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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน) ("บริษัทฯ") และบริษัทยอ่ยดําเนินธุรกิจให้บริการทางด้านโล

จิสติกส์ภายในประเทศ (In-land Logistics) อยา่งครบวงจรมานานกวา่ 38 ปี และมุง่มัน่ท่ีจะก้าวเป็นผู้ นําในการให้บริการ

ด้านโลจิสติกส์ในภมูิภาคเอเชีย โดยมุ่งเน้นการให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการบริหารจดัการและตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อยา่งรวดเร็วซึง่เป็นหวัใจสําคญัในการให้บริการด้านโลจิ

สติกส์ ควบคูก่บัการให้บริการด้วยบคุลากรท่ีมีประสบการณ์ซึง่มีความเช่ียวชาญในการให้บริการ 

 ในปี 2560 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้ขยายการให้บริการของกลุ่มบริษัทไปในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศลาว พม่า 

และกมัพชูา เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยบริการของกลุม่บริษัทครอบคลมุการให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ท่ีหลากหลาย ตัง้แต่

การให้บริการรับฝากและบริหารสินค้า การให้บริการขนสง่สนิค้า การบริการขนย้าย และการให้บริการรับฝากเอกสารและ

ข้อมลู ภายใต้การดําเนินงานของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วมทัง้หมด 29 บริษัท ได้แก่ 

ธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้า 

(1) บริษัทฯ 

(2) บริษัท ออโต้ลอจิค จํากดั ("ATL"): บริษัทยอ่ยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 99.9 

(3) บริษัท สยาม เจดบัเบิล้ยดูี โลจิสติกส์ จํากดั (“SJWD”): บริษัทร่วมท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นผา่น ATL ร้อยละ 42.5 

(4) บริษัท จาแพ็ค โฮลดิง้ จํากดั ("JAPACH"): บริษัทยอ่ยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 99.9 

(5) บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จํากดั ("PCS"): บริษัทยอ่ยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นผา่น JAPACH ร้อยละ 99.9 

(6) บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค จํากดั ("JWDP"): บริษัทยอ่ยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 99.6 

(7) บริษัท เจพีเค โคลด์สโตเรจ จํากดั ("JPK"): บริษัทยอ่ยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นผา่น JWDP ร้อยละ 66.7 

(8) บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี เอเชีย จํากดั ("JWDA"): บริษัทยอ่ยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 99.9 

(9) JWD Asia Holding Private Limited ("JWDAH"): บริษัทยอ่ยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นผา่น JWDA ร้อยละ 99.9 

(10) EMLOG Logistics & Warehousing PTE. LTD. ("EMLOG"): บริษัทร่วมท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นผ่าน JWDAH ร้อยละ 

50.0 

(11) JWD Asia Logistics (Cambodia) Co., Ltd. (“JWDAL (Cambodia)”): บริษัทร่วมท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นผา่น EMLOG 

ร้อยละ 50.0 

(12) JCM Logistics and Warehousing Private Limited (“JCM”): บริษัทยอ่ยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นผา่น JWDAH ร้อยละ 52.5 

(13) JWD Asia Logistics (Myanmar) Co.,Ltd. (“JWDAL (Myanmar)”): บริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นผ่าน JCM 

ร้อยละ 52.5 

(14) JWD Asia Logistics (Laos) Co.,Ltd. (“JWDAL (Laos)”): บริษัทยอ่ยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นผา่น EMLOG ร้อยละ 25.0 

(15) PT. Samudera JWD Logistics ("SJL"): บริษัทร่วมท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นผา่น JWDAH ร้อยละ 49.0 

(16) บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี สโตร์ อิท จํากดั ("JWDST"): บริษัทยอ่ยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 89.0 
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ธุรกิจให้บริการขนสง่สนิค้า 

(17) บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จํากดั ("JTS"): บริษัทยอ่ยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 90.1 

(18) บริษัท แปซิฟิค โลจิสติกส์ โปร จํากดั ("PLP"): บริษัทยอ่ยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นผา่น JAPACH ร้อยละ 99.9 

(19) บริษัท ลิง้ค์ เอเชีย โลจิสติกส์ จํากดั (“LAL”): บริษัทร่วมท่ีบริษัทถือหุ้นผา่น JWDA ร้อยละ 40.0 

ธุรกิจให้บริการขนย้ายในประเทศและตา่งประเทศ และตวัแทนขนสง่สนิค้าระหวา่งประเทศ 

(20) บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชัน่แนล มฟูเวอรส์ จํากดั ("JVK"): บริษัทยอ่ยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 80.2 

(21) บริษัท เจวีเค อินโดไชน่า มูฟเวอรส์ จํากัด (ประเทศเวียดนาม) ("JVKVN"): บริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นผ่าน 

JVK ร้อยละ 100.0 

(22) บริษัท เจวีเค-นากา มฟูเวอรส์ จํากัด (ประเทศกัมพชูา) ("JVKCAM"): บริษัทร่วมท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นผ่าน JVK 

ร้อยละ 50.0  

(23) บริษัท เจวีเค-นากา มฟูเวอรส์ จํากดั (ประเทศติมอร์ตะวนัออก) ("JVKET"): บริษัทร่วมท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นผ่าน 

JVK ร้อยละ 50.0 

(24) บริษัท โอเช่ียน แอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล (“OAI”): บริษัทยอ่ยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นผา่น JVK ร้อยละ 99.9 

           ธุรกิจให้บริการรับฝากเอกสารและข้อมลู 

(25) บริษัท ดาต้าเซฟ จํากดั ("DTS"): บริษัทยอ่ยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 99.9 

ธุรกิจอ่ืนๆ 

(26) บริษัท เบญจพรแลนด์ จํากดั ("BJL"): บริษัทยอ่ยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 99.9 

(27) บริษัท ไดนามิค ไอที โซลชูัน่ส์ จํากดั ("DITS"): บริษัทยอ่ยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 99.9 

(28) บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค แลนด์ จํากดั ("JPLAND"): บริษัทยอ่ยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 99.9 

(29) บริษัท กีลเลีย่น จํากดั ("GIL"): บริษัทยอ่ยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นผา่น BJL ร้อยละ 99.9 

1.1 วิสัยทัศน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัท 

กลุม่บริษัทมีวิสยัทศัน์ในการดําเนินงานดงัตอ่ไปนี ้

1. มุง่มัน่ท่ีจะเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ชัน้นําในภมูิภาคเอเชียอยา่งครบวงจร ผา่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี

ประสิทธิภาพ อีกทัง้พิจารณาโอกาสทางธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการควบรวมกิจการ หรือการร่วมทุนธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องกบัธุรกิจโลจิสติกส์ของกลุม่บริษัท 

2. มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาประสิทธิภาพในการให้บริการของกลุ่มบริษัทเพ่ือตอบสนองความต้องการและสร้างความพึง

พอใจให้กบัลกูค้าอยา่งสงูสดุ 

3. มุ่งมั่นท่ีจะดําเนินธุรกิจด้วยหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาลเพ่ือส่งเสริมระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดีใน

อตุสาหกรรมโลจิสติกส์ 



 
แบบ 56-1 ปี 2560บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

    สว่นที่ 1 หน้า 3 / 97 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายดังกล่าว บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและระบบการจดัเก็บข้อมูล โดยวางระบบเพ่ือให้สามารถติดตามและตรวจสอบ (Track & trace) สนิค้าของ

ลกูค้าได้ตลอดเวลา เพ่ือให้ลกูค้ามัน่ใจในการดแูลและจดัสง่สนิค้าของกลุม่บริษัท รวมทัง้ได้พฒันาคณุภาพของคลงัสนิค้า

และการให้บริการของกลุม่บริษัทให้ทดัเทียมกบัมาตรฐานสากล 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํคัญ  

กลุม่บริษัทได้เร่ิมดําเนินการมานานกวา่ 38 ปี โดยมี คณุวิทยา บณัฑิตกฤษดา เป็นผู้ก่อตัง้ บริษัท เจวีเค อินเตอร์

เนชัน่แนล มฟูเวอรส์ จํากดั ("JVK") ซึ่งถกูจดัตัง้ขึน้เป็นบริษัทแรกของกลุม่บริษัท โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้บริการขนย้าย

ของใช้และเคร่ืองเรือนภายในบ้าน โดยเน้นให้บริการแก่ลกูค้าต่างชาติท่ีย้ายถ่ินฐานเข้ามาทํางานในประเทศไทย เช่น 

พนกังานของบริษัทข้ามชาติ และเจ้าหน้าท่ีในสถานทตูตา่งๆ 

ด้วยคุณภาพในการให้บริการ JVK จึงมีลูกค้าเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง และทําให้ JVK มีความจําเป็นท่ีจะต้องมี

คลงัสินค้าเพ่ือรับฝากสิ่งของก่อนการขนย้าย JVK จึงเช่าคลงัสินค้าชั่วคราวบริเวณถนนพัฒนาการ กรุงเทพฯ เนือ้ท่ี

ประมาณ 1,200 ตารางเมตร เพ่ือรับฝากสิ่งของก่อนการขนย้ายในปี 2524 โดยคลงัสินค้าดงักลา่วนบัเป็นคลงัสินค้าแหง่

แรกของกลุม่บริษัท  

ความสาํเร็จในธุรกิจการให้บริการขนย้ายของ JVK ทําให้กลุม่ผู้ ถือหุ้นเลง็เห็นวา่ธุรกิจด้านโลจิสติกส์มีแนวโน้มท่ีจะ

มีการเติบโตท่ีดีในอนาคตจึงตดัสนิใจจดัตัง้ บริษัท เบญจพรแลนด์ จํากดั ("BJL") ขึน้ในปี 2532 โดยมีธุรกิจหลกัคือการให้

เช่าอาคารสาํนกังานและคลงัสนิค้า และในปีเดียวกนั JVK ได้ซือ้ท่ีดินบริเวณถนนกรุงเทพกรีฑา กรุงเทพฯ จํานวน 5 ไร่ 38 

ตารางวา เพ่ือใช้ก่อสร้างอาคารสํานกังานและคลงัสินค้าของตนเองสําหรับรองรับการรับฝากสินค้าของ JVK ท่ีเพ่ิมขึน้ 

โดยมีเนือ้ท่ีประมาณ 3,228 ตารางเมตร ในปี 2534 กลุ่มผู้ ถือหุ้นได้จดัตัง้ บริษัท ดาต้าเซฟ จํากัด ("DTS") เพ่ือดําเนิน

ธุรกิจให้บริการจดัการเอกสารและข้อมลู ซึง่ DTS เป็นบริษัทแหง่แรกของประเทศไทยท่ีให้บริการรับฝากเอกสารและข้อมลู

แบบครบวงจร 

ในปี 2536 กลุ่มผู้ ถือหุ้นตดัสินใจจัดตัง้ บริษัท เจดบัเบิล้ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (ภายหลงัได้แปรสภาพเป็น 

บริษัทมหาชน ในปี 2557) เพ่ือให้บริการจดัการคลงัสนิค้าแกล่กูค้าอ่ืน (Third Party Logistics Provider) ตอ่มาในปี 2539 

BJL ได้เช่าท่ีดินบริเวณถนนสามวา กรุงเทพฯ จํานวน 18 ไร่ 156 ตารางวา เพ่ือสร้างคลงัสินค้าขนาด 1,920 ตารางเมตร 

จํานวน 10 หลงั โดยแบ่งให้ บริษัทฯ เช่าเพ่ือรองรับธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าของบริษัทฯ และแบ่งพืน้ท่ี

บางสว่นให้กบั DTS เช่าเพ่ือใช้ในการดําเนินธุรกิจจดัการเอกสารและข้อมลู   

ในปี 2540 บริษัทฯ ได้ให้บริการจดัการคลงัสินค้างานแรกแก่ บริษัท เอฟอี ซูริค จํากดั โดยใช้พืน้ท่ีคลงัสินค้าของ 

BJL บริเวณถนนสามวา พืน้ท่ีประมาณ 2,000 ตารางเมตร ซึ่งนับเป็นก้าวสําคัญของกลุ่มบริษัท ในการเข้ามาเป็นผู้

ให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าอยา่งเต็มตวั โดยบริการท่ีกลุม่บริษัทให้บริการในขณะนัน้ครอบคลมุตัง้แต่ การรับฝาก

สนิค้า การจดัการสนิค้า ตลอดจนการขนสง่สนิค้าให้กบัลกูค้าของบริษัท เอฟอี ซูริค จํากดั 

ในปี 2541 บริษัทฯ ขยายฐานการให้บริการไปในเขตนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวนัออก (Eastern Seaboard) 

โดยเร่ิมให้บริการจดัการสินค้าให้กบั บริษัท สยามมิตซุย พี ที เอ จํากดั (ภายหลงัรวมอยู่ในกลุม่ของ บริษัท เอสซีจี เคมิ

คอลส์ จํากดั) เป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี ซึง่เป็นการให้บริการบนพืน้ท่ีของลกูค้า (On-site operation) พืน้ท่ีโดยรวมกวา่ 
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30,000 ตารางเมตร ซึ่งจากการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพทําให้ บริษัทฯ เร่ิมเป็นท่ีรู้จกัในกลุม่ผู้ประกอบการในเขตนิคม

อตุสาหกรรมในภาคตะวนัออก และมีลกูค้าเข้ามาอย่างตอ่เน่ือง อาทิ บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จํากดั เป็นต้น ต่อมาในปี 

