแบบไร้ใบหุ้น 
(Scripless System) ไดท้นัท ีทัง้นี้ เพื่อใหผู้จ้องซือ้สำมำรถขำยหุน้สำมญัในไดท้นัททีีอ่นุญำตใหหุ้น้สำมญัของบรษิทัฯ 
เริม่ท ำกำรซื้อขำยได้ในตลำดหลกัทรพัย์ฯ ซึ่งแตกต่ำงกบักรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรบัใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้อจะไม่
สำมำรถขำยหุน้สำมญัไดใ้นจนกว่ำจะไดร้บัใบหุน้  

ในกำรเสนอขำยหุน้สำมญัในครัง้นี้ ผูจ้องซือ้สำมำรถเลอืกใหบ้รษิทัฯ ด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดงัต่อไปนี้คอื 

(1)  ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรบัใบหุ้น แต่ประสงคจ์ะใช้บรกิำรของศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย์ (Scripless 
System) โดยผู้จองซือ้ประสงคท์ีจ่ะฝำกหุน้สำมญัไวใ้นบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัยซ์ึง่ผู้จองซือ้มบีญัชซีือ้ขำย
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หลกัทรพัย์อยู่ ในกรณีนี้ บรษิัทฯ จะด ำเนินกำรน ำหุ้นสำมญัที่ได้รบัจดัสรรฝำกไว้กบั “บรษิัท ศูนย์รบัฝำก
หลกัทรพัย(์ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผูฝ้ำก” และศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชจี ำนวนหุน้สำมญัที่
บรษิัทหลกัทรพัย์นัน้ฝำกหุ้นสำมญัอยู่ และออกหลกัฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้จองซื้อภำยใน 7 วนั นับจำกวนัที่
สิน้สดุระยะเวลำกำรจองซือ้ ในขณะเดยีวกนับรษิทัหลกัทรพัยน์ัน้กจ็ะบนัทกึยอดบญัชจี ำนวนหุน้สำมญัทีผู่จ้อง
ซือ้ฝำกไว ้ในกรณีนี้ ผูท้ีไ่ดร้บักำรจดัสรรจะสำมำรถขำยหุน้สำมญัทีไ่ดร้บักำรจดัสรรในไดท้นัททีีอ่นุญำตใหหุ้น้
สำมญัของบรษิทัฯ ท ำกำรซือ้ขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ในกรณีทีผู่จ้องซือ้เลอืกใหบ้รษิัทฯ ด ำเนินกำรตำมขอ้ 6.10 (1) นี้  ชื่อของผูจ้องซือ้จะต้องตรงกบัชื่อเจำ้ของ
บญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝำกหุ้นไวใ้นบญัชขีองบรษิัทหลกัทรพัย์ดงักล่ำว มฉิะนัน้แล้ว
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินกำรฝำกหุน้ในบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมำชกิเลขที ่600 ตำมขอ้ 6.10 (2) 
ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทน 

(2)  ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรบัใบหุ้น แต่ประสงคจ์ะใช้บรกิำรของศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย์ (Scripless 
System) โดยผูจ้องซื้อประสงคท์ี่จะฝำกหุ้นในบญัชขีองบรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชกิเลขที ่600 ผู้จองซื้อ
ต้องกรอกขอ้มูลเพิม่เตมิในใบจองซือ้ส่วน “ขอ้มูลเพิม่เตมิส ำหรบักำรด ำเนินกำรตำม Foreign Account Tax 
Compliance Act (FATCA)” ส ำหรบัผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดำและนิตบิุคคล และเอกสำร “แบบสอบถำม
ส ำหรบัตรวจสอบสถำนะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพำะนิติบุคคล” ส ำหรบัผู้จองซื้อนิติบุคคลเท่ำนัน้ 
พร้อมลงนำมรบัรองควำมถูกต้องของข้อมูล เพื่อน ำส่งให้แก่ศูนย์รบัฝำกหลักทรพัย์ กรณีนี้บริษัทฯ  จะ
ด ำเนินกำรน ำหุน้สำมญัทีไ่ดร้บัจดัสรรฝำกไวก้บัศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์และศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะบนัทกึ
ยอดบญัชีจ ำนวนหุ้นสำมญัตำมจ ำนวนที่ผู้จองซื้อได้รบักำรจดัสรรไว้ในบญัชีของบรษิัทผู้ออกหลกัทรพัย ์
สมำชกิเลขที ่600 และออกหลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภำยใน 7 วนัท ำกำร นับจำกวนัทีส่ิน้สุดระยะเวลำ
กำรจองซือ้ ในกรณีนี้ ผูท้ีไ่ดร้บักำรจดัสรรจะสำมำรถขำยหุน้สำมญัทีไ่ดร้บักำรจดัสรรในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ได ้
และหำกผูจ้องซือ้ตอ้งกำรถอนหุน้สำมญัออกจำกบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชกิเลขที ่600 ผูจ้องซือ้
สำมำรถติดต่อได้ที่ศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ ซึ่งจะมคี่ำธรรมเนียมกำรถอนหุ้นสำมญัตำมอตัรำที่ศูนยร์บัฝำก
หลกัทรพัยก์ ำหนด 

(3)  ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรบัใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในนำมของผู้จองซื้อ บรษิัทฯ โดยศูนย์รบัฝำก
หลกัทรพัยจ์ะสง่มอบใบหุน้ตำมจ ำนวนทีไ่ดร้บักำรจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ทำงไปรษณียล์งทะเบยีนตำมชือ่ทีอ่ยู่ที่
ระบุไวใ้นใบจองซือ้หุน้ ภำยใน 15 วนั นับจำกวนัทีส่ิน้สดุระยะเวลำกำรจองซือ้ ในกรณีนี้ ผูจ้องซือ้ทีไ่ด้รบักำร
จดัสรรจะไม่สำมำรถขำยหุน้สำมญัทีไ่ดร้บักำรจดัสรรในได ้จนกว่ำจะไดร้บัใบหุน้ ซึง่อำจจะไดร้บัภำยหลงัจำก
ทีหุ่น้สำมญัของบรษิทัไดเ้ริม่ซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

ทัง้นี้ หำกผูจ้องซือ้ไม่ระบุเลอืกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินกำรฝำกหุน้ในบญัชีของ
บรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชกิเลขที ่600 ตำมขอ้ 6.10 (2) ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทน  
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ส่วนที ่4 หน้ำที ่1 

ส่วนท่ี  4  การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล  
 

"ขำ้พเจ้ำได้สอบทำนขอ้มูลในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูล/ร่ำงหนังสอืชีช้วนกำรเสนอขำยหลกัทรพัยฉ์บบันี้
แลว้ และดว้ยควำมระมดัระวงัในฐำนะกรรมกำรบรหิำรของบรษิทัหรอืผูด้ ำรงต ำแหน่งบรหิำรสงูสดุในสำยงำนบญัช ี
ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำ ขอ้มลูดงักล่ำวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท ำใหผู้อ้ื่นส ำคญัผดิ หรอืไม่ขำดขอ้มลูทีค่วรตอ้ง
แจง้ในสำระส ำคญั นอกจำกนี้ ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำ 

(1) งบกำรเงนิและขอ้มลูทำงกำรเงนิทีป่ระกอบเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรำยกำรขอ้มลู/ร่ำงหนงัสอื
ชี้ชวนกำรเสนอขำยหลกัทรพัย์ ได้แสดงข้อมูลอย่ำงถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคญัเกี่ยวกบัฐำนะกำรเงนิ ผลกำร
ด ำเนินงำน และกระแสเงนิสดของบรษิทัและบรษิทัย่อยแลว้  

(2) ขำ้พเจำ้เป็นผูร้บัผดิชอบต่อกำรจดัใหบ้รษิทัมรีะบบกำรเปิดเผยขอ้มลูทีด่ ีเพื่อใหแ้น่ใจว่ำบรษิทัได้
เปิดเผยขอ้มลูในสว่นทีเ่ป็นสำระส ำคญัทัง้ของบรษิทัและบรษิทัย่อยอย่ำงถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคุมดแูลให้
มกีำรปฏบิตัติำมระบบดงักล่ำว 

(3) ขำ้พเจำ้เป็นผูร้บัผดิชอบต่อกำรจดัใหบ้รษิทัมรีะบบกำรควบคุมภำยในทีด่ ีและควบคุมดูแลให้มี
กำรปฏบิตัติำมระบบดงักล่ำว และขำ้พเจำ้ไดแ้จง้ขอ้มูลกำรประเมนิระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วนัที ่24 กุมภำพนัธ ์
2558 ต่อผู้สอบบญัชแีละกรรมกำรตรวจสอบของบรษิัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและกำรเปลี่ยนแปลงที่
ส ำคญัของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทัง้กำรกระท ำทีม่ชิอบที่อำจมผีลกระทบต่อกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิ
ของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

ในกำรนี้ เพื่อเป็นหลกัฐำนว่ำเอกสำรทัง้หมดเป็นเอกสำรชุดเดยีวกนักบัที่ขำ้พเจำ้ได้รบัรองควำมถูกต้อง
แล้วขำ้พเจ้ำได้มอบหมำยให้ นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ หรอื นำยณัฐภูม ิเปำวรตัน์ เป็นผูล้งลำยมอืชื่อก ำกบั
เอกสำรนี้ไวทุ้กหน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไม่มลีำยมอืชื่อของ นำยชวนินทร์ บณัฑิตกฤษดำ หรอื นำยณัฐภูม ิเปำว
รตัน์ ก ำกบัไว ้ขำ้พเจำ้จะถอืว่ำไม่ใช่ขอ้มลูทีข่ำ้พเจำ้ไดร้บัรองควำมถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่ำวขำ้งตน้" 

 ชื่อ   ต ำแหน่ง ลำยมอืชื่อ 

1. นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ กรรมกำร และประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร  - ชวนินทร ์บณัฑติกฤษดา - 