2542 บริษัทฯ ดําเนินการเช่าพืน้ท่ีชัว่คราวในเขตทา่เรือแหลมฉบงั และได้รับความไว้วางใจจากกลุม่บริษัท เอสซีจี-ดาว เค

มิคอลส์ จํากัด ("SCG-DOW ") ให้เป็นผู้ ให้บริการจดัการคลงัสินค้าเม็ดพลาสติก (พืน้ท่ีประมาณ 10,000 ตารางเมตร) 

เพ่ือรอการส่งออกของกลุ่ม SCG-DOW ซึ่งเป็นผู้ประกอบการผลิตและจําหน่ายเม็ดพลาสติกรายใหญ่ในประเทศเป็น

ระยะเวลาประมาณ 7 ปี  

บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ท่ีจะพฒันาศกัยภาพของกลุม่บริษัทเพ่ือก้าวเป็นผู้ ให้บริการด้านโลจิสติกส์ชัน้นําในภมูิภาค

เอเชียผ่านระบบการจัดเก็บข้อมลูท่ีมีประสิทธิภาพและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัสามารถตอบสนองความ

ต้องการของลกูค้าได้อยา่งรวดเร็ว ทัง้นี ้เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้า กลุม่ผู้ ถือหุ้นจึงได้

จัดตัง้ บริษัท ไดนามิค ไอที โซลชูั่นส์ จํากัด ("DITS") ในปี 2545 เพ่ือให้บริการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย

เร่ิมแรก DITS เน้นให้บริการกบักลุม่บริษัท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าของกลุม่บริษัท 

และดําเนินการขยายขอบเขตการให้บริการไปยงับคุคลภายนอกในลาํดบัตอ่มา  

ในปี 2546 กลุ่มบริษัทได้เข้าทําสญัญาเช่าพืน้ท่ีท่าเรือแหลมฉบังแปลงแรกจํานวน 50 ไร่ กับการท่าเรือแห่ง

ประเทศไทยเพ่ือขยายการให้บริการคลงัสินค้าและรองรับความต้องการคลงัสินค้าในพืน้ท่ีแหลมฉบงั นอกจากนี ้ในปี

เดียวกนั บริษัทฯ ได้รับสมัปทานจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยให้ดแูลรับฝากและขนย้ายสินค้าท่ีเข้าขา่ยสนิค้าอนัตราย

ตามพระราชบญัญัติวตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 ท่ีทําการขนสง่ผ่านท่าเรือแหลมฉบงัเป็นระยะเวลา 30 ปี ปัจจุบนั บริษัทฯ 

เป็นผู้ประกอบการรายเดียวท่ีได้รับสมัปทานจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยให้เป็นผู้ ดูแลรับฝากและขนย้ายสินค้า

อนัตรายท่ีผา่นเข้าออกทา่เรือแหลมฉบงั 

ในปี 2547 บริษัทฯ มีคลงัสินค้าเพ่ือให้บริการรับฝากและจดัการสินค้าในเขตท่าเรือแหลมฉบงัประมาณ 40,000 

ตารางเมตร ทัง้นี ้สินค้าท่ีรับฝากในคลงัสินค้าดงักล่าวจะถูกบริหารจัดการด้วยระบบจัดการคลงัสินค้า (Warehouse 

Management System หรือ "WMS") ซึ่งพฒันาโดย DITS ทําให้บริษัทฯ และลกูค้าสามารถติดตามสถานะของสินค้าได้

ตลอดเวลาแบบเรียลไทม์ (Real time) นอกจากนี ้เพ่ือรองรับการให้บริการขนสง่ของกลุม่บริษัท กลุม่ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัจดัตัง้ 

บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จํากดั ("JTS") ขึน้ในปีเดียวกนั ซึง่ทําให้กลุม่บริษัทเป็นผู้ให้บริการด้านโล

จิสติกส์ในประเทศอยา่งครบวงจร (Integrated Logistics Service) 

ในปี 2550 บริษัทฯ เป็นบริษัทแรกท่ีให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าเขตปลอดอากร (Free zone) ในเขตพืน้ท่ี

ท่าเรือแหลมฉบงั พืน้ท่ีประมาณ 10,000 ตารางเมตร นอกจากนี ้กลุม่บริษัทเล็งเห็นโอกาสการเติบโตของธุรกิจยานยนต์

ซึ่งเป็นสินค้าท่ีมีการนําเข้าและส่งออกท่ีสําคญัของประเทศไทย บริษัทฯ จึงตัดสินใจจัดตัง้ บริษัท ออโต้ลอจิค จํากัด 

("ATL") ในปี 2551 เพ่ือขยายฐานการให้บริการจดัการสินค้าท่ีมุ่งเน้นสินค้าประเภทรถยนต์ โดยงานแรกท่ี ATL ได้รับคือ

การให้บริการจัดการรถยนต์ให้กับ บริษัท นิสสนั มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือกลุ่มนิสสนั โดย ATL ได้นําระบบ

จัดการพืน้ท่ีรับฝากรถยนต์ ("Automotive Yard Management System หรือ "AYMS") ท่ีพฒันาโดย DITS มาใช้ในการ

จดัการรถยนต์ของ บริษัท นิสสนั มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั ซึ่งนอกจากระบบดงักลา่วจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพให้กบั 

ATL ในการจดัการรถยนต์ ระบบดงักลา่วยงัเช่ือมต่อระหว่างระบบข้อมลูของ ATL และระบบจดัการการผลิตรถยนต์ทัว่

โลกของกลุ่มนิสสนั ซึ่งทําให้กลุ่มนิสสนัท่ีอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศสามารถติดตามและตรวจสอบรถยนต์ของ
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กลุ่มนิสสนั (Track and trace) ได้ตลอดเวลาแบบเรียลไทม์ โดย ณ ปัจจุบัน ATL เป็นผู้ ให้บริการจัดการพืน้ท่ีรับฝาก

รถยนต์รายเดียวท่ีกลุม่นิสสนัไว้วางใจและอนญุาตให้ทําการเช่ือมตอ่ระบบของ ATL กบัระบบของกลุม่นิสสนั   

ในปี 2555 บริษัทฯ จดัตัง้บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี เอเชีย จํากดั ("JWDA") เพ่ือลงทนุในธุรกิจร่วมทุน โดยเฉพาะการ

ลงทนุในตา่งประเทศ  

ในปี 2556 กลุม่บริษัทโดย JWDA เข้าร่วมลงทนุกบับริษัท จาแพ็ค โฮลดิง้ จํากดั ("JAPACH") เพ่ือจดัตัง้ บริษัท เจ

ดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค จํากดั ("JWDP") เพ่ือดําเนินธรุกิจในการให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและ

แช่แข็ง นอกจากนี ้JWDP ยงัได้ร่วมกบั บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิง้ส์ จํากดั จดัตัง้ บริษัท เจพีเค โคลด์สโตเรจ จํากดั ("JPK") 

เพ่ือให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เยน็และแช่แข็ง และเข้าร่วมลงทนุกบั บริษัท เก็ท บิลเดอร์ จํากดั 

เพ่ือจดัตัง้ บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค แลนด์ จํากดั ("JPLAND") เพ่ือรองรับโอกาสในการดาํเนินธุรกิจให้บริการรับฝาก

และบริหารสนิค้าของกลุม่บริษัทในอนาคต 

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้เข้าซือ้ JAPACH จากผู้ ถือหุ้นเดิม (ผู้ ถือหุ้นกลุ่มนิมิตรปัญญา) การซือ้หุ้นดงักล่าวทําให้

บริษัทฯ ได้เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ใน บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จํากัด ("PCS") ซึ่งให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าควบคุม

อณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง และ บริษัท แปซิฟิค โลจิสติกส์ โปร จํากดั ("PLP") ซึง่ให้บริการขนสง่สนิค้าควบคมุอณุหภมูแิช่

เย็นและแช่แข็ง นอกจากนี ้บริษัท เจดบัเบิล้ยูดี เอเชีย จํากัด (“JWDA”) ได้จัดตัง้ JWD Asia Holding Private Limited 

(“JWDAH”) เพ่ือร่วมลงทุนกับบริษัท Clipper Holdings Ltd. ในการจัดตัง้บริษัท EM Logistics & Warehousing Pte. 

Ltd. (“EMLOG”) เพ่ือประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัท JWD Asia Logistics (Cambodia) Co., Ltd. เพ่ือให้บริการ

รับฝากและบริหารสนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแชแ่ข็ง และ JWDAH เข้าร่วมลงทนุกบับริษัท Clipper Holdings Ltd. 

และบริษัท Marchetti Group Holdings PTE. LTD. ในการจัดตัง้บริษัท JCM Logistics and Warehousing Private 

Limited (“JCM”) เพ่ือประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจสินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่

แข็ง 

ในปี 2558 JCM ได้จัดตัง้ JWD ASIA Logistics (Myanmar) Co.,Ltd. (“JWDAL (Myanmar)”) เพ่ือให้บริการรับ

ฝากและบริหารสนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง 

บริษัทฯ เช่ือว่าประสิทธิภาพในการให้บริการรับฝากและบริหารสินค้า และความสามารถในการตอบสนองความ

ต้องการของลกูค้าได้อย่างรวดเร็วเป็นปัจจัยสําคญัในการให้บริการด้านโลจิสติกส์ บริษัทฯ จึงได้นําระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Information Technology) มาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารสินค้า ทัง้นี ้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีนํามาใช้จะถกูปรับให้เข้ากบัลกัษณะของสินค้าแต่ละประเภท และพฒันาเพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ลกูค้าอย่างตรงจุด บริษัทฯ ได้พฒันาระบบของบริษัทฯ ให้สามารถเช่ือมต่อกบัระบบของลกูค้า ซึ่งทําให้ลกูค้าสามารถ

ติดตามสถานะของสนิค้าได้ตลอดเวลาแบบเรียลไทม์ (Real time) อีกทัง้มีการรับสง่ข้อมลูระหวา่งบริษัทฯ และลกูค้าอยา่ง

ตอ่เน่ือง เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการจดัการสนิค้า และลดความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

การขยายธุรกิจอยา่งตอ่เน่ืองของกลุม่บริษัท ทําให้ปัจจบุนักลุม่บริษัทเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์อยา่งครบวงจร

ซึ่งครอบคลมุการให้บริการรับฝากสินค้า การให้บริการจดัการสินค้า และการให้บริการขนสง่สินค้า โดยสินค้าท่ีบริษัทฯ 

ให้บริการจดัการสามารถจําแนกออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ สนิค้าทัว่ไป สนิค้าอนัตราย รถยนต์ และสนิค้าควบคมุอณุหภมูิ
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แช่เย็นและแช่แข็ง ตลอดจนการให้บริการขนย้ายของใช้ เคร่ืองเรือนภายในบ้านและสาํนกังานทัง้ในและตา่งประเทศ และ

การให้บริการจดัการเอกสารและข้อมลู ซึง่ช่วยสนบัสนนุให้กลุม่บริษัทเป็นหนึง่ในผู้ นําในการให้บริการด้านโลจิสติกส์อยา่ง

ครบวงจร (Integrated Logistics Service) อีกด้วย 

พฒันาการสาํคญัของบริษัทฯ ในช่วง 4 ปีท่ีผา่นมา สรุปได้ดงันี ้

ปี 2557  บริษัทฯ ซือ้หุ้ นของ JAPACH จากผู้ ถือหุ้นเดิม (ผู้ ถือหุ้นกลุ่มนิมิตรปัญญา) ประกอบด้วยหุ้น

สามญัจํานวน 1,525,000 หุ้น จากผู้ ถือหุ้นเดิม และให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเดิมในการซือ้หุ้นท่ีออกใหม่

ของบริษัทฯ โดยกลุม่ผู้ ถือหุ้นตกลงคํานวณสิทธิในการจองซือ้หุ้นจากมลูค่ายตุิธรรม และตกลงท่ี

จะทําการซือ้หุ้นของ JAPACH ในราคาตามมูลค่าท่ีตราไว้ (100 บาทต่อหุ้น) ส่งผลให้บริษัทฯ 

เป็นผู้ ถือหุ้นของ PCS และ PLP ผา่น JAPACH  

 เมื่อวนัท่ี 18 มีนาคม 2557 บริษัทฯ เพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามญัจํานวน 

460,200 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท สง่ผลให้บริษัทฯ มีทนุหุ้นสามญัท่ีออกและชําระแล้ว

จํานวน 200,790,000 บาท 

  เมื่อวนัท่ี 28 สิงหาคม 2557 บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท เจ

ดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และได้ดําเนินการเปลี่ยนมลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 

บาท เป็น 0.5 บาท อีกทัง้ เ พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจํานวน 99,210,000 บาท 

ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน 198,420,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท โดยจดัสรรหุ้น

สามญัเพ่ิมทนุใหมจํ่านวน 39,210,000 บาท คิดเป็น 79,420,000 หุ้น แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และจดัสรร

หุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่จํานวน 60,000,000 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่ประชาชนครัง้แรกจํานวน 

120,000,000 หุ้ น ส่งผลให้บริษัทฯ มีหุ้ นสามัญทัง้หมดจํานวน 600,000,000 หุ้ น ซึ่งเป็นทุน

สามญัท่ีออกและชําระแล้วจํานวน 240,000,000 บาท 

 บริษัทฯ ซือ้หุ้น JWDP จํานวน 2,450,000 หุ้น ในราคาตามมลูคา่ท่ีตราไว้ (100 บาทต่อหุ้น) จาก 

JAPACH และ 2,450,000 หุ้น ในราคาตามมลูค่าท่ีตราไว้ (100 บาทต่อหุ้น) จาก JWDA เพ่ือให้

บริษัทฯ ถือหุ้นใน JWDP โดยตรง 

 JWDA จดัตัง้ JWDAH ด้วยทนุจดทะเบียน 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน 1 

หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สงิคโปร์ เพ่ือประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 

 JWDAH ร่วมกับบริษัท Clipper Holdings Ltd. ในการจัดตัง้ EMLOG ด้วยทุนจดทะเบียน 2 

ดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน 2 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เพ่ือ

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัท JWDAL (Cambodia) ด้วยทนุจดทะเบียน 2,000,000 Riel 

ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน 500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 4,000 Riel เพ่ือให้บริการรับ

ฝากและบริหารสนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง  

 JWDAH เข้าร่วมลงทนุกบับริษัท Clipper Holdings Ltd. และบริษัท Marchetti Group Holdings 

PTE. LTD. ในการจดัตัง้บริษัท JCM ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ประกอบด้วย

หุ้นสามญัจํานวน 1,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ เพ่ือประกอบธุรกิจโดยการ

ถือหุ้นในบริษัทอ่ืน ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจสนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง 
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ปี 2558  JCM จดัตัง้ JWDAL (Myanmar) ด้วยทนุจดทะเบียน 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยหุ้น

สามัญจํานวน 300,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เพ่ือให้บริการรับฝากและ

บริหารสนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง  

 บริษัทฯเสนอขายหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก ในระหว่างวันท่ี 21-23 

กันยายน 2558 เป็นจํานวน 120,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 11บาท ซึ่งต่อมาบริษัทได้รับเงิน

จากการขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวเป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 1,320,000,000 บาท โดยหลงัหกั

คา่ใช้จ่ายในการเสนอขายหลกัทรัพย์แล้ว บริษัทได้รับเงินสทุธิจํานวน 1,286,295,000 บาท 

ปี 2559  บริษัทฯจดทะเบียนเพ่ิมทนุจาก 300,000,000 บาท เป็น 510,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามญั

จํานวน 420,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็น 210,000,000 บาท เพ่ือรองรับ

การจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอตัราสว่น 10 หุ้นเดิมตอ่ 7 หุ้นใหม ่

 JWDA ร่วมกับกลุ่มบริษัท Srithai Group และบริษัท หะรินสุตขนส่ง จํากัด จัดตัง้บริษัท ลิง้ค์ 

เอเชีย โลจิสติกส์ จํากดั (“LAL”) ด้วยทนุจดทะเบียน 16,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญั

จํานวน 160,000 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 100 บาทเพ่ือให้บริการขนส่งข้ามแดนในภูมิภาค

อาเซียน 

 บริษัทฯได้รับการจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือจากบริษัท ฟิทช์ เรทติง้ส์ (ประเทศไทย) จํากัด โดย

ได้รับอนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-term Rating) เท่ากับ BBB+(tha) 

และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสัน้ (National Short-term Rating) ท่ี F2(tha) แนวโน้ม

เครดิตมีเสถียรภาพ 

ปี 2560  BJL เข้าซือ้หุ้นจากบริษัท ซุปเปอร์ เค พาวเวอร์ จํากดั จํานวน 99,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 

99.998 ของทนุชําระแล้วของบริษัท กีลเลีย่น จํากดั โดยมมีลูคา่เงินลงทนุประมาณ 6,618,000 

บาท  ซึง่เป็นราคาท่ีได้ตกลงกนั เพ่ือให้บริษัทฯ  ได้สทิธิการเช่าท่ีดนิระยะยาวในเขตทา่เรือแหลม

ฉบงัขนาด 7 ไร่ 11 ตารางวา ท่ีบริษัท กีลเลีย่น จํากดั ได้รับจากการทา่เรือแหง่ประเทศไทย 

ระยะเวลา 10 ปี ตัง้แตว่นัท่ีวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2557 - 30 มิถนุายน 2567 นอกจากนัน้บริษัทฯ ยงั

สามารถได้รับกําไรจากการเชา่ท่ีดินแปลงดงักลา่วอีกด้วย 

 บริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้นจากกลุม่บริษัท เก็ท บิลเดอร์ จํากดั จํานวน 383,330 หุ้น หรือคิดเป็นร้อย

ละ 33.33 ใน JPLAND เมื่อวนัท่ี 12 ตลุาคม 2560 

 JVK เข้าซือ้หุ้นจากกลุม่นายธีระพล กล้าอยู ่ จํานวน 49,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.9996 

ของทนุชําระแล้วของบริษัท โอเช่ียน แอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั โดยมมีลูคา่เงินลงทนุ 

23,000,000 บาทซึง่ชําระเป็นเงินสดจํานวน 18,600,000 บาท และชําระเป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ

ของ JVK จํานวน 44,000 น หรือคิดเป็นร้อยละ 9.91 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดของ JVK โดยจดัสรร

ให้นายธีระพล กล้าอยู ่เป็นจํานวนเงินคา่หุ้นตามราคาพาร์ คิดเป็นเงินจํานวน 4,400,000 บาท 

 บริษัทฯ ได้จําหน่ายสินทรัพย์ให้แก่ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท (“AIMIRT”) โดยทําการจดทะเบียนโอน

อสงัหาริมทรัพย์ ณ สํานกังานท่ีดิน และได้รับชําระเงินเป็นจํานวนรวมทัง้สิน้ 1,541 ล้านบาท ซึ่ง

เป็นอาคารคลงัห้องเย็นและอปุกรณ์ท่ีเก่ียวกบัการทําความเย็น และอาคารคลงัสินค้าของบริษัท
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ย่อยของบริษัทฯ รวม 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น (มหาชยั จ.สมทุรปราการ) 

ซึ่งรวมถึงกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและคลงัห้องเย็นอาคารหมายเลขท่ี 6 และ 7 โดย PCS เป็นเจ้าของ

กรรมสิทธ์ิ  2) โครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค (สวุินทวงศ์ จ.ฉะเชิงเทรา) ซึ่งรวมถึงกรรมสิทธ์ิใน

อาคารคลงัสินค้าและสํานกังาน และกรรมสิทธ์ิ ในอปุกรณ์ควบรวมและอปุกรณ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบั

การทําความเย็น รวมจํานวน 1 หลงั โดย JWDP เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ และกรรมสิทธ์ิในท่ีดินใน

บริเวณโครงการ โดย BJL เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิ 3) โครงการดาต้าเซฟ (สวุินทวงศ์ จ.ฉะเชิงเทรา) 

ซึ่งรวมถึงกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและอาคารคลงัสินค้าและสํานกังานรวมจํานวน 1 หลงั โดย BJL เป็น

เจ้าของกรรมสทิธ์ิ 

 บริษัท JWD Asia Holding Private Limited (“JWDAH”) ในประเทศสิงค์โปร์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ของบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมในสดัส่วนร้อยละ 99.98 ได้เข้าร่วมลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 49 กับ

บริษัท PT. Masaji Tatanan Container ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท PT. 

Samudera Indonisia Tbk (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศอินโดนีเซีย) ได้เข้าร่วม

ทุนในสดัส่วนร้อยละ 51 โดยจัดตัง้บริษัทร่วมทุนในประเทศอินโดนีเซีย ช่ือว่า “PT. Samudera 

JWD Logistics” (“SJL”) 780,000 ดอลลา่ร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 26,028,600 บาท แบง่ออกเป็น

หุ้นสามญัจํานวน 780 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 33,370 

บาท (ยงัไม่ได้ชําระค่าหุ้น) (อ้างอิงอตัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที่29 กนัยายน 

2560 โดยที ่1 ดอลล่าร์สหรฐัฯ เท่ากบั 33.37 บาท) 

 บริษัทฯ ได้จดัตัง้บริษัทยอ่ยใหม ่ช่ือบริษัท เจดบัเบิล้ยดูี สโตร์ อิท จํากดั (JWD Store It Co., Ltd.) 

เมื่อวนัท่ี 13 ธันวาคม 2560 ทําธุรกิจเป็นคลงัสินค้าสว่นตวั และบริการจดัเก็บสินค้าด้วยตวัเอง 

(Self-Storage) ทุนเร่ิมต้นและหุ้ นจํานวน 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญจํานวน 

1,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท (ชําระคา่หุ้นแล้วในอตัราร้อยละ 25 ของมลูคา่หุ้น

ทัง้หมด หรือคิดเป็นจํานวน 25,000,000 บาท) โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 89.0 
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1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 
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หมายเหต:ุ -  บริษัท คงิฟิชเชอร์ โฮลดิง้ส์ จํากดั เป็นบริษัทในกลุม่ของบริษัท มารูฮา นิชิโร คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศญ่ีปุ่ น) ให้บริการผลติและสง่ออก   อาหาร

แช่แข็ง 

-  กลุ่ม Whitcraft เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัท Clipper Holdings จํากัด โดยกลุ่ม Whitcraft เป็นผู้ประกอบการในกิจการให้บริการเก่ียวกับรถยนต์

หรือเคร่ืองจกัรสําหรับทําการก่อสร้าง โครงการโครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ท่ีธุรกันดาร และเป็นผู้ ให้บริการ The Pizza Company ในประเทศ

กมัพชูา  

-  Marchetti Group Holding PTE. LTD. ถือหุ้นโดยครอบครัวพงษ์เภตรารัตน์ ซึง่มีประสบการณ์ในการประกอบกิจการในประเทศเมียนมาร์ 

-  บริษัท เก็ท บิลเดอร์ จํากดั เป็นบริษัทท่ีถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) ท่ีเก่ียวกบัการให้บริการคลงัสนิค้าและคลงัสินค้าแช่เย็นแช่

แข็ง ให้บริการรับเหมาก่อสร้าง และให้บริการตดิผนงัห้องนํา้  

 ทัง้นี ้ในการจดัโครงสร้างกลุม่บริษัท มิได้มีการรวมบริษัท ซีวาย โซลชูัน่ จํากดั และบริษัท โชคสมทุรมารีน จํากดั 

ซึง่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ และบริษัทยอ่ยเข้ามา (โปรดพิจารณารายละเอียดในสว่นท่ี 1 หวัข้อท่ี 6 

ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูสาํคญัอ่ืน) 

รายละเอียดการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

บริษัทฯ 

บริษัทฯ จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 27 สิงหาคม 2536 เพ่ือให้บริการรับฝากและบริหารสินค้า ซึ่งคลงัสินค้าท่ีให้บริการรับ

ฝากและบริหารสินค้าท่ีอยู่ภายใต้การดแูลของบริษัทฯ มีทัง้คลงัสินค้าบนพืน้ท่ีทัว่ไป (General Zone) และคลงัสินค้าบน

เขตปลอดอากร (Free Zone)  และคลงัสินค้าและลานรับฝากสําหรับสินค้าอนัตราย (DG Terminal) ในเขตท่าเรือแหลม

ฉบงั ปัจจุบนับริษัทฯ มีพืน้ท่ีคลงัสินค้าเพ่ือรับฝากสินค้าทัว่ไปรวมทัง้สิน้ 123,720 ตารางเมตร ประกอบด้วยคลงัสินค้า

ทัว่ไป 75,260 ตารางเมตร และคลงัสนิค้าบนเขตปลอดอากร (Free Zone) 48,460 ตารางเมตร รวมทัง้มีคลงัสนิค้าเพ่ือรับ

ฝากสินค้าอนัตรายพืน้ท่ีขนาด 10,032 ตารางเมตร และมีลานรับฝากสินค้าอันตรายพืน้ท่ี 108 ไร่ โดยคลงัสินค้าของ

บริษัทฯ ตัง้อยู่บริเวณถนนสามวา กรุงเทพฯ, ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรท่ี 19 จงัหวดัสมทุรปราการ และในเขตท่าเรือ

แหลมฉบงั จงัหวดัชลบรีุ 

นอกจากบริการรับฝากสินค้า บริษัทฯ ให้บริการจัดการสินค้าอย่างครบวงจร (Integrated Logistics Service)  

โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ดแูลสนิค้าระหวา่งท่ีสนิค้ารับฝากอยูใ่นคลงัสินค้าของบริษัทฯ ตัง้แตก่ารรับสง่สนิค้า การบรรจหีุบห่อ 

การเคลื่อนย้าย การคดัแยกสินค้า การรับฝากข้อมลูสินค้าในระบบออนไลน์ ตลอดจนการกระจายสินค้า ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้

นําระบบ Warehouse Management System Plus ("WMS Plus") ซึง่พฒันาโดย DITS มาใช้เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการ

บริหารจดัการคลงัสนิค้าของบริษัทฯ และเพ่ิมความมัน่ใจให้กบัผู้ใช้บริการของบริษัทฯ 

บริษัทยอ่ยท่ีดําเนินธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้า 

(1) บริษัท ออโต้ลอจิค จาํกัด (“ATL”) 

ATL จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 3 มกราคม 2551 ปัจจบุนั บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.9  

ATL ให้บริการบริหารลานจอดรถยนต์เพ่ือนําเข้าและส่งออกและให้เช่าพืน้ท่ีสําหรับจัดเตรียมรถยนต์ก่อนการ