2. นำงสำวอมรพรรณ บณัฑติกฤษดำ   กรรมกำร และผูอ้ ำนวยกำรอำวุโสฝำ่ย
ทรพัยำกรบุคคล 

- อมรพรรณ บณัฑติกฤษดา - 

3. นำยจติชยั นิมติรปญัญำ กรรมกำร และประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร
สำยงำนธุรกจิหอ้งเยน็ 

- จติชยั นิมติรปญัญา - 

4. นำงอจัฉรำ นิมติรปญัญำ กรรมกำร และคณะกรรมกำรบรหิำร - อจัฉรา นิมติรปญัญา - 

5. นำยธเนศ พริยิโ์ยธนิกุล กรรมกำร คณะกรรมกำรบรหิำร และ
ผูอ้ ำนวยกำรอำวโุสฝำ่ยพฒันำธรุกจิ 

- ธเนศ พริยิโ์ยธนิกุล - 

6. นำยพสิฏิฐ ์กจิวฒันำถำวร คณะกรรมกำรบรหิำร และผูอ้ ำนวยกำร
อำวุโสฝำ่ยบญัชแีละกำรเงนิ 

- พสิฏิฐ ์กจิวฒันาถาวร - 



  
 บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่4 หน้ำที ่2 

 ชื่อ   ต ำแหน่ง ลำยมอืชื่อ 

ผูร้บัมอบอ ำนำจ นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ กรรมกำร และประธำนเจำ้หน้ำที่
บรหิำร 

- ชวนินทร ์บณัฑติกฤษดา - 

 นำยณฐัภูม ิเปำวรตัน์ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และ
เลขำนุกำรบรษิทั 

- ณฐัภูม ิเปาวรตัน์ - 



  
 บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่4 หน้ำที ่3 

"ขำ้พเจ้ำได้สอบทำนขอ้มูลในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูล/ร่ำงหนังสอืชีช้วนกำรเสนอขำยหลกัทรพัยฉ์บบันี้
แล้ว และด้วยควำมระมดัระวงัในฐำนะกรรมกำรบรษิัท ขำ้พเจำ้ไม่มเีหตุอนัควรสงสยัว่ำ ขอ้มูลดงักล่ำวไม่ถูกต้อง
ครบถว้น เป็นเทจ็ ท ำใหผู้อ้ื่นส ำคญัผดิ หรอืขำดขอ้มลูทีค่วรตอ้งแจง้ในสำระส ำคญั 

ในกำรนี้ เพื่อเป็นหลกัฐำนว่ำเอกสำรทัง้หมดเป็นเอกสำรชุดเดยีวกนักบัทีข่ำ้พเจำ้ไดส้อบทำนแลว้ และไม่มี
เหตุอนัควรสงสยัว่ำ ขอ้มลูดงักล่ำวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ท ำใหผู้อ้ื่นส ำคญัผดิ หรอืขำดขอ้มูลทีค่วรตอ้งแจง้ใน
สำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ไดม้อบหมำยให ้นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ หรอื นำยณัฐภูม ิเปำวรตัน์ เป็นผูล้งลำยมอืชื่อ
ก ำกบัเอกสำรนี้ไวทุ้กหน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไม่มลีำยมอืชื่อของ นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ หรอื นำยณัฐภูม ิ
เปำวรตัน์ ก ำกบัไว ้ขำ้พเจำ้จะถอืว่ำไม่ใช่ขอ้มลูทีข่ำ้พเจำ้ไดส้อบทำนแลว้ดงักล่ำวขำ้งตน้” 

 ชื่อ   ต ำแหน่ง ลำยมอืชื่อ 

1. นำยมงักร ธนสำรศลิป์ ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอสิระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ 

- มงักร ธนสารศลิป์ - 

2. นำงสำวอรวรรณ วรนิจ   กรรมกำร  - อรวรรณ วรนิจ - 

3. นำยวเิชฐ ตนัตวิำนิช กรรมกำรอสิระ และประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 

- วเิชฐ ตนัตวิานิช - 

4. นำยวชิญำ จำตกิวณิช กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ - วชิญา จาตกิวณชิ - 

 
 

 ชื่อ   ต ำแหน่ง ลำยมอืชื่อ 

ผูร้บัมอบอ ำนำจ นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ กรรมกำร และประธำนเจำ้หน้ำที่
บรหิำร 

- ชวนินทร ์บณัฑติกฤษดา - 

 นำยณฐัภูม ิเปำวรตัน์ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และ
เลขำนุกำรบรษิทั 

- ณฐัภูม ิเปาวรตัน์ - 

 



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
ส่วนที ่4 หน้ำที ่4 

การรบัรองการปฏิบติัหน้าท่ีของท่ีปรกึษาทางการเงิน 
 

“ขำ้พเจำ้ในฐำนะทีป่รกึษำทำงกำรเงนิของบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์ขอรบัรองว่ำขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนขอ้มูล
ในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูล/หนังสอืชีช้วนกำรเสนอขำยหลกัทรพัย์ฉบบันี้แลว้ และด้วยควำมระมดัระวงัในฐำนะที่
ปรกึษำทำงกำรเงนิ ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำ ขอ้มูลดงักล่ำวถูกตอ้งครบถ้วน ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท ำใหผู้อ้ื่นส ำคญัผดิ หรอืไม่
ขำดขอ้มลูทีค่วรตอ้งแจง้ในสำระส ำคญั” 

 

 

บริษทัหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อ ต ำแหน่ง ลำยมอืชื่อ 
   
   

นำยแมนพงศ ์เสนำณรงค ์ กรรมกำรผูจ้ดักำร - แมนพงศ ์เสนาณรงค ์- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่1 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่1 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคมุ และเลขานุการบริษทัฯ 
 

เอกสารแนบ 1.1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคมุ และเลขานุการของบริษทัฯ 
 

ช่ือ-สกลุ/  
ต าแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา  

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทัฯ 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหว่าง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

นำยชวนนิทร ์บณัฑติกฤษดำ 

กรรมกำร ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
และประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร 
(กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนั
บรษิทัฯ ตำมทีก่ ำหนดในหนงัสอื
รบัรอง) 

(ไดร้บักำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมือ่วนัที ่
18 กุมภำพนัธ ์2549) 

39 - ปรญิญำโท คณะ 
Engineering 
Management สำขำ 
Engineering and 
Technology 
Management, The 
George Washington 
University ประเทศ
สหรฐัอเมรกิำ 

- ปรญิญำตร ีคณะ
วศิวกรรมศำสตร ์
สำขำวชิำวศิวกรรม
คอมพวิเตอรแ์ละ
เครอืขำ่ย 
มหำวทิยำลยัอสัสมัชญั 

26.11 น้องชำยของ
นำงสำว       
อมรพรรณ 

บณัฑติกฤษดำ 

2547 - ปจัจุบนั กรรมกำร ประธำน
เจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และ
ประธำน
คณะกรรมกำรบรหิำร 

บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
อนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั 
(มหำชน) 

ธุรกจิใหบ้รกิำรทำงดำ้นโลจิ
สตกิสภ์ำยในประเทศ (In-land 
Logistics) อย่ำงครบวงจร 

  2557 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ออโตล้อจคิ 
จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรจดัเกบ็และ
บรหิำรสนิคำ้ประเภทรถยนต์เพือ่
เตรยีมควำมพรอ้มก่อนกำร
ส่งออกและกำรน ำเขำ้อย่ำงครบ
วงจร 

   2545 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เบญจพรแลนด ์
จ ำกดั 

ธุรกจิจดัหำทีด่นิและลงทุนใน
อำคำรส ำนกังำนและคลงัสนิคำ้
เพือ่ใหเ้ช่ำ 

   2545 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ดำตำ้เซฟ 
จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรจดักำรเอกสำร
และขอ้มลู 

     2545 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ไดนำมคิ ไอท ี
โซลชู ัน่ส ์จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรพฒันำระบบ
เทคโนโลยสีำรสนเทศ 



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่2 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่2 

ช่ือ-สกลุ/  
ต าแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา  

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทัฯ 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหว่าง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

  - หลกัสตูร CEDI – 
Babson Entrepreneurial 
Leadership Program 
จำก Babson College รฐั
แมสซำชเูซตส ์ประเทศ
สหรฐัอเมรกิำ 

- หลกัสตูรไทยกบั
ประชำคมเศรษฐกจิ
อำเซยีน รุ่นที ่4 สถำบนั
พระปกเกลำ้ 

- หลกัสตูรกำรบรหิำร
เศรษฐกจิสำธำรณะ
ส ำหรบันกับรหิำรระดบัสงู 
รุ่นที ่9 สถำบนั
พระปกเกลำ้ 

- Director Certification 
Program (DCP) รุ่นที ่
86/2007 

  2545 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจวเีค อนิเตอร์
เนชัน่แนล มฟูเวอรส ์
จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรขนยำ้ยใน
ประเทศและต่ำงประเทศ 

    2547 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
ทรำนสปอรต์ จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ 

2556 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
เอเซยี จ ำกดั 

ประกอบธุรกจิโดยกำรถอืหุน้ใน
บรษิทัอื่น 

    2556 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
แปซฟิิค แลนด ์จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรคลงัสนิคำ้เพือ่ให้
บุคคลภำยนอกเช่ำ 

2556 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจพเีค โคลด ์
สโตเรจ จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรจดัเกบ็และ
บรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภมูแิช่
เยน็และแช่แขง็ 

    2549 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจวเีค อนิเตอร์
เนชัน่แนล มฟูเวอรส์ 
(ประเทศ
สหรฐัอเมรกิำ) จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรขนยำ้ยใน
ประเทศสหรฐัอเมรกิำ 

    2557 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจวเีค อนิโดไช
น่ำ มฟูเวอรส์ จ ำกดั 
(ประเทศเวยีดนำม) 

ธุรกจิใหบ้รกิำรขนยำ้ยใน
ประเทศเวยีดนำม 



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่3 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่3 

ช่ือ-สกลุ/  
ต าแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา  

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทัฯ 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหว่าง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