นําเข้าและสง่ออกให้กบัลกูค้าขนาดกลางและขนาดเลก็ บริการบริหารคลงัสนิค้าสาํหรับชิน้สว่นประกอบรถยนต์ทัง้ภายใน

โรงงานผู้ผลิต (On-site) และภายนอกโรงงานผู้ผลติ (Out-Site) บริการขนสง่ชิน้สว่นประกอบรถยนต์เพ่ือนําไปประกอบท่ี
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โรงงานผลิตรถยนต์ (Truck sequencing) และบริการขนสง่รถยนต์ด้วยรถบรรทกุรถ (Car carrier) เป็นต้น โดยรถยนต์ท่ี 

ATL ให้บริการจัดการมีทัง้รถยนต์ท่ีอยู่ระหว่างกระบวนการส่งออก และรถยนต์นําเข้าเพ่ือส่งต่อให้กับผู้แทนจําหน่าย

รถยนต์ (Car Dealer) ในประเทศไทย  

การจดัการรถยนต์จะต้องมีการควบคมุท่ีดีเพ่ือป้องกนัการสง่รถยนต์ผิดพลาดและความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

ดังนัน้ ATL จึงได้นําระบบ AYMS มาใช้ในการบริหารพืน้ท่ี ควบคุมข้อมูลและจํานวนรถยนต์ รวมถึง การจัดการ

กระบวนการนํารถยนต์ส่งออก ทัง้ท่ีจัดประเภทเป็นสินค้าทัว่ไป (General Goods) และสินค้าปลอดภาษีอากร (Duty 

Free) ซึ่งพฒันาระบบโดย DITS มาใช้ทําให้ ATL และลกูค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลรถยนต์ท่ีฝากผ่านระบบออนไลน์ 

และติดตามสถานะของรถยนต์ได้ตลอดเวลาแบบเรียลไทม์ (Real time)  

ณ ปัจจุบนั ATL มีพืน้ท่ีให้บริการจดัการพืน้ท่ีจอดพกัรถยนต์ทัง้หมดประมาณ 247 ไร่ ทัง้นี ้พืน้ท่ีจอดพกัรถยนต์

ของ ATL ตัง้อยู่ในเขตพืน้ท่ีท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีและบริเวณถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรท่ี 19 จังหวัด

สมทุรปราการ  

(2) บริษัท จาแพ็ค โฮลดิง้ จาํกัด (“JAPACH”) 

JAPACH จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2555 ปัจจบุนั บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.9  

JAPACH เป็นบริษัทท่ีถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Compamy) ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจสนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็น

และแช่แข็ง ปัจจบุนั JAPACH ถือหุ้น PCS และ PLP ในสดัสว่นร้อยละ 99.9  

(3) บริษัท เจดับเบิล้ยดูี เอเชีย จาํกัด (“JWDA”) 

JWDA จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2555 ปัจจบุนั บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.9 JWDA จดัตัง้ขึน้เพ่ือ

เข้าลงทนุในบริษัทอ่ืน (Holding Company) ปัจจบุนั JWDA ถือหุ้นใน JWDAH ในสดัสว่นร้อยละ 99.9 

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

JWDAH จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 19 สิงหาคม 2557 ปัจจุบนั บริษัทฯ ถือหุ้นใน JWDAH ผ่าน JWDA ในสดัสว่นร้อยละ 

99.9 

JWDAH เป็นบริษัทท่ีถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Compamy) ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจสินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็น

และแช่แข็ง ปัจจุบัน JWDAH ถือหุ้นใน EMLOG ในสดัส่วนร้อยละ 50.0, JCM ในสดัส่วนร้อยละ 52.5 และ SJL ใน

สดัสว่นร้อยละ 49.0 

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

EMLOG จัดตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 23 กันยายน 2557 เป็นบริษัทร่วมทนุระหว่างบริษัทฯ และบริษัท Clipper Holdings 

Ltd. ซึง่เป็นบริษัทท่ีไมไ่ด้เก่ียวข้องกบับริษัทฯ ผา่น JWDAH โดย ณ ปัจจบุนั JWDAH ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 50.0 

EMLOG ดําเนินธุรกิจท่ีถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Compamy) ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจรับฝากและบริหารสินค้า 

ปัจจบุนั EMLOG ถือหุ้นใน JWDAL (Cambodia) ในสดัสว่นร้อยละ 100.0 และ JWDAL (Laos) ในสดัสว่นร้อยละ 49.0 
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(6) JWD Asia Logistics (Cambodia) Co., Ltd. (“JWDAL (Cambodia)”)  

JWDAL (Cambodia) จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 5 ธันวาคม 2557 ปัจจุบนั บริษัทฯ ถือหุ้นใน JWDAL (Cambodia) ผ่าน 

EMLOG ในสดัสว่นร้อยละ 100.0 

JWDAL (Cambodia) ดําเนินธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าในประเทศกมัพชูา โดยเร่ิมดําเนินการตัง้แต่

ไตรมาส 3/2559 เป็นต้นมา 

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

JCM จัดตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2558 JCM เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ บริษัท Clipper Holdings 

Ltd. และบริษัท Marchetti Group Holding PTE. LTD ซึ่งเป็นบริษัทท่ีไม่ได้เก่ียวข้องกับบริษัทฯ ผ่าน JWDAH โดย ณ 

ปัจจบุนั JWDAH ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 52.5  

JCM ดําเนินธุรกิจท่ีถือหุ้ นในบริษัทอ่ืน (Holding Compamy) ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจรับฝากและบริหารสินค้า 

ปัจจบุนั JCM ถือหุ้นใน JWDAL (Myanmar) ในสดัสว่นร้อยละ 100.0 

(8) JWD ASIA Logistics (Myanmar) Co.,Ltd. (“JWDAL (Myanmar)”)  

JWDAL (Myanmar) จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2558 ปัจจบุนั บริษัทฯ ถือหุ้นใน JWDAL (Myanmar) ผา่น 

JCM ในสดัสว่นร้อยละ 100.0 

JWDAL (Myanmar) ดําเนินธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าในประเทศพม่า โดยเร่ิมดําเนินการตัง้แตไ่ตร

มาส 2/2559 เป็นต้นมา 

(9) บริษัท แปซิฟิค ห้องเยน็ จาํกัด (“PCS”) 

PCS จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 9 สงิหาคม 2538 ปัจจบุนั บริษัทฯ ถือหุ้นใน PCS ผา่น JAPACH ในสดัสว่นร้อยละ 99.9  

PCS ดําเนินธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง กลา่วคือ บริการรับฝาก

สนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง โดยห้องเย็นของ PCS มีระบบความเย็นหลายระดบัตัง้แต่อณุหภมูิ -40 ถึง 25 

องศาเซลเซียส บริการขนสง่สนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็งจากรถขนสง่สนิค้า (Cross Docking) บริการเปลีย่น

ฉลากบรรจภุณัฑ์ (Re-labeling) และบริการคดัขนาดสนิค้า เป็นต้น 

ณ ปัจจุบนั PCS มีพืน้ท่ีคลงัสินค้าให้บริการทัง้หมดประมาณ 31,996 ตารางเมตร ขึน้กับประเภทและลกัษณะ

สนิค้า โดยคลงัสนิค้าของ PCS ตัง้อยูท่ี่มหาชยั จงัหวดัสมทุรสาคร โดยถือเป็นผู้ให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้าควบคมุ

อณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็งท่ีเปิดให้บริการแก่บคุคลภายนอกภายใต้พืน้ท่ีเดียวกนัท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย โดย PCS นํา

ระบบ Cold Chain Management System ("CCMS") มาใช้ในการดแูลคลงัสินค้าของ PCS ทัง้หมด รวมทัง้ได้นําระบบ

ชัน้วางเคลื่อนท่ี ("Mobile Rack") มาใช้ในการดูแลคลงัสินค้า ซึ่งนบัได้ว่าเป็นคลงัสินค้าควบคมุอณุหภูมิท่ีให้บริการแก่

บคุคลภายนอกท่ีนํา Mobile Rack มาใช้เป็นท่ีแรกในประเทศไทย 

(10) บริษัท เจดับเบิล้ยดูี แปซิฟิค จาํกัด (“JWDP”) 

JWDP จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 9 มกราคม 2556 โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน JWDP ในสดัสว่นร้อยละ 99.7  
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JWDP ดําเนินธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง กลา่วคือ บริการรับฝาก

สนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง โดยห้องเย็นของ JWDP มีระบบความเย็นหลายระดบัตัง้แต่อณุหภมูิ   -40 ถึง 

25 องศาเซลเซียส ทัง้นี ้คลงัสนิค้าท่ีอยูภ่ายใต้การดแูลของ JWDP มีทัง้คลงัสนิค้าบนพืน้ท่ีทัว่ไปและพืน้ท่ีเขตปลอดอากร 

(Free Zone) โดยคลงัสินค้าเขตปลอดอากรของ JWDP เป็นคลงัสินค้าสําหรับสินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง

แห่งแรกในประเทศไทยท่ีให้บริการเขตปลอดอากร ณ ปัจจุบนั JWDP มีพืน้ท่ีคลงัสินค้าให้บริการทัง้หมดจํานวน 12,705 

ตารางเมตร ตัง้อยู่บริเวณถนนสวุินทวงศ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 สว่น ได้แก่ พืน้ท่ีทัว่ไปประมาณ 

7,535 ตารางเมตร และพืน้ท่ีเขตปลอดอากรประมาณ 5,170 ตารางเมตร โดย JWDP มีการนําระบบ CCMS มาใช้ในการ

ดแูลคลงัสนิค้าของ JWDP ทัง้หมด รวมทัง้ได้นําระบบ Mobile Rack มาใช้ในการดแูลคลงัสนิค้า 

(11) บริษัท เจพีเค โคลด์สโตเรจ จาํกัด (“JPK”) 

JPK จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2556 จากการร่วมลงทนุระหว่างบริษัทฯ และ บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิง้ส์ 

จํากดั ซึง่เป็นบริษัทท่ีไมไ่ด้เก่ียวข้องกบับริษัทฯ ผา่น JWDP โดย ณ ปัจจบุนั JWDP ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 66.7 

JPK ดําเนินธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าควบคุมอณุหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง กล่าวคือ บริการรับฝาก

สนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง โดยห้องเย็นของ JPK มีระบบความเย็นหลายระดบัตัง้แต่อณุหภมูิ -25 ถึง 25 

องศาเซลเซียส โดย JPK นําระบบ CCMS มาใช้ในการดแูลคลงัสนิค้าของ JPK ทัง้หมด รวมทัง้ได้นําระบบ Mobile Rack 

มาใช้ในการดแูลคลงัสนิค้า 

ณ ปัจจุบัน มีพืน้ท่ีคลังสินค้าให้บริการรวมทัง้สิน้ประมาณ 10,364 ตารางเมตร ตัง้อยู่ท่ีถนนบางนา-ตราด 

กิโลเมตรท่ี 19 จงัหวดัสมทุรปราการ  

(12) บริษัท สยาม เจดับเบิล้ยดูี โลจิสติกส์ จาํกัด (“SJWD”) 

SJWD จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 13 มกราคม 2560 จากการร่วมลงทนุระหว่างบริษัทฯ ผ่าน ATL และกลุม่สยามกลการ

อตุสาหกรรม ซึง่เป็นบคุคลท่ีไมไ่ด้เก่ียวข้องกบับริษัทฯ โดย ณ ปัจจบุนั ATL ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 42.5 

เพ่ือเป็นการต่อยอดในธุรกิจการบริหารจัดการรถยนต์ SJWD จึงดําเนินธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์เต็มรูปแบบ

รวมถึงบริการเฉพาะ (Tailor-made solution) ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ด้วยประสบการณ์และความเช่ียวชาญในงาน

บริการเพ่ือให้ลกูค้าบรรลเุป้าหมายทางธุรกิจได้ดีท่ีสดุ 

(13) JWD ASIA Logistics (Laos) Co.,Ltd. (“JWDAL (Laos)”)  

JWDAL (Laos) จัดตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 25 มกราคม 2560 ปัจจุบนั บริษัทฯ ถือหุ้นใน JWDAL (Laos) ผ่าน EMLOG 

ในสดัสว่นร้อยละ 50.0 

JWDAL (Laos) ดําเนินธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าในประเทศลาว โดยเร่ิมดําเนินการตัง้แต่ปี 2559 

เป็นต้นมา 
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(14) Pt. Samudera JWD Logistics (“SJL”) 

SJL จัดตัง้ขึน้เมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2560 จากการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทฯ ผ่าน JWDAH และPT. Masaji 

Tatana Container ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท PT. Samudera Indonesia Tbk ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศ

อินโดนีเซีย โดย JWDAH ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 49.0 

SJL ดําเนินธุรกิจเป็นบริษัทท่ีจะเข้าลงทนุและถือหุ้นในบริษัทอ่ืนท่ีประกอบธุรกิจโลจิสติกส์, คลงัสินค้า, คลงัห้อง

เย็น, การบริหารจดัการซพัพลายเชน และธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในประเทศอินโดนีเซีย โดยธุรกิจแรกท่ี SJL จะเข้าไปลงทนุ

คือกลุม่ธุรกิจคลงัห้องเย็น 

(15) บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี สโตร์ อิท จาํกดั (“JWDST”)  