     2557 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
เอเชยี โฮลดิง้ ไพรเวท 
จ ำกดั (สงิคโปร)์ 

ประกอบธุรกจิโดยกำรถอืหุน้ใน
บรษิทัอื่น 

     2558 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั JCM Logistics 
and Warehousing 
Private จ ำกดั 
(สงิคโปร)์ 

ประกอบธุรกจิโดยกำรถอืหุน้ใน
บรษิทัอื่น 

     2557 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั EM Logistics 
& Warehousing 
Private จ ำกดั 
(สงิคโปร)์ 

ประกอบธุรกจิโดยกำรถอืหุน้ใน
บรษิทัอื่น 

     2557 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
เอเชยี โลจสิตกิส ์
(กมัพชูำ) จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรจดัเกบ็และ
บรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภมูแิช่
เยน็และแช่แขง็ 

     2556 - 2557 กรรมกำร บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
แปซฟิิค จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรจดัเกบ็และ
บรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภมูแิช่
เยน็และแช่แขง็ 

     2553 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ทำฟ่ำ แอลไล
แอนซ์ โลจสิตกิส ์
จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำร รบัจำ้งขนส่งและ
ขนถ่ำยสนิคำ้และคนโดยสำร ทัง้
ทำงบก ทำงน ้ำ ทำงอำกำศ ทัง้



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่4 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่4 

ช่ือ-สกลุ/  
ต าแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา  

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทัฯ 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหว่าง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

ภำยในประเทศและระหว่ำง
ประเทศ 

2553 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั แหลมฉบงั วี
เอสพพี ีจ ำกดั 

ธุรกจิผลติและจ ำน่ำย
กระแสไฟฟ้ำ 

     2549 - ปจัจุบนั 

 

กรรมกำร บรษิทั โฟร ์วนิด ์
อนิดสัเทรยีล จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำร น ำเขำ้ส่งออก
อุปกรณ์เครือ่งใชใ้นรถยนต ์

นำงสำวอมรพรรณ บณัฑติกฤษดำ 

กรรมกำร และผูอ้ ำนวยกำรอำวุโส
ฝำ่ยทรพัยำกรบุคคล(กรรมกำรผูม้ ี
อ ำนำจลงนำมผกูพนับรษิทัฯ ตำมที่
ก ำหนดในหนงัสอืรบัรอง) 

(ไดร้บักำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมือ่วนัที ่
26 พฤศจกิำยน 2553) 

39 - ปรญิญำโท คณะกำร
จดักำรมหำบณัฑติ สำขำ 
Enterpreneurship 
management 
มหำวทิยำลยัมหดิล 
วทิยำลยันำนำชำต ิ

- ปรญิญำตร ีคณะ
บรหิำรธุรกจิ สำขำ
กำรเงนิกำรธนำคำร 
มหำวทิยำลยัอสัสมัชญั 

- Director Certification 
Program (DCP) รุ่นที ่
75/2006 

7.19 พีส่ำวของนำย 
ชวนนิทร ์บณัฑติ

กฤษดำ 

2547 - ปจัจุบนั กรรมกำร และ
ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโส
ฝำ่ยทรพัยำกรบุคคล 

บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
อนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั 
(มหำชน) 

ธุรกจิใหบ้รกิำรทำงดำ้นโลจิ
สตกิสภ์ำยในประเทศ (In-land 
Logistics) อย่ำงครบวงจร 

  2557 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ออโตล้อจคิ 
จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรจดัเกบ็และ
บรหิำรสนิคำ้ประเภทรถยนต์เพือ่
เตรยีมควำมพรอ้มก่อนกำร
ส่งออกและกำรน ำเขำ้อย่ำงครบ
วงจร 

    2547 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เบญจพรแลนด ์
จ ำกดั 

ธุรกจิจดัหำทีด่นิและลงทุนใน
อำคำรส ำนกังำนและคลงัสนิคำ้
เพือ่ใหเ้ช่ำ 

 



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่5 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่5 

ช่ือ-สกลุ/  
ต าแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา  

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทัฯ 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหว่าง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

     2547 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ดำตำ้เซฟ 
จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรจดักำรเอกสำร
และขอ้มลู 

     2547 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ไดนำมคิ ไอท ี
โซลชู ัน่ส ์จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรพฒันำระบบ
เทคโนโลยสีำรสนเทศ 

     2549 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจวเีค อนิเตอร์
เนชัน่แนล มฟูเวอรส ์
จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรขนยำ้ยใน
ประเทศและต่ำงประเทศ 

     2549 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
ทรำนสปอรต์ จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ 

     2556 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
เอเซยี จ ำกดั 

ประกอบธุรกจิโดยกำรถอืหุน้ใน
บรษิทัอื่น 

     2556 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
แปซฟิิค แลนด ์จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรคลงัสนิคำ้เพือ่ให้
บุคคลภำยนอกเช่ำ 

     2556 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจพเีค โคลด ์
สโตเรจ จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรจดัเกบ็และ
บรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภมูแิช่
เยน็และแช่แขง็ 

     2556 - 2557 กรรมกำร บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
แปซฟิิค จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรจดัเกบ็และ
บรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภมูแิช่
เยน็และแช่แขง็ 



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่6 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่6 

ช่ือ-สกลุ/  
ต าแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา  

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทัฯ 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหว่าง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

นำยจติชยั นิมติรปญัญำ 

กรรมกำร รองประธำนเจำ้หน้ำที่
บรหิำร และประธำนคณะกรรมกำร
บรหิำรควำมเสีย่ง 

(ไดร้บักำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมือ่วนัที ่
19 เมษำยน 2557) 

 

49 - ปรญิญำตร ีคณะ
บรหิำรธุรกจิบณัฑติ 
มหำวทิยำลยัสงขลำนคริ
นทร ์

- Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที ่
107/2014 

- Director Certification 
Program (DCP) รุ่นที ่
195/2014 

11.40 คู่สมรสของนำง
อจัฉรำ นิมติร

ปญัญำ 

2557 - ปจัจุบนั กรรมกำร รอง
ประธำนเจำ้หน้ำที่
บรหิำร และประธำน
คณะกรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง 

บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
อนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั 
(มหำชน) 

ธุรกจิใหบ้รกิำรทำงดำ้นโลจิ
สตกิสภ์ำยในประเทศ (In-land 
Logistics) อย่ำงครบวงจร 

  2558 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั JCM Logistics 
and Warehousing 
Private จ ำกดั 
(สงิคโปร)์ 

ประกอบธุรกจิโดยกำรถอืหุน้ใน
บรษิทัอื่น 

    2557 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั EM Logistics 
& Warehousing 
Private จ ำกดั 
(สงิคโปร)์ 

ประกอบธุรกจิโดยกำรถอืหุน้ใน
บรษิทัอื่น 

     2557 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
เอเชยี โลจสิตกิส ์
(กมัพชูำ) จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรจดัเกบ็และ
บรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภมูแิช่
เยน็และแช่แขง็ 

     2556 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
แปซฟิิค แลนด ์จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรคลงัสนิคำ้เพือ่ให้
บุคคลภำยนอกเช่ำ 



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่7 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่7 

ช่ือ-สกลุ/  
ต าแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา  

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทัฯ 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหว่าง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

     2556 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจพเีค โคลด ์
สโตเรจ จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรจดัเกบ็และ
บรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภมูแิช่
เยน็และแช่แขง็ 

     2556 - ปจัจุบนั กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
แปซฟิิค จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรจดัเกบ็และ
บรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภมูแิช่
เยน็และแช่แขง็ 

     2556 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั จำแพค็ โฮลดิง้ 
จ ำกดั 

ประกอบธุรกจิโดยกำรถอืหุน้ใน
บรษิทัอื่น 

     2549 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั อนิพอยทว์ชิ ัน่ 
จ ำกดั 

ธุรกจิจ ำหน่ำยสนิคำ้อุปโภค 
บรโิภค - คำ้ส่ง 

     2547 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั แปซฟิิค โลจิ
สตกิส ์โปร จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้
ควบคุมอุณภมูแิช่เยน็และแช่แขง็ 

     2546 – ปจัจุบนั รองกรรมกำร
ผูจ้ดักำร 

บรษิทั โชคสมทุรมำรนี 
จ ำกดั 

ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยอำหำร
ทะเลแปรรปู อำหำรทะเลแช่แขง็ 
บรกิำรหอ้งเยน็รบัฝำกสนิคำ้แช่
แขง็ 

     2538 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั แปซฟิิค หอ้ง
เยน็ จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรจดัเกบ็และ
บรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภมูแิช่
เยน็และแช่แขง็ 



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่8 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่8 

ช่ือ-สกลุ/  
ต าแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา  

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทัฯ 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหว่าง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

     2552 - 2557 กรรมกำร บรษิทั แปซฟิิค ฟู้ด 
โปร จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรแปรรปูอำหำร
ทะเล 

     2546 – 2556 กรรมกำร บรษิทั เพำเวอรฟ์รสี 
เซอรว์สิ จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ 

นำงอจัฉรำ นิมติรปญัญำ 

กรรมกำร กรรมกำรบรหิำร และ
กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

(ไดร้บักำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมือ่วนัที ่
19 เมษำยน 2557) 

 

49 - ปรญิญำตร ีคณะ
บรหิำรธุรกจิบณัฑติ 
มหำวทิยำลยัเชยีงใหม ่

- Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที ่
107/2014 

11.40 คู่สมรสของนำยจติ
ชยั นิมติรปญัญำ 

2557 - ปจัจุบนั กรรมกำร 
กรรมกำรบรหิำร และ
กรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง 

บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
อนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั 
(มหำชน) 

ธุรกจิใหบ้รกิำรทำงดำ้นโลจิ
สตกิสภ์ำยในประเทศ (In-land 
Logistics) อย่ำงครบวงจร 

  2556 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
แปซฟิิค แลนด ์จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรคลงัสนิคำ้เพือ่ให้
บุคคลภำยนอกเช่ำ 