 JWDST จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 13 ธันวาคม 2560 ปัจจบุนับริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 89.0 

JWDST ดําเนินธุรกิจคลงัสนิค้าสว่นตวั และบริการจดัเก็บสนิค้าด้วยตนเอง (Self-Storage) โดยปัจจบุนัอยู่

ระหวา่งการพฒันาโครงการ ซึง่จะเร่ิมเปิดให้บริการได้ในปี 2561   

ธุรกิจให้บริการขนสง่สนิค้า 

(16) บริษัท เจดับเบิล้ยดูี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จาํกัด (“JTS”) 

JTS จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 23 มีนาคม 2549 ปัจจบุนั บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 90.1 

JTS ดําเนินธุรกิจให้บริการขนส่ง โดยสินค้าท่ี JTS ให้บริการขนส่งสามารถแบ่งออกเป็นสินค้าทั่วไป สินค้า

อนัตราย และรถยนต์ ทัง้นี ้เส้นทางขนสง่ของ JTS ครอบคลมุเส้นทางหลกัภายในประเทศและรวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน 

เช่น ประเทศลาว ประเทศกมัพชูา ประเทศมาเลเซีย และประเทศพมา่ และมีแผนท่ีจะขยายเส้นทางการให้บริการไปยงั

ประเทศอ่ืนในแถบภมูิภาคเอเชีย เช่น ประเทศเวียดนาม และประเทศจีน เป็นต้น   

ปัจจุบนั JTS ให้บริการขนส่งด้วยรถลาก (Trailer) รถบรรทุกรถ (Car-carrier) รถบรรทุกขนาด 4 ล้อ รถบรรทุก

ขนาด 6 ล้อ และรถบรรทกุขนาด 10 ล้อ โดยเป็นรถขนสง่ของกลุม่บริษัททัง้หมดจํานวน 143 คนั และรถขนสง่จากผู้ รับจ้าง

ภายนอก รวมมากกวา่ 100 คนั ซึง่รถขนสง่ของ JTS มีระบบ Real time GPS tracking เพ่ือติดตามรถขนสง่ใช้ระบบ และ

มีระบบบริหารจัดการด้วยระบบการจัดการการขนส่ง (Transportation Management System หรือ "TMS") เพ่ือเพ่ิม

ประสทิธิภาพในการบริหารการขนสง่และการรับฝากข้อมลูของบริษัทฯ และควบคมุระบบการขนสง่ทัง้หมด  

(17) บริษัท แปซิฟิค โลจิสติกส์ โปร จาํกัด (“PLP”) 

บริษัท แปซิฟิค โลจิสติกส์ โปร จํากดั ("PLP") จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2547 โดย ณ ปัจจุบนั บริษัทฯ ถือ

หุ้นใน PLP ผา่น JAPACH ในสดัสว่นร้อยละ 99.9  

PLP ดําเนินธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าควบคุมอุณภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง โดยมีรถขนส่งห้องเย็นขนาด 4 ล้อ 

จํานวน 10 คนั ขนาด 6 ล้อ จํานวน 3 คนั และขนาด 10 ล้อ จํานวน 25 คนั รวมทัง้สิน้จํานวน 38 คนั ทัง้นี ้รถขนสง่ห้อง

เย็นของ PLP มีระบบ GPS เพ่ือทําการติดตามสถานะของสนิค้าและสร้างความมัน่ใจให้กบัลกูค้าตลอดการขนสง่ 
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(18) บริษัท ลิง้ค์ เอเชีย โลจิสติกส์ จาํกัด (“LAL”) 

LAL จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559 ปัจจบุนั บริษัทฯ ถือหุ้นใน LAL ผา่น JWDA ร้อยละ 40.0 

LAL ดําเนินธุรกิจให้บริการขนสง่สนิค้าข้ามแดนในภมูิภาคอาเซียน 

ธุรกิจให้บริการขนย้ายในประเทศและตา่งประเทศ 

(19) บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอรส์ จาํกัด (“JVK”) 

JVK จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 12 กนัยายน 2522 ปัจจบุนั บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 80.2  

JVK เป็นบริษัทแรกท่ีจัดตัง้ขึน้ของกลุ่มบริษัท โดย JVK ดําเนินธุรกิจให้บริการขนย้ายของใช้และเคร่ืองเรือน

ภายในบ้าน อปุกรณ์สาํนกังาน เคร่ืองจกัรกลโรงงาน รวมถึงขนย้ายของสาํหรับงานแสดงสนิค้าหรืองานศิลปะท่ีมลูคา่สงู   

JVK มีพืน้ท่ีคลงัสินค้า 4,575 ตารางเมตร เพ่ือรับฝากพสัดแุละของใช้ชัว่คราวสําหรับรอการสง่ตอ่ และมีรถขนสง่

ให้บริการ ทัง้นี ้รถขนสง่ของ JVK ทัง้หมดมีการติดตัง้ระบบ GPS เพ่ือให้สามารถติดตามตําแหนง่ได้ตลอดเวลา 

นอกจากนี ้JVK มีบริษัทย่อย และบริษัทร่วมทนุ ซึ่งช่วยสนบัสนนุธุรกิจของ JVK ได้แก่ บริษัท เจวีเค อินโดไชน่า 

มฟูเวอรส์ จํากดั  (ประเทศเวียดนาม) บริษัท เจวีเค-นากา มฟูเวอรส์ จํากดั (ประเทศกมัพชูา) และบริษัท เจวีเค-นากา มฟู

เวอรส์ จํากดั (ประเทศติมอร์เลสเต้) 

(20) บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอรส์ (ประเทศเวียดนาม) จาํกัด (“JVKVN”) 

JVKVN เป็นบริษัทย่อยของ JVK ซึ่ง JVK ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 JVKVN ดําเนินธุรกิจธุรกิจขนย้ายของใช้

และเคร่ืองเรือนในประเทศเวียดนาม โดยจะคอยประสานงานกบับริษัทท่ีให้บริการในลกัษณะเดียวกบั JVK ในประเทศ

เวียดนาม ในกรณีท่ีมีการขนย้ายระหวา่งประเทศไทยและประเทศเวียดนาม 

(21) บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอรส์ (ประเทศกัมพูชา) (“JVKCAM”) 

JVKCAM เป็นบริษัทร่วมทนุระหวา่ง JVK ซึง่ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 50.0 และมีผู้ ร่วมทนุท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบับริษัทฯ 

ถือหุ้นร้อยละ 50.0 JVKCAM ดําเนินธุรกิจขนย้ายของใช้และเคร่ืองเรือนในประเทศกมัพชูา โดยจะคอยประสานงานกบั

บริษัทท่ีให้บริการในลกัษณะเดียวกบั JVK ในประเทศกัมพูชา ในกรณีท่ีมีการขนย้ายระหว่างประเทศไทยและประเทศ

กมัพชูา 

(22) บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอรส์ (ประเทศติมอร์เลสเต้) จาํกัด (“JVKET”) 

JVKET เป็นบริษัทร่วมทนุระหว่าง JVK ซึ่งถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 50.0 และมีผู้ ร่วมทนุท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบั บริษัทฯ 

ถือหุ้นร้อยละ 50.0 JVKET ดําเนินธุรกิจขนย้ายของใช้และเคร่ืองเรือนในประเทศตมิอร์ตะวนัออก โดยจะคอยประสานงาน

กบับริษัทท่ีให้บริการในลกัษณะเดียวกบั JVK ในประเทศติมอร์ตะวนัออก ในกรณีท่ีมีการขนย้ายระหวา่งประเทศไทยและ

ประเทศติมอร์ตะวนัออก 

(23) บริษัท โอเชี่ยน แอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จาํกัด (“OAI”) 

OAI จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2541 โดยบริษัทฯ เข้าถือหุ้นผา่น JVK เมื่อวนัท่ี 4 ตลุาคม 2560 ในสดัสว่นร้อย

ละ 99.9 ซึง่ดําเนินธุรกิจเป็นตวัแทนขนสง่สนิค้าระหวา่งประเทศ ทางทะเล ทางอากาศ (Freight Forwarding) 
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ธุรกิจให้บริการรับฝากเอกสารและข้อมลู 

(24) บริษัท ดาต้าเซฟ จาํกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (“DTS”) 

บริษัท ดาต้าเซฟ จํากัด ("DTS") จัดตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 11 เมษายน 2534 ปัจจุบนั บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 

99.9 

 DTS ดําเนินธุรกิจให้บริการรับฝากเอกสารและข้อมลู ซึ่งรวมถึงการให้บริการรับฝากเอกสารในรูปแบบของกลอ่ง

เอกสาร บริการจัดเก็บข้อมูลอิเล็คทรอนิคส์ (Electronics media storage service) บริการบริหารจัดการเอกสาร

อิเล็คทรอนิคส์ (E-Document management service) บริการสแกนเอกสาร (Document scanning service) บริการ

บรรจุเอกสารและจดัทําทะเบียน (Packing & filling service) บริการทําลายเอกสาร (Document destroy service) เป็น

ต้น โดย DTS ได้นําระบบบริหารจดัการคลงัเอกสารท่ีได้มาตรฐานระดบัโลก มาใช้ในจดัการเอกสารและข้อมลู   

ทัง้นี ้DTS เป็นบริษัทแหง่แรกของประเทศไทยท่ีให้บริการจดัการเอกสารและข้อมลูแบบครบวงจร นอกจากนี ้DTS 

ยังเป็นบริษัทแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีได้รับเชิญจาก PRISM (Professional Records and 

Infomation Services Mangement Associate) ซึ่งเป็นองค์กรท่ีดแูลการจัดการข้อมูลของประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เข้า

ร่วมเป็นสมาชิก  

ณ ปัจจบุนั DTS มีคลงัสนิค้าเพ่ือให้บริการจดัการเอกสารทัง้หมด 4 แหง่ ตัง้อยูบ่ริเวณถนนสามวา กรุงเทพฯ ถนน

สวุินทวงศ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา อําเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม ่และเขตทา่เรือแหลมฉบงั จงัหวดัชลบรีุ 

ธุรกิจอ่ืนๆ 

(25) บริษัท เบญจพรแลนด์ จาํกัด (“BJL”) 

BJL จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 9 มกราคม 2532 ปัจจบุนั บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.9  

BJL ดําเนินธุรกิจให้เช่าอาคารสํานกังาน คลงัสินค้า และท่ีดินว่างเปลา่ โดยผู้ เช่าสว่นใหญ่ของ BJL เป็นบริษัทฯ 

และบริษัทยอ่ย และได้ให้เช่าพืน้ท่ีบางสว่นกบับคุคลภายนอก  

ณ ปัจจบุนั BJL มีคลงัสนิค้าให้เช่าทัง้หมด 26 หลงั ตัง้อยูบ่ริเวณถนนกรุงเทพกรีฑา ถนนสามวา กรุงเทพฯ ถนนสุ

วินทวงศ์ ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา เขตพืน้ท่ีทา่เรือแหลมฉบงั จงัหวดัชลบรีุ และมีอาคารสํานกังานให้เช่าตัง้อยูท่ี่บริเวณถนน

กรุงเทพกรีฑา กรุงเทพฯ ซึง่ ณ ปัจจบุนั ผู้ เช่าอาคารสาํนกังานของ BJL เป็นบริษัทในกลุม่บริษัทเป็นสว่นใหญ่ 

(26) บริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส์ จาํกัด (“DITS”) 

DITS จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2545 ปัจจบุนั บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.9  

DITS ดําเนินธุรกิจให้บริการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กบักลุม่บริษัท และบคุคลภายนอก โดยระบบท่ี 

DITS ได้พัฒนาให้กับกลุ่มบริษัท ได้แก่ ระบบบริหารคลังสินค้า WMS Plus ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าควบคุม

อณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง CCMS ระบบจดัการพืน้ท่ีจอดพกัรถยนต์ AYMS ระบบบริหารลานเก็บวตัถอุนัตราย DG-NSW 

ซึ่งเป็นระบบรับฝากฐานข้อมลูสินค้าอนัตรายท่ีใช้สําหรับสินค้าอนัตรายท่ีผ่านท่าเรือแหลมฉบงัทัง้หมด นอกจากนี ้DITS 

ยงัให้บริการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บคุคลภายนอก ได้แก่ ระบบ  Dynamic HILI การรวมทกุข้อมลูไว้เป็น

หนึ่งเดียวให้โลจิสติกส์เป็นเร่ืองง่าย อยู่บนระบบเดียวกันอย่างไร้รอยต่อด้วยซอฟต์แวร์บริหารคลงัสินค้า (WMS) และ
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ขนสง่ (TMS) ซึ่งเป็นระบบท่ีรวบรวมข้อมลูไว้เป็นแหลง่เดียวกนั รองรับธุรกิจแบบ Enterprise และธุรกิจขนาดย่อมแบบ 

Cloud ตอบสนองการทํางานท่ีมีความหลากหลาย อาทิ ธุรกิจคลงัสินค้าทัว่ไป ธุรกิจคลงัสินค้าห้องเย็น ธุรกิจคลงัสินค้า

ชิน้สว่นอะไหลย่นตร์ ธุรกิจคลงัสินค้าอปุโภคบริโภค ธุรกิจคลงัสินค้าปลอดภาษี ฯลฯ  ตลอดจนสามารถรับการช่วยเหลอื