     2556 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจพเีค โคลด ์
สโตเรจ จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรจดัเกบ็และ
บรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภมูแิช่
เยน็และแช่แขง็ 

     2556 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
แปซฟิิค จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรจดัเกบ็และ
บรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภมูแิช่
เยน็และแช่แขง็ 

     2556 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั จำแพค็ โฮลดิง้ 
จ ำกดั 

ประกอบธุรกจิโดยกำรถอืหุน้ใน
บรษิทัอื่น 



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่9 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่9 

ช่ือ-สกลุ/  
ต าแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา  

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทัฯ 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหว่าง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

     2552 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั อนิพอยทว์ชิ ัน่ 
จ ำกดั 

ธุรกจิจ ำหน่ำยสนิคำ้อุปโภค 
บรโิภค - คำ้ส่ง 

     2550 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั แปซฟิิค หอ้ง
เยน็ จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรจดัเกบ็และ
บรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภมูแิช่
เยน็และแช่แขง็ 

     2550 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั แปซฟิิค โลจิ
สตกิส ์โปร จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้
ควบคุมอุณภมูแิช่เยน็และแช่แขง็ 

     2546 - ปจัจุบนั รองกรรมกำร
ผูจ้ดักำร 

บรษิทั โชคสมทุรมำรนี 
จ ำกดั 

ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยอำหำร
ทะเลแปรรปู อำหำรทะเลแช่แขง็ 
บรกิำรหอ้งเยน็รบัฝำกสนิคำ้แช่
แขง็ 

     2546 - 2556 กรรมกำร บรษิทั เพำเวอรฟ์รสี 
เซอรว์สิ จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ 

     2552 - 2557 กรรมกำร บรษิทั แปซฟิิค ฟู้ด 
โปร จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรแปรรปูอำหำร
ทะเล 

นำยณฐัภมู ิเปำวรตัน์ 

กรรมกำรบรหิำร กรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง และเลขำนุกำรบรษิทัฯ 

38 - ปรญิญำโท คณะ 
Engineering 
Management สำขำ 
Engineering and 

0.14 ไมม่ ี 2557 - ปจัจุบนั กรรมกำรบรหิำร 
กรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง และ
เลขำนุกำรบรษิทัฯ 

บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
อนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั 
(มหำชน) 

ธุรกจิใหบ้รกิำรทำงดำ้นโลจิ
สตกิสภ์ำยในประเทศ (In-land 
Logistics) อย่ำงครบวงจร 



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่10 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่10 

ช่ือ-สกลุ/  
ต าแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา  

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทัฯ 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหว่าง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

(ไดร้บักำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมือ่วนัที ่
19 เมษำยน 2557) 

 Technology 
Management, The 
George Washington 
University ประเทศ
สหรฐัอเมรกิำ 

- ปรญิญำตร ีคณะ
วศิวกรรมศำสตร ์
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

- Director Certification 
Program (DCP) รุ่นที ่
186/2014 

  2551 - 2557  ผูจ้ดักำรทัว่ไป บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
อนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั  

ธุรกจิใหบ้รกิำรทำงดำ้นโลจิ
สตกิสภ์ำยในประเทศ (In-land 
Logistics) อย่ำงครบวงจร 

    2557 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ออโตล้อจคิ 
จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรจดัเกบ็และ
บรหิำรสนิคำ้ประเภทรถยนต์เพือ่
เตรยีมควำมพรอ้มก่อนกำร
ส่งออกและกำรน ำเขำ้อย่ำงครบ
วงจร 

    2557 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เบญจพรแลนด ์
จ ำกดั 

ธุรกจิจดัหำทีด่นิและลงทุนใน
อำคำรส ำนกังำนและคลงัสนิคำ้
เพือ่ใหเ้ช่ำ 

     2557 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ดำตำ้เซฟ 
จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรจดักำรเอกสำร
และขอ้มลู 

     2557 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ไดนำมคิ ไอท ี
โซลชู ัน่ส ์จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรพฒันำระบบ
เทคโนโลยสีำรสนเทศ 

     2557 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจวเีค อนิเตอร์
เนชัน่แนล มฟูเวอรส ์
จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรขนยำ้ยใน
ประเทศและต่ำงประเทศ 

     2557 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
ทรำนสปอรต์ จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ 



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่11 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่11 

ช่ือ-สกลุ/  
ต าแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา  

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทัฯ 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหว่าง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

     2557 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
เอเซยี จ ำกดั 

ประกอบธุรกจิโดยกำรถอืหุน้ใน
บรษิทัอื่น 

     2546 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ซวีำย โซลชู ัน่ 
จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรพืน้ทีจ่ดัเกบ็
สนิคำ้ 

นำยพสิฏิฐ ์กจิวฒันำถำวร 

กรรมกำรบรหิำร ผูอ้ ำนวยกำร
อำวุโสฝำ่ยบญัชแีละกำรเงนิ และ
กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

(ไดร้บักำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมือ่วนัที ่
19 เมษำยน 2557) 

40 - ปรญิญำโท คณะกำร
จดักำร มหำวทิยำลยั
บรูพำ 

- ปรญิญำตร ีคณะบญัช ี
มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้
ไทย 

 

0.14 ไมม่ ี 2557 - ปจัจุบนั กรรมกำรบรหิำร 
ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโส
ฝำ่ยบญัชแีละกำรเงนิ 
และกรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง 

บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
อนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั 
(มหำชน) 

ธุรกจิใหบ้รกิำรทำงดำ้นโลจิ
สตกิสภ์ำยในประเทศ (In-land 
Logistics) อย่ำงครบวงจร 

   2547 - 2557 ผูจ้ดักำรทัว่ไป
กำรเงนิและบรหิำร
ส ำนกังำน 

บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
อนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั  

ธุรกจิใหบ้รกิำรทำงดำ้นโลจิ
สตกิสภ์ำยในประเทศ (In-land 
Logistics) อย่ำงครบวงจร 

  - Director Certification 
Program (DCP) รุ่นที ่
187/2014 

  2557 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ออโตล้อจคิ 
จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรจดัเกบ็และ
บรหิำรสนิคำ้ประเภทรถยนต์เพือ่
เตรยีมควำมพรอ้มก่อนกำร
ส่งออกและกำรน ำเขำ้อย่ำงครบ
วงจร 

     2557 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เบญจพรแลนด ์
จ ำกดั 

ธุรกจิจดัหำทีด่นิและลงทุนใน
อำคำรส ำนกังำนและคลงัสนิคำ้
เพือ่ใหเ้ช่ำ 



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่12 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่12 

ช่ือ-สกลุ/  
ต าแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา  

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทัฯ 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหว่าง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

     2557 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ดำตำ้เซฟ 
จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรจดักำรเอกสำร
และขอ้มลู 

     2557 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ไดนำมคิ ไอท ี
โซลชู ัน่ส ์จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรพฒันำระบบ
เทคโนโลยสีำรสนเทศ 

     2557 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจวเีค อนิเตอร์
เนชัน่แนล มฟูเวอรส ์
จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรขนยำ้ยใน
ประเทศและต่ำงประเทศ 

     2557 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
ทรำนสปอรต์ จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ 

     2557 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
เอเซยี จ ำกดั 

ประกอบธุรกจิโดยกำรถอืหุน้ใน
บรษิทัอื่น 

     2546 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ซวีำย โซลชู ัน่ 
จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรพืน้ทีจ่ดัเกบ็
สนิคำ้ 

         



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่13 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่13 

ช่ือ-สกลุ/  
ต าแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา  

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทัฯ 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหว่าง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

นำยธเนศ พริยิโ์ยธนิกุล 

กรรมกำร กรรมกำรบรหิำร 
ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโสฝำ่ยพฒันำ
ธุรกจิ และกรรมกำรบรหิำรควำม
เสีย่ง 

(ไดร้บักำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมือ่วนัที ่
19 เมษำยน 2557 และไดร้บั
แต่งตัง้เป็นกรรมกำรเมือ่วนัที ่24 
กุมภำพนัธ ์2558) 

39 - ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิ
มหำบณัฑติ สถำบนั
บณัฑติบรหิำรธุรกจิศศิ
นทรแ์ห่งจุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 

- Certificate of Supply 
Chain Management, 
Cranfield University 
ประเทศสหรำชอำณำจกัร 

- ปรญิญำโท คณะ 
Economics & Finance, 
University of 
Pennsylvania ประเทศ
สหรฐัอเมรกิำ 

- Certificate of Maritime 
and Logistics, Logistics 
and Transportation 
Institute, ประเทศสหรำช
อำณำจกัร 

0.14 ไมม่ ี 2557 - ปจัจุบนั กรรมกำร 
กรรมกำรบรหิำร 
ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโส
ฝำ่ยพฒันำธุรกจิ และ
กรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง 

บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
อนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั 
(มหำชน) 

ธุรกจิใหบ้รกิำรทำงดำ้นโลจิ
สตกิสภ์ำยในประเทศ (In-land 
Logistics) อย่ำงครบวงจร 

   2557 - ปจัจุบนั Managing Director บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
เอเซยี จ ำกดั 

ประกอบธุรกจิโดยกำรถอืหุน้ใน
บรษิทัอื่น 

    2557 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
เอเชยี โฮลดิง้ ไพรเวท 
จ ำกดั (สงิคโปร)์ 

ประกอบธุรกจิโดยกำรถอืหุน้ใน
บรษิทัอื่น 

    2558 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั JCM Logistics 
and Warehousing 
Private จ ำกดั
(สงิคโปร)์ 

ประกอบธุรกจิโดยกำรถอืหุน้ใน
บรษิทัอื่น 

    2557 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั EM Logistics 
& Warehousing 
Private จ ำกดั 
(สงิคโปร)์ 

ประกอบธุรกจิโดยกำรถอืหุน้ใน
บรษิทัอื่น 



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่14 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่14 

ช่ือ-สกลุ/  
ต าแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา  

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทัฯ 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหว่าง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

  - ปรญิญำตร ีคณะ
บรหิำรธุรกจิ 
มหำวทิยำลยัอสัสมัชญั 

- Certificate of Business 
Administration, 
Assumption 
Commercial College 

- Director Certification 
Program (DCP) รุ่นที ่
191/2014 
 

 

  2557 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
เอเชยี โลจสิตกิส ์
(กมัพชูำ) จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรจดัเกบ็และ
บรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภมูแิช่
เยน็และแช่แขง็ 

    2554 - 2557 Managing Director  Damco Logistics 
Malaysia Sdn Bhd. 

ธุรกจิตวัแทนผูร้บัจดักำรรบั
ขนส่งสนิคำ้และตวัแทนออก
สนิคำ้ 

    2552 - 2554 General Manager - 
Contract Logistics & 
Business 
Development 

Damco Logistics 
(Thailand) Co., Ltd. 

ธุรกจิตวัแทนผูร้บัจดักำรรบั
ขนส่งสนิคำ้และตวัแทนออก
สนิคำ้ 

    2549 - 2552 Regional Supply 
Chain Development 
Manager 

Maersk Logistics 
Asia Pacific 

ธุรกจิตวัแทนผูป้ระกอบกำร
ขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศ 

    2548 - 2549 Country Head of 
Logistics and 
Freight Forwarding 
Division 

Maersk Line 
(Thailand) Co., Ltd. 

ธุรกจิตวัแทนผูป้ระกอบกำร
ขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศ 

     

 

    



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่15 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่15 

ช่ือ-สกลุ/  
ต าแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา  

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทัฯ 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหว่าง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

     2547 - 2548 Senior Business 
Manager – 
Airfreight and Value 
Added Services 

Maersk Line 
(Thailand) Co., Ltd. 

ธุรกจิตวัแทนผูป้ระกอบกำร
ขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศ 

     2545 - 2546 Client Development 
and Operation 
Manger – 
Warehouse & 
Distribution  

Maersk Line 
(Thailand) Co., Ltd. 

ธุรกจิตวัแทนผูป้ระกอบกำร
ขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศ 

     2543 - 2545 Project Manager – 
Container Freight 
Station & 
Distribution Center 

Maersk Logistics 
India Pvt. Ltd. 

ธุรกจิตวัแทนผูป้ระกอบกำร
ขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศ 

     2540 - 2543 Executive Trainee Maersk Group 
Thailand 

ธุรกจิตวัแทนผูป้ระกอบกำร
ขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศ 

 

 

 

        



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่16 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่16 

ช่ือ-สกลุ/  
ต าแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา  

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทัฯ 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหว่าง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

นำงสำวอรวรรณ วรนิจ 

กรรมกำร 

(ไดร้บักำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมือ่วนัที ่
27 สงิหำคม 2536) 

 

48 - ปรญิญำตร ีศลิปศำสตร์
บณัฑติ (รฐัศำสตร)์ 
มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 

- Mini Master of 
Management รุ่นที ่3
สถำบนับณัฑติพฒันบริ
หำรศำสตร ์

- Director Certificate 
Program รุ่นที ่84/2007 

4.61 ไมม่ ี 2536 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
อนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั
(มหำชน) 

ธุรกจิใหบ้รกิำรทำงดำ้นโลจิ
สตกิสภ์ำยในประเทศ (In-land 
Logistics) อย่ำงครบวงจร 

   2557 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ออโตล้อจคิ 
จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรจดัเกบ็และ
บรหิำรสนิคำ้ประเภทรถยนต์เพือ่
เตรยีมควำมพรอ้มก่อนกำร
ส่งออกและกำรน ำเขำ้อย่ำงครบ
วงจร 

    2542 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจวเีค อนิเตอร์
เนชัน่แนล มฟูเวอรส์ 
(ประเทศ
สหรฐัอเมรกิำ) จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรขนยำ้ยใน
ประเทศสหรฐัอเมรกิำ 

     2557 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจวเีค อนิโดไช
น่ำ มฟูเวอรส์ จ ำกดั 
(ประเทศเวยีดนำม) 

ธุรกจิใหบ้รกิำรขนยำ้ยใน
ประเทศเวยีดนำม 

     2552 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจวเีค-นำกำ 
มฟูเวอรส์ จ ำกดั 
(ประเทศกมัพชูำ) 

ธุรกจิใหบ้รกิำรขนยำ้ยใน
ประเทศกมัพชูำ 



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่17 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่17 

ช่ือ-สกลุ/  
ต าแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา  

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทัฯ 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหว่าง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

     2532 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจวเีค อนิเตอร์
เนชัน่แนล มฟูเวอรส ์
จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรจดัเกบ็และ
บรหิำรสนิคำ้ประเภทรถยนต์เพือ่
เตรยีมควำมพรอ้มก่อนกำร
ส่งออกและกำรน ำเขำ้อย่ำงครบ
วงจร 

    2522 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เบญจพรแลนด ์
จ ำกดั 

ธุรกจิจดัหำทีด่นิและลงทุนใน
อำคำรส ำนกังำนและคลงัสนิคำ้
เพือ่ใหเ้ช่ำ 

     2534 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ดำตำ้เซฟ 
จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรจดักำรเอกสำร
และขอ้มลู 

     2545 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ไดนำมคิ ไอท ี
โซลชู ัน่ส ์จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรพฒันำระบบ
เทคโนโลยสีำรสนเทศ 

     2547 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
ทรำนสปอรต์ (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ 

     2530 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั โฟรว์นิด ์อนิดสั
เทรยีล จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำร น ำเขำ้ส่งออก
อุปกรณ์เครือ่งใชใ้นรถยนต ์

     2540 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ทรพัยพ์นูทว ี
จ ำกดั 

ธุรกจินำยหน้ำ และตวัแทน
กำรคำ้ต่ำงๆ 



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่18 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่18 

ช่ือ-สกลุ/  
ต าแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา  

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทัฯ 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหว่าง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

นำยวเิชฐ ตนัตวิำนิช 

กรรมกำรอสิระ และประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ 

(ไดร้บักำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมือ่วนัที ่
25 กุมภำพนัธ ์2557) 

 

53 - ปรญิญำโท สำขำกำรเงนิ 
และกำรตลำด University 
of Hartford Connecticut 
ประเทศสหรฐัอเมรกิำ 

- ปรญิญำตร ีคณะ
เศรษฐศำสตรบณัฑติ 
สำขำวชิำเศรษฐศำสตร์
กำรเงนิและกำรคลงั 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

- Executive Leadership 
Program จำก Nida - 
Wharton รฐั
เพนซลิวำเนีย ประเทศ
สหรฐัอเมรกิำ 

- หลกัสตูรผูบ้รหิำร
ระดบัสงู รุ่นที ่1 สถำบนั
วทิยำกำรตลำดทุน 
(วตท.) 

 

 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2557 - ปจัจุบนั กรรมกำรอสิระ และ
ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 

บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
อนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั 
(มหำชน) 

ธุรกจิใหบ้รกิำรทำงดำ้นโลจิ
สตกิสภ์ำยในประเทศ (In-land 
Logistics) อย่ำงครบวงจร 

   2553 – ปจัจุบนั ประธำน
กรรมกำรบรหิำร 

สถำบนัพฒันำ
ผูป้ระกอบกำรเชงิ
สรำ้งสรรค์
มหำวทิยำลยักรุงเทพ 

สถำนศกึษำ 

    2553 – ปจัจุบนั ทีป่รกึษำ ตลำด
หลกัทรพัย ์เอม็ เอ 
ไอ (mai) รอง
ประธำน
คณะกรรมกำร
อ ำนวยกำร สถำบนั
วทิยำกำรตลำดทุน 
(วตท.) 

 

ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

    2555 – ปจัจุบนั ผูช้่วยกรรมกำร
ผูอ้ ำนวยกำรใหญ่ 

บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ 
จ ำกดั (มหำชน)  

ประกอบธุรกจิโดยกำรถอืหุน้ใน
บรษิทัอื่น 



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่19 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่19 

ช่ือ-สกลุ/  
ต าแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา  

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทัฯ 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหว่าง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

  - หลกัสตูร Certified 
Financial Planner : CFP 
รุ่นที ่1 สมำคมนกั
วำงแผนกำรเงนิไทย 

- หลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงู
ดำ้นกำรคำ้ และกำร
พำณชิย ์(TEPCoT) รุ่น
ที ่3 สถำบนัวทิยำกำร
กำรคำ้ 

  2555- ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เคพเีอน็ อะคำ
เดม ีจ ำกดั 

ธรุกจิกำรเรยีนกำรสอนดำ้น
ดนตร ี

    2555 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ซ ีเอ ซ ีจ ำกดั ธุรกจิใหบ้รกิำรเป็นศนูยข์อ้มลู
และธุรกจิ 

    2555- ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ทศภำค จ ำกดั ธุรกจิใหบ้รกิำรโฆษณำ
ประชำสมัพนัธ ์

    2555- ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ 
มำรเ์กต็ติ้ง จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรทำงกำรตลำด 

  - หลกัสตูร CEDI – 
Babson Entrepreneurial 
Leadership Program 
จำก Babson College รฐั
แมสซำชเูซตส ์ประเทศ
สหรฐัอเมรกิำ 

- Directors Certification 
Program (DCP) รุ่นที ่
2/2000 

 

  2555- ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ 
เทรนนิ่ง จ ำกดั 

จดัฝึกอบรมสมัมนำดำ้นวชิำกำร
และอืน่ๆ 

        

    2555 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั บำ้นเชยีงแสน 
จ ำกดั 

รบัจำ้งบรหิำรรสีอรท์ เป็น
ผูจ้ดักำรผลประโยชน์ ดแูล
ผลประโยชน์และจดักำร
ทรพัยส์นิ 

    2555 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ภทัรลสิซิง่ 
จ ำกดั (มหำชน) 