ผ่านระบบ Contact Center ท่ีจะมีเจ้าหน้าท่ีดแูลให้บริการ ตลอดการทํางาน ให้สามารถทํางานร่วมกับระบบได้อย่าง

ราบร่ืนและมีประสทิธิภาพสงูสดุ 

(27) บริษัท เจดับเบิล้ยดูี แปซิฟิค แลนด์ จาํกัด (“JPLAND”) 

JPLAND จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 29 สงิหาคม 2556 จากการร่วมลงทนุระหวา่งบริษัทฯ และ บริษัท เก็ท บิลเดอร์ จํากดั 

ซึ่งเป็นบริษัทท่ีไม่ได้เก่ียวข้องกบับริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 66.7  เพ่ือดําเนินธุรกิจให้บริการคลงัสนิค้า

เพ่ือให้บุคคลภายนอกเช่า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เข้าทําการซือ้หุ้นคืนจากบริษัท เก็ท บิลเดอร์ จํากัด เมื่อวนัท่ี 12 

ตลุาคม 2560 ท่ีผา่นมา จึงทําให้ในปัจจบุนั บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.9 

 ณ ปัจจบุนั JPLAND มีคลงัสนิค้าห้องเย็นให้เชา่จํานวน 2 หลงั ตัง้อยูท่ี่ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรท่ี 19 จงัหวดั 

สมทุรปราการ 

(28) บริษัท กีลเลี่ยน จาํกัด (“GIL”)  

GIL จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2556 ปัจจบุนับริษัทฯ ถือหุ้นผา่น BJL ในสดัสว่นร้อยละ 99.9  

GIL ดําเนินธุรกิจให้เช่าท่ีดินบางสว่นในเขตทา่เรือแหลมฉบงั ขนาด 7 ไร่ 1 งาน 11 ตารางวา ซึง่ GIL ได้สทิธิการ

เช่าท่ีดินจากการทา่เรือแหง่ประเทศไทยเป็นเวลา 10 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2557 – 30 มิถนุายน 2567 

  



 
แบบ 56-1 ปี 2560บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

    สว่นที่ 1 หน้า 18 / 97 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

2.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัท เจดับเบิล้ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ดําเนินธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์

ภายในประเทศ (In-land Logistics) อยา่งครบวงจร ซึง่ครอบคลมุถึงการให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้า รวมทัง้บริการ

ขนสง่สนิค้าภายในประเทศ ทัง้นี ้บริษัทฯ ให้ความสาํคญักบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เพ่ือ

นํามาใช้ในการรับฝากข้อมลู และการบริการรับฝากและบริหารสนิค้า ของบริษัทฯ ให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ สามารถ

ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อยา่งรวดเร็ว ลดความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึน้จากการดําเนินงาน ซึง่เป็นหวัใจสาํคญั

ในการให้บริการด้านโลจิสติกส์ ทัง้นี ้บริการของบริษัทฯ สามารถแบง่ได้เป็น 5 ธุรกิจหลกั ได้แก่  

1) ธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้า 

2) ธุรกิจให้บริการขนสง่สนิค้าและกระจายสนิค้า 

3) ธุรกิจให้บริการขนย้ายในประเทศและตา่งประเทศ 

4) ธุรกิจให้บริการจดัการเอกสารและข้อมลู 

5) ธุรกิจอ่ืนๆ 

บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้าเป็นหลกั โดยมีรายได้ระหวา่งปี 2558 ถึง 2560 คิดเป็น

สดัสว่นร้อยละ 68.1 – 69.8 ของรายได้จากการให้เช่าและบริการของบริษัทฯ และมีรายได้จากการให้บริการขนสง่สนิค้า 

การให้บริการขนย้ายในประเทศและตา่งประเทศ การให้บริการรับฝากเอกสารและข้อมลู และการให้บริการอ่ืนๆ ประมาณ

ร้อยละ 12.7- 16.2 ร้อยละ 11.0 – 12.3 ร้อยละ 3.7 – 4.2 และร้อยละ 0.6 - 1.5 ของรายได้จากการให้เช่าและบริการของ

บริษัทฯ ตามลาํดบั 

ทัง้นี ้รายได้รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปีบญัชี 2558 ถึง 2560 สามารถจําแนกตามกลุ่มธุรกิจ ได้

ดงัตอ่ไปนี ้ 

กลุ่มธุรกิจ 

สําหรับปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 

รายได้ 

(ล้านบาท) 

ร้อยละของ

รายได้รวม 

รายได้ 

(ล้านบาท) 

ร้อยละของ

รายได้รวม 

รายได้ 

(ล้านบาท) 

ร้อยละของ

รายได้รวม 

ธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้า       

สนิค้าทัว่ไป 441.3 18.8 329.8 15.0 320.7 13.1 

สนิค้าอนัตราย 438.8 18.7 428.0 19.3 462.7 19.0 

รถยนต์และสว่นประกอบ 312.4 13.3 382.3 17.2 429.2 17.6 

สนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แขง็ 447.1 19.0 372.7 16.6 449.5 18.4 

รวม 1,639.6 69.8 1,512.8 68.1 1,662.1 68.1 

ธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้า 297.6 12.7 330.0 14.9 379.6 16.2 

ธุรกิจให้บริการขนย้ายในประเทศและต่างประเทศ 288.3 12.3 255.8 11.5 267.5 11.0 

ธุรกิจให้บริการรับฝากเอกสารและข้อมูล 87.8 3.7 92.5 4.2 98.4 4.0 

ธุรกิจอ่ืนๆ1 35.4 1.5 28.3 1.3 15.7 0.6 

รายได้จากการให้เช่าและบริการทัง้หมด   2,348.7 100.0 2,219.4 100.0 2,423.3 100.0 

หมายเหต:ุ  1 ธุรกิจอ่ืนๆ ได้แก่ ธุรกิจให้บริการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การดําเนินงานของ DITS และธุรกิจให้เช่าอาคารและคลงัสนิค้า 

ภายใต้การดําเนินงานของ BJL และ JPLAND  
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2.1.1 ธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้า 

กลุม่บริษัทให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าทัง้บนพืน้ท่ีทัว่ไป (General Zone) และพืน้ท่ีเขตปลอดอากร (Free 

Zone) โดยสามารถจําแนกตามประเภทสินค้าท่ีให้บริการได้ 4 ประเภท ได้แก่ สินค้าทัว่ไป สินค้าอนัตราย รถยนต์ และ

สนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง 

2.1.1.1 การให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าสาํหรับสนิค้าทั่วไปบนพืน้ที่ทั่วไป (General Zone) และพืน้ที่เขต

ปลอดอากร (Free Zone) 

กลุม่บริษัทให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าสําหรับสินค้าทัว่ไปถือเป็นหนึง่ในบริการหลกัของกลุม่บริษัท ภายใต้

การดําเนินงานของบริษัทฯ, JWDAL (Cambodia), JWDAL (Myanmar) และ EMLOG โดยมีรายได้ระหว่างปี 2558 ถึง 

2560 ประมาณร้อยละ 13.1 – 18.8 ของรายได้จากการให้เช่าและบริการของกลุ่มบริษัท ซึ่งมาจากรายได้จากการ

ให้บริการรับฝากสินค้าทัว่ไป (Storage) และรายได้จากการให้บริการจัดการสินค้าทัว่ไป (Handling) ณ ปัจจุบนั กลุ่ม

บริษัทมีคลงัสนิค้าสาํหรับสนิค้าทัว่ไปท่ีไม่ได้ตัง้อยูใ่นเขตพืน้ท่ีเขตปลอดอากรอีกจํานวน 18 หลงั ตัง้อยูบ่นพืน้ท่ีเขตทา่เรือ

แหลมฉบงั 6 หลงั ถนนสามวา 7 หลงั บางนา-ตราด กิโลเมตรท่ี 19 จํานวน 2 หลงั และในปี 2559 กลุม่บริษัทได้ขยายการ

ให้บริการไปยงัต่างประเทศ โดยมีคลงัสินค้าสําหรับสนิค้าทัว่ไปในต่างประเทศจํานวน 3 หลงั ได้แก่ ประเทศลาว 1 หลงั 

ประเทศพมา่ 1 หลงั และกมัพชูา 1 หลงั 

การให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าสําหรับสินค้าทัว่ไปบนพืน้ท่ีทัว่ไปนัน้ เร่ิมจากรถขนสง่ของบริษัทฯ สง่รถไป

รับตู้ สินค้าท่ีท่าเรือแหลมฉบังตามเวลาท่ีกําหนด เพ่ือลากตู้ สินค้าไปท่ีคลังสินค้าของบริษัทฯ เมื่อรถขนส่งมาถึงท่ี

คลงัสินค้าของบริษัทฯ ทีมคลงัสินค้าจะตรวจสอบความถกูต้องของสินค้า และนําไปจดัเก็บตามสถานท่ีท่ีกําหนด จากนัน้

ทีมคลงัสินค้าจะจัดเตรียมสินค้าตามแผนงานของลูกค้า เมื่อถึงตามกําหนดเวลาส่งสินค้า ทีมคลงัสินค้า จะทําการ

ตรวจสอบความถกูต้องของสินค้าก่อนนําสินค้าเข้าตู้สินค้า จากนัน้รถขนสง่จะไปรับสินค้าท่ีคลงัสินค้าของบริษัทฯ และ

นําไปสง่ท่ีทา่เรือแหลมฉบงัตามเวลาท่ีกําหนด 

สําหรับการให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าบนพืน้ท่ีเขตปลอดอากรนัน้ บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการรายแรกใน

เขตพืน้ท่ีท่าเรือแหลมฉบงัท่ีกรมศลุกากรอนุมตัิให้ใช้พืน้ท่ีเขตปลอดอากร เป็นคลงัสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบนัมีพืน้ท่ี

ให้บริการ จํานวน 48,460 ตารางเมตร ครอบคลมุคลงัสินค้ารวมทัง้หมด 6 หลงัโดยเป็นบนพืน้ท่ีเขตปลอดอากร (Free 

Zone) ซึง่ทําให้ผู้ใช้บริการรับฝากสนิค้าของบริษัทฯ ได้รับสทิธิประโยชน์ทางอากร 

การให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้าสาํหรับสินค้าทัว่ไปบนพืน้ท่ีเขตปลอดอากร เร่ิมจากรถขนสง่ของบริษัทฯ สง่

รถไปรับตู้สนิค้าท่ีทา่เรือแหลมฉบงัตามเวลาท่ีกําหนด จากนัน้ทีมงานของบริษัทฯ จะดําเนินการพิธีศลุกากรขาเข้าท่ีทา่เรือ

แหลมฉบงั และเมื่อรถขนสง่ลากตู้สนิค้าไปถึงท่ีคลงัสนิค้าของบริษัทฯ ทีมงานของบริษัทฯ จะดําเนินการพิธีศลุกากรขาเข้า

ท่ีคลงัสนิค้าของบริษัทฯ จากนัน้ทีมคลงัสนิค้าจะตรวจสอบความถกูต้องของสนิค้า และนําไปจดัเก็บตามสถานท่ีท่ีกําหนด

และจัดเตรียมสินค้าตามแผนงานของลกูค้า เมื่อถึงตามกําหนดเวลาส่งสินค้า ทีมงานของบริษัทฯ จะทําการตรวจสอบ

ความถกูต้องของสินค้าก่อนนําสินค้าเข้าตู้สินค้า พร้อมทัง้ดําเนินการพิธีศลุกากรขาออกท่ีคลงัสินค้าของบริษัทฯ จากนัน้

รถขนสง่จะไปรับสนิค้าท่ีคลงัสนิค้าของบริษัทฯ และนําไปสง่ท่ีทา่เรือแหลมฉบงัตามเวลาท่ีกําหนด และทีมงานของบริษัทฯ 

จะดําเนินการพิธีศลุกากรขาออกท่ีทา่เรือแหลมฉบงั  
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ทัง้นี ้การให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้าสาํหรับสนิค้าทัว่ไปสามารถสรุปได้ในแผนภาพตอ่ไปนี ้

 

แผนภาพสรุปกระบวนการใหบ้ริการจดัการคลงัสินคา้ของบริษัทฯ ประเภทคลงัสินคา้บนพื้นทีท่ ัว่ไป (General Zone) และพื้นทีเ่ขตปลอดอากร (Free Zone)  

ในระหวา่งปี  2559 บริษัทฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงอาคารคลงัสินค้าเพ่ือสร้างเป็นศนูย์กระจายสินค้าเคมีภณัฑ์ เจ

ดับเบิล้ยูดี JWD Chemical Supply Chain (JCS) เพ่ือจัดเก็บสินค้าหรือวัตถุอันตรายตามข้อกําหนดของกรมโรงงาน

อตุสาหกรรมอยา่งปลอดภยัและเหมาะสม โดยสามารถจดัเก็บสนิค้าหรือวตัถอุนัตรายบางประเภทตามข้อกําหนดของการ

การจดัเก็บสนิค้าหรือวตัถอุนัตรายอยา่งปลอดภยัของกรมโรงงานอตุสาหกรรม และเพ่ือเป็นการสง่เสริมความปลอดภยัใน

การจัดเก็บสินค้าหรือวัตถุอันตรายในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทัง้ของเสียตามอนุสญัญาบาเซล ว่าการควบคุม การ

เคลือ่นย้าย ข้ามแดนของเสยีอนัตรายและการกําจดัท่ีกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรมกําหนด และ Empty 

Uncleaned Container, ISO Tank and Packaging หรือ ภาชนะเปล่าและตู้สินค้าเปล่าท่ีผ่านการบรรจุสินค้าอนัตราย 

และยังไม่ได้ทําความสะอาด  ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดของการจัดเก็บวัตถุอันตรายอย่างปลอดภัยของกรมโรงงาน

อตุสาหกรรม 

นอกจากนี ้ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ดําเนินการขอขยายพืน้ท่ีประกอบการเขตปลอดอากรเพ่ิมเติมกับทางกรม

ศลุกากร แหลมฉบงั เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพและขีดความสามารถในการให้บริการเฉพาะด้านสาํหรับกิจกรรมการบริหารจดัการ

คลงัสินค้าและโลจิสติกส์ ในการบริการขนถ่ายสินค้าเข้าตู้  ในลกัษณะมีผู้สง่ออกหลายรายหรือ LCL Consolidation เพ่ือ

รองรับความต้องการของลูกค้าในกลุ่มผู้ นําเข้าส่งออก โดยผ่านบริษัทตัวแทนขนส่งระหว่างประเทศ (International 

Freight Forwarder) เพ่ือเป้าหมายในการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนโลจิสติกส์ให้แก่ลูกค้า เพ่ิมศักยภาพให้แก่

ผู้ประกอบการและสทิธิประโยชน์ในการใช้บริการเขตปลอดอากรมากขึน้ และทนัตอ่โลกการค้าขายสนิค้าระหวา่งประเทศ

ในยคุปัจจบุนัได้อยา่งยัง่ยืนตอ่ไป 

สินค้าทุกชิน้ท่ีรับฝากในคลังสินค้าของกลุ่มบริษัทจะถูกบริหารจัดการด้วยระบบบริหารจัดการคลังสินค้า 

(Warehouse Management System หรือ "WMS") ท่ีได้รับการพฒันาโดยบริษัท ไดนามิคไอที โซลชูัน่ จํากดั ("DITS") ซึ่ง
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เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยระบบดงักลา่วจะครอบคลมุการบริหารจดัการคลงัสินค้าแบบเฉพาะทางท่ีมีความซบัซ้อน

ของกิจกรรมและการให้บริการขัน้สงู เพ่ือให้สอดคล้องกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ ท่ีมีการให้บริการแบบเฉพาะทาง 

และมีความหลากหลายหลากหลายในด้านการบริการเชิงลึก ทัง้ยงัเป็นการพฒันาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือตอบโจทย์ความ

ต้องการของลกูค้าท่ีหลากหลายกลุม่ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย รวมไปถึงระบบท่ีช่วยในการบริหารทรัพยากร

บคุคลซึง่ช่วยในการวางแผนการทํางานของพนกังานในคลงัสนิค้าในแตล่ะวนั ทําให้มีต้นทนุในการบริหารน้อยลงและช่วย

บนัทกึ/จดัเก็บตวัชีว้ดัสมรรถนะหลกั (Key Performance Indicator: KPI) และการจดัเก็บข้อมลูทางบญัชี ทําให้ฝ่ายบญัชี

ของทัง้บริษัทฯ และลูกค้าสามารถตรวจสอบปริมาณสินค้าคงคลังได้ตลอดเวลา ทัง้นี ้ระบบ WMS จะบันทึกการ

เคลื่อนไหวของสินค้าทําให้บริษัทฯ และลกูค้าสามารถติดตามสถานะของสินค้าได้ตลอดเวลาแบบเรียลไทม์ (Real time) 

ช่วยลดเวลาและคา่ใช้จ่ายในการค้นหาสนิค้า เพ่ิมความรวดเร็วในการบริการ ลดความผิดพลาด และเพ่ิมประสทิธิภาพใน

การบริหารพืน้ท่ีคลงัสนิค้า  

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงพืน้ท่ีคลงัสนิค้าเพ่ือรับฝากสนิค้าทัว่ไปของกลุม่บริษัท แบง่ตามพืน้ท่ีทัว่ไปและพืน้ท่ีเขตปลอด

อากร (Free Zone) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ดาํเนินงานโดย ที่ตัง้ 
พืน้ที่ทั่วไป 

พืน้ที่เขตปลอด

อากร (Free Zone) 
รวมพืน้ที่คลังสินค้า 

(ตารางเมตร) (ตารางเมตร) (ตารางเมตร) 

บริษัทฯ ทา่เรือแหลมฉบงั จงัหวดัชลบรีุ 49,820 48,460 98,280 

ถนนสามวา กรุงเทพฯ 13,440 - 13,440 

บางนา-ตราด กิโลเมตรที่  19 

สมทุรปราการ 

12,000 - 12,000 

EMLOG เวียงจนัทน์ ประเทศลาว 458 - 458 

JWDAL (Myanmar) ยา่งกุ้ ง ประเทศพมา่ 1,500 - 1,500 

JWDAL (Cambodia) พนมเปญ ประเทศกมัพชูา 3,628 - 3,628 

รวมพืน้ที่คลังสินค้า 80,846 48,460 129,306 

  

คลงัสินค้าสาํหรับสินค้าทัว่ไป คลงัสินค้าปลอดอากร 
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ตารางตอ่ไปนีแ้สดงจํานวนคลงั, พืน้ท่ี และอตัราการใช้พืน้ท่ี (Occupancy Rate) ของคลงัสนิค้าเพ่ือรับฝากสนิค้า

ทัว่ไประหวา่งปี 2558 ถึง 2560 

 หน่วย 2558 2559 2560 

จํานวนคลงัสนิค้าในพืน้ท่ีทัว่ไป หลงั 13 18 18 

พืน้ท่ีทัว่ไป ตารางเมตร 63,260 82,646 80,846 

จํานวนคลงัสนิค้าในพืน้ท่ีเขตปลอดอากร (Free Zone) หลงั 6 6 6 

พืน้ท่ีเขตปลอดอากร (Free Zone) ตารางเมตร 48,460 48,460 48,460 

รวมจาํนวนคลังสนิค้า หลัง 19 24 24 

รวมพืน้ที่คลังสินค้า ตารางเมตร 111,720 131,106 129,306 

อตัราการใช้พืน้ท่ีคลงัสนิค้าเพ่ือรับฝากสนิค้าทัว่ไป1
 ร้อยละ 91.0 51.9 68.6 

หมายเหต:ุ 1 อตัราการใช้พืน้ที่คลงัสินค้าเพ่ือรับฝากสินค้าทัว่ไปคํานวณจากสองสว่นคือ 1) ส่วนที่ให้บริการลกูค้าประเภทสญัญาตารางเมตร

ตอ่เดือน คิดเป็นร้อยละ 100.00  2) สว่นที่ให้บริการลกูค้าประเภทสญัญาตนัตอ่วนั คํานวณจากปริมาณสินค้าที่ให้บริการรับฝาก 

(Revenue Ton) หารด้วยปริมาณสินค้าที่คลงัสินค้าทัว่ไปสามารถรองรับได้ (Revenue Ton) 

รายได้จากการให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าสาํหรับสินค้าทัว่ไปของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 สว่น 

กลา่วคือ รายได้จากการให้บริการรับฝากสนิค้าทัว่ไป และรายได้จากการให้บริการจดัการสนิค้าทัว่ไป 

(ก) การให้บริการรับฝากสนิค้าทัว่ไป (Storage) 

กลุม่บริษัทให้บริการรับฝากสนิค้าทัว่ไปโดยมีลกัษณะการให้บริการ 2 แบบตามประเภทสญัญาการให้บริการ 

กลา่วคอื แบบตารางเมตรตอ่เดือน และแบบตนัตอ่วนั (Revenue Ton)1 

สญัญาให้บริการแบบตารางเมตรตอ่เดือน 

การให้บริการรับฝากสินค้าแบบตารางเมตรต่อเดือนคือการเช่าท่ีผู้ เช่ามีกรรมสิทธ์ิในพืน้ท่ีท่ีตนเองเช่าอยา่งเต็มท่ี 

โดยท่ีไม่มีผู้ เช่ารายอ่ืนสามารถมาใช้พืน้ท่ี ท่ีตนเองเช่าอยู่ได้ ซึ่งการให้บริการเช่าลกัษณะนี ้สญัญาการให้บริการจะระบุ

พืน้ท่ีรับฝากขัน้ตํ่าต่อเดือนท่ีผู้ ใช้บริการต้องการใช้บริการรับฝากกับทางกลุ่มบริษัท ซึ่งหากผู้ ใช้บริการใช้พืน้ท่ีน้อยกว่า

พืน้ท่ีท่ีระบุไว้ในสญัญาการให้บริการ ผู้ ใช้บริการจะต้องจ่ายค่าบริการให้กับกลุ่มบริษัทเท่ากบัค่าบริการรับฝากขัน้ตํ่า 

อย่างไรก็ดี หากผู้ เช่ามีความต้องการใช้บริการรับฝากมากกว่าการให้บริการรับฝากขัน้ตํ่าท่ีระบใุนสญัญาการให้บริการ 

ผู้ ใช้บริการสามารถเจรจากบับริษัทฯ เพ่ือขอเพ่ิมพืน้ท่ีรับฝากได้ ทัง้นี ้กลุม่บริษัทมีพืน้ท่ีให้บริการรับฝากสินค้าทัว่ไปแบบ

ตารางเมตรต่อเดือนทัง้ในสว่นของพืน้ท่ีทัว่ไปและพืน้ท่ีเขตปลอดอากร (Free Zone) โดยอตัราค่าบริการรับฝากของบน

พืน้ท่ีเขตปลอดอากร (Free Zone) จะสงูกว่าอตัราค่าบริการรับฝากของพืน้ท่ีทัว่ไป ซึ่งจะคิดเป็นต่อตารางเมตรต่อเดือน 

อีกทัง้ส่วนมากการให้บริการลกัษณะนีจ้ะมีการทําสญัญาการให้บริการระยะยาวขัน้ตํ่าประมาณ 1 ปีขึน้ไป สงูสดุ 5 ปี 

(3+2) ซึ่งทําให้รายได้เข้ามาค่อนข้างแน่นอนอีกด้วย ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้จากการขาดแคลนพืน้ท่ีในการ

รับฝากสนิค้าให้กบัผู้ใช้บริการรับฝากสนิค้าได้ในช่วงท่ีเศรษฐกิจผนัผวนได้ 

                                                
1
   Revenue Ton หมายถึง นํา้หนกัเป็นเมตริกตนั หรือปริมาตรเป็นลกูบาศก์เมตร แล้วแต่วา่มลูค่าใดจะสงูกวา่ 
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สญัญาให้บริการแบบตนัตอ่วนั (Revenue Ton หรือ RT) 

การให้บริการรับฝากสินค้าแบบตนัตอ่วนั (Revenue Ton) จะเป็นการให้บริการท่ีช่วยเพ่ิมช่องทางในการให้ลกูค้า

มาใช้บริการได้หลากหลายและยืดหยุ่นมากขึน้ โดยจะขึน้อยูก่บัปริมาณสินค้าท่ีเข้าออก ในแตล่ะวนั ช่วยให้ลกูค้าไมแ่บก

รับภาระต้นทนุคา่ใช้จ่ายท่ีสงูเกินไป เป็นการเพ่ิมความสามารถในการแขง่ขนัของลกูค้า และในทางกลบักนัจะเป็นการเพ่ิม

ความสามารถในการทํากําไรให้กบักลุม่บริษัทจากประสิทธิภาพในการบริหารการรับฝากสินค้าได้อย่างรวดเร็ว สง่ผลให้

กลุม่บริษัทสามารถรองรับสนิค้ารับฝากได้เพ่ิมขึน้ ทัง้นี ้การบริการรับฝากสนิค้าทัว่ไปแบบตนัตอ่วนั (Revenue Ton) มีทัง้

ในส่วนพืน้ท่ีทัว่ไปและพืน้ท่ีเขตปลอดอากร (Free Zone) โดยอตัราค่าบริการรับฝากของบนพืน้ท่ีเขตปลอดอากร (Free 

Zone) จะสงูกวา่อตัราคา่บริการรับฝากของพืน้ท่ีทัว่ไป ซึง่แตกตา่งจากอตัราคา่บริการแบบตารางเมตรตอ่เดือนเดือน โดย

การให้บริการรับฝากสนิค้าแบบรายวนัจะคิดเป็นตอ่ตนัตอ่วนั (Revenue Ton) ของสนิค้าตอ่วนั ซึง่บริษัทฯ จะทําการเสนอ

อตัราคา่บริการให้สอดคล้องกบัความต้องการสงูสดุของลกูค้าแบบเบ็ดเสร็จ (Tailor Made Solution) 

การให้บริการรับฝากสินค้าแบบรายวนัส่วนใหญ่จะไม่มีการทําสญัญาระยะยาวมาก (6 เดือน ถึง 12 เดือน) 

อยา่งไรก็ดี รายละเอียดข้อตกลงการให้บริการรวมทัง้อตัราคา่บริการจะระบใุนข้อเสนอการให้บริการ (Service Proposal) 

ซึง่จะมีการปรับปรุงตอ่เมื่อรายละเอียดการให้บริการหรืออตัราคา่บริการมีการเปลีย่นแปลง แตร่ะยะเวลาสญัญาขึน้ตํ่าอยู่

ท่ี 6 เดือน ซึง่แตกตา่งจากการให้บริการรับฝากสนิค้าแบบรายเดือนซึง่มีสญัญาการให้บริการระยะยาวเกินกวา่ 1 ปี  