ธุรกจิใหบ้รกิำรใหเ้ช่ำรถยนต์ 
กำรบรกิำรใหเ้ช่ำอุปกรณ์กำร
ขนส่งทำงน ้ำ 



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่20 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่20 

ช่ือ-สกลุ/  
ต าแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา  

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทัฯ 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหว่าง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

     2555 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ 
เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์
จ ำกดั (มหำชน) 

ธุรกจิใหบ้รกิำรเกีย่วกบัสือ่
โฆษณำ กำรตลำด จดัจ ำหน่ำย
ลขิสทิธิภ์ำพยนตร ์จ ำหน่ำยแผ่น
วซีดี ีดวีดี ีและบลเูรย ์กำร
จ ำหน่ำยหนงัสอืพอ็คเกต็บุ๊คส ์
และกำรผลติภำพยนตร ์

     2549 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เวอรต์คิลั ลิง้ค ์
จ ำกดั 

ธุรกจิเป็นตวัแทน ตดิต่อธุรกจิ
เพือ่ท ำสญัญำหรอืขอ้ตกลงกบั
ผูอ้ื่นโดยไดร้บัค่ำตอบแทน 

     2557 - ปจัจุบนั กรรมกำร กรรมกำร
ตรวจสอบ กรรมกำร
ประเมนิผลกำร
ปฏบิตังิำนและ
พจิำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรผูจ้ดักำร 

บรษิทั ธนำรกัษ์พฒันำ
สนิทรพัย ์จ ำกดั 

ธุรกจิจดักำรทรพัยส์นิใหก้บั
องคก์ำรภำครฐับำลขำยหรอืโอน
ทรพัยส์นิเพือ่เป็นประกนัใหก้บั
นิตบิุคคลเฉพำะกจิ 

 

 

 

 

        



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่21 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่21 

ช่ือ-สกลุ/  
ต าแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา  

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทัฯ 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหว่าง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

นำยมงักร ธนสำรศลิป์ 

ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอสิระ 
และกรรมกำรตรวจสอบ 

(ไดร้บักำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมือ่วนัที ่
25 กุมภำพนัธ ์2557 และไดร้บั
แต่งตัง้เป็นกรรมกำรเมือ่วนัที ่24 
กุมภำพนัธ ์2558) 

62 - ปรญิญำโท คณะ
วศิวกรรมศำสตร ์สำขำ
อุตสำหกำร Lamar 
University Texas 
ประเทศสหรฐัอเมรกิำ 

- ปรญิญำโท คณะ
บรหิำรธุรกจิ  North 
Texas State University 
ประเทศสหรฐัอเมรกิำ 

- ปรญิญำตร ีคณะ
วศิวกรรมศำสตร ์สำขำ
อุตสำหกำร จำก
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

- วทิยำลยัป้องกนั
รำชอำณำจกัร (วปอ.) 
หลกัสตูร ภำครฐั ร่วม
เอกชน รุ่น 4212 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2525 - ปจัจุบนั กรรมกำรบรหิำร บรษิทั ไลออ้น 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

ธุรกจิผลติผงซกัฟอก 

   2557 - ปจัจุบนั ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรอสิระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ 

บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
อนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั 
(มหำชน) 

ธุรกจิใหบ้รกิำรทำงดำ้นโลจิ
สตกิสภ์ำยในประเทศ (In-land 
Logistics) อย่ำงครบวงจร 

   2533 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั โชคธนสนิ 
จ ำกดั 

ประกอบธุรกจิโดยกำรถอืหุน้ใน
บรษิทัอื่น 

   2556 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั โตโย ไซกนั 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

ธุรกจิบรรจุภณัฑพ์ลำสตกิ 
เครือ่งดืม่ทีไ่มม่แีอลกอฮอล ์

    2532 - ปจัจุบนั กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั ไทยซลิเิกตเคมิ
คลั จ ำกดั 

ธุรกจิผลติและส่งออก Zeolite 

    2553 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ไทยโคบำช ิ
จ ำกดั 

ธุรกจิผลติกล่องกระดำษ 

    2553 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ไทย ควิบคิ 
เทคโนโลยี ่จ ำกดั 

ธุรกจิขำยสนิคำ้ และรบัจำ้งท ำ
ของ 

    2553 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั มอลเทน (ไทย
แลนด)์ จ ำกดั 

ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยลกูบอล 

javascript:showCompanyProfile('0145556001609','1')
javascript:showCompanyProfile('0145556001609','1')


  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่22 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่22 

ช่ือ-สกลุ/  
ต าแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา  

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทัฯ 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหว่าง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

  - Advanced Audit 
Committee Program 
(AACP) รุ่นที ่16/2014 

  2553 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั มอลเทน็เอเซยี
โพลเิมอร ์โปรดกัส ์
จ ำกดั 

ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยชิน้สว่น
ยำนพำหนะทีท่ ำจำกยำงและ
พลำสตกิ 

    2532- ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ลคิโิทม ิ
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

ธุรกจิผลติกล่องกระดำษลกูฟูก 
ผลติแผน่กระดำษลกูฟูก 

    2523 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั สมบตัธินำ 
จ ำกดั 

ประกอบธุรกจิโดยกำรถอืหุน้ใน
บรษิทัอื่น 

     2529 - ปจัจุบนั ประธำนกรรมกำร บรษิทั อสีเทริน์ซลิเิกต 
จ ำกดั 

ธุรกจิผลติและขำยโซเดยีมซลิิ
เกต 

     2548 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เอน็เซฟเวอร ์
จ ำกดั 

ธุรกจิผลติหลอดอเิลก็ทรอนิกส ์
ส่วนประกอบอเิลก็ทรอนิกส ์

     2531- ปจัจุบนั รองกรรมกำร
ผูจ้ดักำร 

บรษิทั เอส.ท ี(ไทย
แลนด)์ จ ำกดั 

ธุรกจิผลติถุงมอืยำง และถุงมอื
พ.ีว.ีซ ี

 

 

         



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่23 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่23 

ช่ือ-สกลุ/  
ต าแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา  

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทัฯ 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหว่าง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

นำยวชิญำ จำตกิวณชิ 

กรรมกำรอสิระ และกรรมกำร
ตรวจสอบ 

(ไดร้บักำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมือ่วนัที ่
25 กุมภำพนัธ ์2557) 

 

50 - ปรญิญำตร ี วทิยำศำสตร์
สิง่ทอ University of 
Tennessee ประเทศ
สหรฐัอเมรกิำ 

- Advanced Audit 
Committee Program 
(AACP) รุ่นที ่16/2014 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2557 - ปจัจุบนั กรรมกำรอสิระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ 

บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
อนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั
(มหำชน) 

ธุรกจิใหบ้รกิำรทำงดำ้นโลจิ
สตกิสภ์ำยในประเทศ (In-land 
Logistics) อย่ำงครบวงจร 

   2553 - ปจัจุบนั รองกรรมกำร
ผูจ้ดักำร 

บรษิทั ลอ็กซเล่ย ์ 
พรอ็พเพอรต์ี้ ดเีวลล
อปเมน้ท ์จ ำกดั 

ธุรกจิใหเ้ช่ำและบรหิำรจดักำร
ดำ้นอสงัหำรมิทรพัยแ์ละอืน่ๆ 
กำรจำ้งเหมำก่อสรำ้ง 

    2552 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั สนิเสอืปำ่ 
จ ำกดั    

ธุรกจิใหเ้ช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์

     2552 - ปจัจุบนั ทีป่รกึษำ บรษิทั ลอ็กซเล่ย ์
จ ำกดั (มหำชน) 

ธุรกจิรบัจำ้งก่อสรำ้งและขำย
วสัดุอุปกรณ์ อุปกรณ์ส่ง
สญัญำณและถ่ำยทอดสญัญำณ/
เครอืขำ่ยสญัญำณสือ่สำร – 
น ำเขำ้ส่งออก คำ้ปลกี คำ้ส่ง 

     2540 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ปรนิดำ จ ำกดั 
(มหำชน) 

ธุรกจิขำยหนิทรำย 

     2556 - ปจัจุบนั หุน้ส่วนผูจ้ดักำร หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ชชั
เกษม 

ธุรกจิบรกิำรบ ำรุงรกัษำ และ
ซ่อมแซมยำนพำหนะ 

     2545 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรทั เรนโบวอ์อยล ์
จ ำกดั 

ธุรกจิขำยน ้ำมนัทุกชนิดทัง้
ภำยในและภำยนอกประเทศ 



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่24 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่24 

ช่ือ-สกลุ/  
ต าแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา  

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทัฯ 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหว่าง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

     2531 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั โรงโมห่นิดวง
ตะวนั จ ำกดั 

ธุรกจิขำยหนิก่อสรำ้ง 

นำยวชิชุ สงักรธนกจิ 

คณะกรรมกำรบรหิำร 

(ไดร้บักำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมือ่วนัที ่
19 เมษำยน 2557) 

 

54 - ปรญิญำตร ีคณะ
รฐัศำสตร ์มหำวทิยำลยั
รำมค ำแหง 

- Director Certification 
Program (DCP) รุ่นที ่
154/2011 

0.14 
 

ไมม่ ี 2557 - ปจัจุบนั คณะกรรมกำรบรหิำร บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
อนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั
(มหำชน) 

ธุรกจิใหบ้รกิำรทำงดำ้นโลจิ
สตกิสภ์ำยในประเทศ (In-land 
Logistics) อย่ำงครบวงจร 

   2547 - 2557 ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ย
ปฏบิตักิำร 

บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
อนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรทำงดำ้นโลจิ
สตกิสภ์ำยในประเทศ (In-land 
Logistics) อย่ำงครบวงจร 

 



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
เอกสำรแนบ 1.2 หน้ำที ่1 

เอกสารแนบ 1.2 การด ารงต าแหน่งของกรรมการ และผูบ้ริหารในบริษทัฯ บริษทัย่อย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

บริษทั 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั 
(มหำชน) 

I, II I, II I, II I, II II II I,II I I, III x ,I, III I, III II 

บริษทัย่อย             

บรษิทั ออโตล้อจคิ จ ำกดั x, II I   I I  I     

บรษิทั เบญจพรแลนด ์จ ำกดั x, II I   I I  I, II     

บรษิทั ดำตำ้เซฟ จ ำกดั x, II I   I I  I, II     

บรษิทั ไดนำมคิ ไอท ีโซลชู ัน่ส ์จ ำกดั x, II I   I I  I     

บรษิทั เจวเีค อนิเตอรเ์นชัน่แนล มฟูเวอรส ์
จ ำกดั 

x, II I   I I  I, II     

บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีทรำนสปอรต์ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั 

x, II I, II   I I  I     

บรษิทั จำแพค็ โฮลดิง้ จ ำกดั   x, II I, II         

บรษิทั แปซฟิิค หอ้งเยน็ จ ำกดั   x, II I, II         

บรษิทั แปซฟิิค โลจสิตกิส ์โปร จ ำกดั   x, II I, II         

บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีเอเชยี จ ำกดั x, II I   I I I, II     I 

บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค จ ำกดั   x, II I, II         

บรษิทั เจพเีค โคลดส์โตเรจ จ ำกดั I I x, II I, II         



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
เอกสำรแนบ 1.2 หน้ำที ่2 

บริษทั 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค แลนด ์จ ำกดั I I x, II I, II         

บรษิทั เจวเีค อนิเตอรเ์นชัน่แนล มฟูเวอรส์ 
(ประเทศสหรฐัอเมรกิำ) จ ำกดั 

I       I     

บรษิทั เจวเีค อนิโดไชน่ำ มฟูเวอรส์ จ ำกดั 
(ประเทศเวยีดนำม) 

I       I     

บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีเอเชยี โฮลดิง้ ไพรเวท 
จ ำกดั (ประเทศสงิคโปร)์ 

I  I    I, II      

บรษิทั JCM Logistics and Warehousing 
Private จ ำกดั (ประเทศสงิคโปร)์ 

I  I    I, II      

บริษทัร่วม             

บรษิทั เจวเีค-นำกำ มฟูเวอรส์ จ ำกดั (ประเทศ
กมัพชูำ)  

       I     

บรษิทั เจวเีค-นำกำ มฟูเวอรส์ จ ำกดั (ประเทศ
ตมิอรต์ะวนัออก) 

            

บรษิทั EM Logistics & Warehousing Private 
จ ำกดั (ประเทศสงิคโปร)์ 

I  I    I, II      

บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีเอเชยี โลจสิตกิส ์(กมัพชูำ) 
จ ำกดั 

I  I    I, II      

บริษทัท่ีเก่ียวข้อง             

บรษิทั โฟร ์วนิด ์อนิดสัเทรยีล จ ำกดั I       I     



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
เอกสำรแนบ 1.2 หน้ำที ่3 

บริษทั 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

บรษิทั ทำฟ่ำ แอลไลแอนซ์ โลจสิตกิส ์จ ำกดั I            

บรษิทั แหลมฉบงั วเีอสพพี ีจ ำกดั I            

บรษิทั อนิพอยทว์ชิ ัน่ จ ำกดั   I I         

บรษิทั โชคสมทุรมำรนี จ ำกดั   I I         

บรษิทั ซวีำย โซลชู ัน่ จ ำกดั     I I       

บรษิทั บลิฟิงเกอร ์(ไทย) คอนสตรคัชัน่ จ ำกดั             

บรษิทั เบตำ้จ ีจ ำกดั             

บรษิทั ทรพัยพ์นูทว ีจ ำกดั        I     

บรษิทั เคพเีอน็ อะคำเดม ีจ ำกดั         I    

บรษิทั ซ ีเอ ซ ีจ ำกดั         I    

บรษิทั ทศภำค จ ำกดั         I    

บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ มำรเ์กต็ติ้ง จ ำกดั         I    

บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จ ำกดั         I    

บรษิทั บำ้นเชยีงแสน จ ำกดั         I    

บรษิทั ภทัรลสิซิง่ จ ำกดั (มหำชน)         I    

บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ำกดั 
(มหำชน) 

        I    

บรษิทั เวอรต์เิคลิ ลิง้ค ์จ ำกดั         I    



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
เอกสำรแนบ 1.2 หน้ำที ่4 

บริษทั 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

บรษิทั ธนำรกัษ์พฒันำสนิทรพัย ์จ ำกดั         I, III    

บรษิทั ไลออ้น (ประเทศไทย) จ ำกดั          I   

บรษิทั โตโย ไซกนั (ประเทศไทย) จ ำกดั          I   

บรษิทั ไทยโคบำช ิจ ำกดั          I   

บรษิทั ไทย ควิบคิ เทคโนโลยี ่จ ำกดั          I   

บรษิทั มอลเทน (ประเทศไทย) จ ำกดั มหำชน          I   

บรษิทั มอลเทน็เอเซยีโพลเิมอร ์โปรดกัส ์จ ำกดั          I   

บรษิทั เอน็เซฟเวอร ์จ ำกดั          I   

บรษิทั โชคธนสนิ จ ำกดั          I   

บรษิทั ไทยซลิเิกตเคมคิลั จ ำกดั          I   

บรษิทั ลคิโิทม ิ(ประเทศไทย) จ ำกดั          I   

 บรษิทั เอส.ท.ี (ไทยแลนด)์ จ ำกดั          I   

บรษิทั อสีเทริน์ซลิเิกต จ ำกดั          x   

บรษิทั สมบตัธินำ จ ำกดั          I   

บรษิทั ลอ็กซเล่ย ์พรอ็พเพอรต์ี้ ดเีวลลอปเมน้ท ์
จ ำกดั 

          I  

บรษิทั สนิเสอืปำ่ จ ำกดั           I  

บรษิทั ปรนิดำ จ ำกดั (มหำชน)           I  



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
เอกสำรแนบ 1.2 หน้ำที ่5 

บริษทั 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดัชชัเกษม           I  

บรษิทั เรนโบวอ์อยล ์จ ำกดั           I  

บรษิทั โรงโมห่นิดวงตะวนั จ ำกดั           I  

 
หมำยเหตุ (1)      
x   = ประธำนกรรมกำร I    = กรรมกำร II    = ผูบ้รหิำร III = กรรมกำรตรวจสอบ     

 
หมำยเหตุ (2) 

1  นำยชวนนิทร ์บณัฑติกฤษดำ 8 นำงสำวอรวรรณ วรนิจ 

2 นำงสำวอมรพรรณ บณัฑติกฤษดำ 9 นำยวเิชฐ ตนัตวิำนิช  

3 นำยจติชยั นิมติรปญัญำ 10 นำยมงักร ธนสำรศลิป์ 

4 นำงอจัฉรำ นิมติรปญัญำ 11 นำยวชิญำ จำตกิวณชิ 

5 นำยณฐัภมู ิเปำวรตัน์ 12 นำยวชิชุ สงักรธนกจิ 

6 นำยพสิฏิฐ ์กจิวฒันำถำวร    

7 นำยธเนศ พริยิโ์ยธนิกุล   
 



 บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 

 เอกสำรแนบ 2 หน้ำที ่1 

เอกสารแนบ 2: รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย 

 

  บริษทั 

นายชวนิ
นทร ์

บณัฑิต
กฤษดา 

นางสาว
อมรพรรณ 

บณัฑิต
กฤษดา 

นายจิตชยั 
นิมิตร
ปัญญา 

นางอจัฉรา 
นิมิตร
ปัญญา 

นายณัฐภมิู 
เปาวรตัน์ 

นายพิสิฏฐ์ 
กิจวฒันา

ถาวร 

นายธเนศ 
พิริยโ์ยธิน

กลุ 

นางสาว
อรวรรณ 

วรนิจ 

นายวิชช ุ
สงักรธนกิจ 

นายสเุลิศ 
ก้องไชย
ยนัตร ์  

นายอเนก 
จีระธวชัชยั 

1 บรษิทั ออโตล้อจคิ จ ำกดั X, V I   I I  I    
2 บรษิทั เบญจพรแลนด ์จ ำกดั X, V I   I I  I, V    
3 บรษิทั ดำตำ้เซฟ จ ำกดั X, V I   I I  I, V    
4 บรษิทั ไดนำมคิ ไอท ีโซลชู ัน่ส ์จ ำกดั X, V I   I I  I    
5 บรษิทั เจวเีค อนิเตอรเ์นชัน่แนล มฟูเวอรส์ จ ำกดั X, V I   I I  I, V    
6 บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีทรำนสปอรต์ (ประเทศไทย) จ ำกดั X, V I, V   I I  I    
7 บรษิทั จำแพค็ โฮลดิง้ จ ำกดั   X, V I, V      I, V I, V 
8 บรษิทั แปซฟิิค หอ้งเยน็ จ ำกดั   X, V I, V      I, V I, V 
9 บรษิทั แปซฟิิค โลจสิตกิส ์โปร จ ำกดั   X, V I, V      I, V I, V 
10 บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีเอเชยี จ ำกดั X, V I   I I I, V  I I, V I, V 
11 บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค จ ำกดั   X, V I, V      I, V I, V 
12 บรษิทั เจพเีค โคลดส์โตเรจ จ ำกดั I I X, V I, V        
13 บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค แลนด ์จ ำกดั I I X, V I, V        

14 
บรษิทั เจวเีค อนิเตอรเ์นชัน่แนล มฟูเวอรส์  
(ประเทศสหรฐัอเมรกิำ) จ ำกดั 

I       I 
   

15 
บรษิทั เจวเีค อนิโดไชน่ำ มฟูเวอรส์ จ ำกดั  
(ประเทศเวยีดนำม) 

I       I 
   

16 
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีเอเชยี โฮลดิง้ ไพรเวท จ ำกดั  
(ประเทศสงิคโปร)์ 

I      I, V  
   

17 
บรษิทั JCM Logistics and Warehousing Private จ ำกดั  
(ประเทศสงิคโปร)์ 

I  I    I, V  
   

            

http://web8.bol.co.th/online/th/company.asp?comid=636966


 บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 

 เอกสำรแนบ 2 หน้ำที ่2 

 
 

หมำยเหตุ 
 X   =   ประธำนกรรมกำร           

 I   =   กรรมกำร           
 V   =   ผูบ้รหิำร           



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
เอกสำรแนบ 3 หน้ำที ่1 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

บรษิทัฯ ว่ำจำ้งบรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ำกดั (Outsource) เป็นผูใ้หบ้รกิำรตรวจสอบภำยใน โดยมรีำยละเอยีดของหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน ดงันี้ 

หวัหน้างานตรวจสอบ
ภายใน 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา บริษทั ต าแหน่ง หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

นำยศกัดิศ์ร ีอ ำพวนั 
บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิ
จ ำกดั 

46 
 

 ปรญิญำตรคีณะ
บรหิำรธุรกจิ สำขำกำร
บญัช ี(มหำวทิยำลยั
รำมค ำแหง) 

2551 – ปจัจุบนั บรษิทั สอบบญัชี
ธรรมนิต ิจ ำกดั 

 ผูจ้ดักำรอำวุโส – ส่วนบรหิำร
ควำมเสีย่งและตรวจสอบ
ภำยใน 

 ผูต้รวจสอบภำยในของ 
ประเทศไทย (CPIAT) 

 หวัหน้ำสำยงำนบรหิำรควำม
เสีย่งและตรวจสอบภำยใน 

 ก ำหนดเป้ำหมำย กลยุทธ ์วำงแผนและตดิตำมกำร
ปฏบิตังิำนตรวจสอบภำยในของลกูคำ้แต่ละรำยใหเ้ป็นไป
ตำมแผนงำนก ำหนด 

 เสนอบรกิำรต่ำงๆ เกีย่วกบักำรบรหิำรควำมเสีย่งและ
ตรวจสอบภำยใน 

 ใหค้วำมรู ้ควำมเขำ้ใจเกีย่วกบักำรตรวจสอบภำยในแก่
ทมีงำนและประสำนกำรปฏบิตังิำนกบัลกูคำ้ 



  

   
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

 
เอกสำรแนบ 3 หน้ำที ่2 

หวัหน้างานตรวจสอบ
ภายใน 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา บริษทั ต าแหน่ง หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

   2546 - 2550 บรษิทั สอบบญัชี
ธรรมนิต ิจ ำกดั 

 ผูจ้ดักำร – ส่วนตรวจสอบ
ภำยในและกำรจดักำร 

 วำงแผนและควบคุมกำรปฏบิตังิำนตรวจสอบภำยในของ
ลกูคำ้แต่ละรำยใหเ้ป็นไปตำมแผนงำนก ำหนด 

 เสนอบรกิำรต่ำงๆ เกีย่วกบักำรบรหิำรควำมเสีย่งและ
ตรวจสอบภำยใน 

 ใหค้วำมรู ้ควำมเขำ้ใจเกีย่วกบักำรตรวจสอบภำยในแก่
ทมีงำนและประสำนกำรปฏบิตังิำนกบัลกูคำ้ 

   2545 - 2546 บรษิทั สอบบญัชี
ธรรมนิต ิจ ำกดั 

 ผูจ้ดักำร - แผนกตรวจสอบ
บญัช ี4 

 วำงแผนและควบคุมกำรปฏบิตังิำนตรวจสอบบญัชขีอง
ลกูคำ้แต่ละรำยใหเ้ป็นไปตำมแผนงำนก ำหนด 

 ใหค้วำมรู ้ควำมเขำ้ใจเกีย่วกบักำรตรวจสอบบญัชแีก่
ทมีงำนและประสำนกำรปฏบิตังิำนกบัลกูคำ้ 

   2540 - 2544 บรษิทั สอบบญัชี
ธรรมนิต ิจ ำกดั 

 ผูช้่วยผูจ้ดักำร - แผนก
ตรวจสอบบญัช ี4 

 ควบคุมผูช้่วยผูต้รวจสอบบญัช ีและปฏบิตังิำนตรวจสอบ
ของลกูคำ้แต่ละรำยใหเ้ป็นไปตำมแผนงำนก ำหนด 

   2535 - 2540 
 

บรษิทั สอบบญัชี
ธรรมนิต ิจ ำกดั 

 ผูช้่วยผูต้รวจสอบบญัช ี- 
แผนกตรวจสอบบญัช ี4 และ 5 

 ปฏบิตังิำนตรวจสอบบญัชตีำมทีไ่ดร้บัมอบหมำย 

 



 บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 

 เอกสำรแนบ 4 หน้ำที ่1 

เอกสารแนบ 4: รายละเอียดเก่ียวกบัการประเมินมูลค่ายุติธรรม 

 

เมื่อวนัที ่14 มนีำคม 2557 บรษิทัฯ ไดซ้ือ้หุน้ของ JAPAC เป็นจ ำนวนเงนิ 152,499,700 บำทจำกผูถ้อืหุน้เดมิ ทัง้นี้ มูลค่ำสนิทรพัยท์ีไ่ดม้ำทีร่ะบุได ้หนี้สนิและหนี้สนิที่อำจ
เกดิขึน้ทีร่ะบุได ้ณ วนัทีซ่ือ้ธุรกจิ รวมถงึค่ำควำมนิยมทีเ่กดิขึน้จำกกำรรวมธุรกจิในงบกำรเงนิรวม ซึง่ประเมนิโดย บรษิทั ส ำนกังำน อวีำย จ ำกดั ประกอบดว้ยรำยกำรต่อไปนี้ 

                   หน่วย: พนับำท 

 
ยอดตามบญัชี ณ วนัท่ี 

14 มีนาคม 2557  ปรบัปรงุมลูค่ายุติธรรม  
มลูค่าท่ีรบัรู้ ณ วนัท่ี  

14 มีนาคม 2557  

เงนิสดและเงนิฝำกสถำบนักำรเงนิ                     56,445.0                              -                             56,445.0  

ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อืน่                     67,998.0                        (116.0)                          67,882.0  

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่                     20,977.0                        (982.0)                          19,995.0  

ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์                1,293,378.0                   196,992.0                       1,490,370.0  

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน                     87,898.0                              -                             87,898.0  

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน-ควำมสมัพนัธก์บัลกูคำ้                              -                       70,555.0                           70,555.0  

สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี                         475.0                        (290.0)                              185.0  

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่                     22,926.0                          (28.0)                          22,898.0  

สินทรพัยท่ี์ระบไุด้                1,550,097.0                   266,131.0                       1,816,228.0  

    

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ                     93,458.0                              -                             93,458.0  

เจำ้หนี้กำรคำ้                     51,779.0                              -                             51,779.0  

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น                     78,005.0                              -                             78,005.0  

หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ                         684.0                              -                                 684.0  



 บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 

 เอกสำรแนบ 4 หน้ำที ่2 

 
ยอดตามบญัชี ณ วนัท่ี 

14 มีนาคม 2557  ปรบัปรงุมลูค่ายุติธรรม  
มลูค่าท่ีรบัรู้ ณ วนัท่ี  

14 มีนาคม 2557  

เงนิกูย้มืระยะยำว                   981,722.0                      (1,450.0)                        980,272.0  

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน                      2,355.0                              -                               2,355.0  

หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี                              -                       38,636.0                           38,636.0  

หน้ีสินสทุธิท่ีระบไุด้                      1,208,003.0                            37,186.0                              1,245,189.0  

สินทรพัยแ์ละหน้ีสินสทุธิท่ีระบไุด้                                  571,039.0  

 

 ขอ้มลูของสิง่ตอบแทนทัง้หมดทีโ่อนใหแ้ละมลูค่ำทีร่บัรู ้ณ วนัทีซ่ือ้ส ำหรบัสนิทรพัยท์ีไ่ดม้ำและหนี้สนิทีร่บัมำแต่ละประเภททีส่ ำคัญของกลุ่มบรษิทั JAPAC รวมถงึค่ำควำมนยิม 
มดีงันี้ 

              หน่วย: พนับำท 

 งบการเงินรวม 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้  

เงนิสดทีบ่รษิทัฯ จ่ำยไปเพือ่ซื้อหุน้สำมญัของ JAPAC                 152,500.00  

เงนิสดทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัจำกกำรออกหุน้สำมญัใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิของ JAPAC                (154,291.00) 

มลูค่ำยุตธิรรมของหุน้สำมญัของบรษิทัฯ ทีอ่อกใหผู้ถ้อืหุน้ของ JAPAC                 545,260.00  

รวมส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้                       543,469.00  

 
 

 

 

 

 

 



 บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 

 เอกสำรแนบ 4 หน้ำที ่3 

 งบการเงินรวม 

มลูค่ายติุธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีได้มา ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2557 1                 571,039.00  

มลูค่ำยุตธิรรมของสว่นไดเ้สยีของ JPAC ซึง่บรษิทัฯ ถอือยู่ก่อนกำรรวมธุรกจิ 2                  (13,469.00) 

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม 3                  (34,107.00) 

ค่ำควำมนิยม                   20,006.00  

                       543,469.00  

หมำยเหตุ: 1 มลูค่ำของสนิทรพัย์และหนี้สนิของ JAPAC PCS PLP PFP JPAC JPK และ JPLAND บนัทกึในงบกำรเงนิรวม ดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัที่ 14 มนีำคม 2557 

2 มลูค่ำยุตธิรรมของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมของ JPAC JPK และ JPLAND ซึง่เป็นบรษิทัที่ไม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ถกูประมำณจำกมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธ ิณ วนัที่ 14 มนีำคม 2557 

3 ค่ำควำมนิยมทีเ่กดิขึน้จ ำนวน 20 ลำ้นบำท ในงบกำรเงนิรวมเกดิจำกกำรสรำ้งมลูค่ำเพิม่จำกกำรรวมธุรกจิ 
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