 (ข) การให้บริการจดัการสนิค้า (Handling) 

กลุม่บริษัทให้บริการจดัการสินค้ารับฝากอยา่งครบวงจร ซึง่ช่วยลดภาระในการจดัการสินค้าให้กบัผู้ ใช้บริการรับ

ฝากของกลุ่มบริษัท โดยบริการท่ีกลุ่มบริษัทให้บริการ ได้แก่ บริการรับ-ส่งสินค้า บริการตรวจรับและตรวจสอบสินค้า 

บริการจดัผลติภณัฑ์ในหีบหอ่ใหม ่(Re-packaging) บริการจดัเรียงสนิค้า บริการดําเนินพิธีการศลุกากร เป็นต้น 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายได้จากการให้บริการรับฝากสินค้าทัว่ไปตามลกัษณะการให้บริการของบริษัทฯ สําหรับปี

บญัชี 2558 ถึง 2560 

กลุ่มธุรกิจของคลังสินค้าทั่วไป 

สาํหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 

31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 

รายได้1 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ รายได้1 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ รายได้1 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

รายได้จากการรับฝากสินค้า (Storage) 239.6 54.3 184.7 56.0 170.4 53.1 

รายได้จากการให้บริการจดัการ (Handling) 116.4 26.4 66.8 20.3 80.8 25.2 

รายได้การดําเนินพิธีการศลุกากร (Customs clearance) 30.0 6.8 30.9 9.4 21.5 6.7 

รายได้จากบริการเสริม (Value Added Service) 2 55.3 12.5 47.4 14.4 48.0 15.0 

รวมทัง้หมด 441.3 100.0 329.8 100.0 320.7 100.0 

หมายเหต:ุ  1รายได้จากการให้จดัการคลงัสนิค้าทัว่ไปข้างต้นไม่รวมรายได้จากการให้บริการขนสง่สนิค้าทัว่ไป เน่ืองจากอยู่ในสว่นธุรกิจให้บริการขนสง่สนิค้า 
2 รายได้จากบริการเสริม (Value Added Service) ได้แก่ บริการเปล่ียนถ่ายตู้  (Cross Docking) บริการจดัการผลติภณัฑ์ใน หีบหอ่ใหม่ (Re-

Packaging) บริการจดัเรียงสนิค้า (Sorting) และบริการขนสง่ เป็นต้น 
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ในปัจจุบนัพืน้ท่ีคลงัสินค้าทัว่ไปท่ีให้บริการลกูค้าประเภทสญัญาแบบตารางเมตรต่อเดือน และประเภทสญัญา

ให้บริการแบบตนัต่อวนั คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 70 และร้อยละ 30 ของพืน้ท่ีการให้บริการรับฝากสินค้าทัว่ไป 

ตามลําดบั อย่างไรก็ตามสดัสว่นรายได้ของสญัญาแบบตารางเมตรต่อเดือนและแบบตนัต่อวนัคิดเป็นสดัสว่นประมาณ

ร้อยละ 60 และร้อยละ 40 ของรายได้จากการให้บริการรับฝากสนิค้าทัว่ไป ตามลาํดบั จะเห็นวา่สดัสว่นรายได้ของสญัญา

แบบตารางเมตรตอ่เดือนสงูกวา่แบบตนัตอ่วนัเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกบัสดัสว่นพืน้ท่ี เน่ืองจากบริษัทฯ มีรายได้จากการ

ให้บริการจดัการ (Handling) และบริการเสริมอ่ืนๆ (Value Added Service) แก่ผู้ ใช้บริการประเภทตนัตอ่วนัในสดัสว่นท่ี

สงูกวา่ประเภทตารางเมตรตอ่เดือน 

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของการให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าสําหรับสินค้าทัว่ไปบนพืน้ท่ีทัว่ไปและบนพืน้ท่ีเขต

ปลอดอากร (Free Zone) ของกลุ่มบริษัท ได้แก่ กลุ่มผู้ ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ (Ocean Freight 

Forwarder) ซึ่งแต่ละบริษัทจะมีฐานลกูค้าท่ีทําธุรกรรมการซือ้ขายสินค้าระหวา่งประเทศ (Global  Trading), กลุม่ผู้ผลติ

ท่ีมีการนําเข้าและสง่ออกสินค้า (Importer & Exporter) เน่ืองจากพืน้ท่ีคลงัสินค้าทัว่ไป และคลงัสินค้าบนพืน้ท่ีเขตปลอด

อากร (Free Zone)  ซึง่ทําให้ผู้ให้เช่าคลงัสนิค้าได้รับสทิธิประโยชน์ทางอากรอีกด้วย รวมไปถึงคลงัสนิค้าอนัตรายท่ี อยูใ่น

เขตพืน้ท่ีของทา่เรือแหลมฉบงัเช่นกนั การท่ีคลงัสนิค้าสว่นใหญ่ตัง้อยูใ่กล้ทา่เรือแหลมฉบงั นัน้เน่ืองจากทา่เรือแหลมฉบงั 

ซึง่เป็นทา่เรือหลกั ท่ีมีการนําเข้าและสง่ออกมากเป็นอนัดบั 1 ของประเทศไทย  

นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีกลยทุธ์ในการทําการตลาดสําหรับการให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าสําหรับสินค้าทัว่ไป 

โดยเน้นการให้บริการทางด้านโลจิสติกส์อย่างครบวงจร และมีประสิทธิภาพ สร้างความเช่ือมัน่ และความพึงพอใจใน

บริการให้กบัลกูค้า ซึ่งความต่อเน่ืองของการใช้บริการของลกูค้าเก่านบัเป็นหนึ่งในเคร่ืองยืนยนัถึงความเช่ือมัน่ท่ีลกูค้ามี

ให้กบับริษัทฯ อย่างไรก็ดี เพ่ือความมัน่คงและการเติบโตท่ียัง่ยืนของบริษัทฯ บริษัทฯ มีกลยทุธ์ในการหาลกูค้าใหม่ โดย

การพิจารณารายช่ือลกูค้าเป้าหมายใหม่ๆจาก กลุ่มธุรกิจนําเข้าส่งออก, ผู้ผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโน้วการ

เจริญเติบโตสูงและมั่นคง รายช่ือผู้ ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมท่ีอยู่ใกล้กับท่าเรือแหลมฉบัง และรายช่ือ

ผู้ประกอบการท่ีอยู่ในระบบของสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จากนัน้ศึกษาข้อมูลของกลุ่มลกูค้า

เป้าหมายท่ีมีศกัยภาพ เพ่ือกําหนดการบริการ (Solution) ท่ีเหมาะสมกับกลุ่มลกูค้าแต่ละราย และติดต่อลกูค้าเพ่ือขอ

นําเสนอการบริการ  

นอกจากนี ้บริษัทฯ พยายามท่ีจะพัฒนาระบบการบริหารรับฝากและบริหารสินค้า ให้สามารถตอบสนองต่อ

แนวโน้มของ นวตักรรมการซือ้ขายสนิค้าท่ีเปลีย่นแปลงไปตามยคุสมยัอยา่งตอ่เน่ือง โดยคิดค้นและเป็นผู้ นําในการพฒันา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจดัการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดในการจดัการสนิค้า 

เพ่ิมความรวดเร็ว และพยายามท่ีจะตอบสนองความต้องการของลกูค้าแตล่ะรายท่ีเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ือง  

ณ ปัจจุบนั กลุ่มลกูค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ผลิตนําเข้าและส่งออกสินค้าขนาดใหญ่ในอตุสาหกรรม

เคมีภณัฑ์ ผู้ผลติยางรถยนต์ สนิค้าอปุโภคบริโภค บริษัทนําเข้า  และบริษัทรับจดัการขนสง่สนิค้าระหวา่งประเทศ เป็นต้น 
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สภาวะการแข่งขัน 

คู่แข่งของกลุ่มบริษัทฯ ในการให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าสําหรับสินค้าทัว่ไปบนพืน้ท่ีทัว่ไปและพืน้ท่ีเขต

ปลอดอากร (Free Zone) นัน้ ถือว่ามีความแขง่แกร่งและโดดเดน่กวา่ผู้ ให้บริการในลกัษณะท่ีคล้ายคลงึกนั แต่ถือวา่ไมม่ี

คูแ่ขง่ทางตรง ท่ีจะสามารถเทียบเคียงกบัการแขง่ขนัในลกัษณะเดียวกนัทัง้หมดได้ เน่ืองจากบริษัทฯ สามารถให้บริการโล

จิสติกส์ ท่ีมีความหลากหลายและเฉพาะทางมาก ลกูค้าสว่นใหญ่ของบริษัทฯ เป็นบริษัทรับจดัการขนสง่สินค้าระหว่าง

ประเทศทางเรือ (Ocean Freight) ซึ่งนําลกูค้ามาใช้บริการกบับริษัทฯได้ เน่ืองจากกลุม่บริษัทประเภทนี ้ไม่เน้นการลงทนุ

อสังหาริมทรัพย์เอง (Assetless) จึงต้องใช้บริการกับผู้ ให้บริการท่ีมีศักยภาพในประเทศ ซึ่งบริษัทฯ สามารถท่ีจะ

ตอบสนองความต้องการของกลุม่ลกูค้าเหลา่นีไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยสถานท่ีตัง้ท่ีเป็นจุดยทุธศาสตร์ อยู่ใกล้พืน้ท่ี

เขตท่าเรือแหลมฉบงั ทําให้ต้นทนุค่าขนสง่ของผู้ ท่ีมาใช้บริการนัน้ตํ่ามาก ตลอดจนมีพืน้ท่ีคลงัสินค้าท่ีใหญ่และบริการท่ี

หลากหลายจากทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญและมาตรฐานการบริการระดบัสากล 

ในกรณีเดียวกนับริษัทฯ ก็สามารถเข้าถึงลกูค้าท่ีเป็นผู้ผลติสนิค้า ผู้ ค้าสนิค้า และผู้ นําเข้า สง่ออกสนิค้าท่ีตัง้อยู่ใน

ประเทศไทยได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งคู่แข่งทางอ้อมของบริษัทฯ นัน้มีหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็น ผู้ ให้บริการเช่าพืน้ท่ีคลงัสินค้า 

(Landlord หรือ Property Development) ซึ่งเป็นการให้บริการลกัษณะการสร้างคลงัสินค้าสําเร็จรูปให้เช่าแต่ไม่มีการ

ให้บริการท่ีเป็นการบริหารจัดการคลงัสินค้าแบบครบวงจร (Warehouse Management Service) ซึ่งรวมถึงการบริหาร

จัดการ Stock & Inventory ท่ีควบคุมด้วย Software เฉพาะทาง การให้บริการเฉพาะทางอ่ืนๆ เช่น  Vendor Managed 

Inventory (VMI), Order fulfillment เป็นต้น สว่นบริษัทท่ีรับจดัการขนสง่สินค้าระหวา่งประเทศท่ีมีสาขาในไทย หรือ เป็น

บริษัทของคนไทยเองนัน้ เร่ืมปรับตวัโดย สร้างคลงัสนิค้าให้เช่าเองมากขึน้ แตเ่น่ืองจาก การลงทนุสร้างคลงัในปัจจบุนันัน้

ค่อนข้างใช้เงินลงทนุสงู ทําให้ผู้ เร่ิมเข้ามาทําธุรกิจนี ้ต้องแบกรับต้นทนุท่ีค่อนข้างสงู และยงัไม่มีความเช่ียวชาญในการ

ให้บริการมากนกั จึงยากท่ีจะสามารถแขง่ขนักบัผู้ให้บริการท่ีให้บริการมาก่อนได้ รวมไปถึงกรณีท่ีลกูค้าเก่าท่ีใช้บริการอยู่

นัน้ไมต้่องการท่ีจะแบกรับความเสีย่งในการย้ายสนิค้า (Switching Cost) ท่ีมีไปใช้บริการกบัผู้ให้บริการรายอ่ืนในทนัทีได้ 

ตัวอย่าง ผู้ ให้บริการท่ีให้บริการคลงัสินค้าแต่กลุ่มลูกค้าแตกต่างกับบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท เคอร์ร่ี โลจิสติกส์ 

(ประเทศไทย) จํากดั และบริษัท ยเูซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นต้น ทัง้นี ้แตล่ะบริษัทมีพืน้ท่ีในการให้บริการท่ี

แตกต่างกนั เช่น บริษัทฯ เป็นผู้ ท่ีให้บริการในลกัษณะดงักลา่วในเขตนิคมอตุสาหกรรม และท่าเรือแหลมฉบงัแต่เพียงผู้

เดียว 

2.1.1.2 การให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าสาํหรับสนิค้าอันตราย 

กลุม่บริษัทให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าสําหรับสินค้าอนัตราย มีรายได้จากการให้บริการรับฝากและบริหาร

สินค้าสําหรับสินค้าอนัตรายเป็นอนัดบัหนึ่งจากรายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ หรือคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 18.7– 

19.3 ของรายได้จากการให้เช่าและบริการของบริษัทฯ ระหว่างปี 2558 ถึง 2560 ซึ่งมาจากรายได้จากการให้บริการรับ

ฝากสินค้าอนัตราย และรายได้จากการให้บริการจดัการสินค้าอนัตราย (Handling) เช่น การเปิดและปิดตู้คอนเทนเนอร์

สนิค้าอนัตราย การให้บริการดําเนินพิธีการศลุกากร เป็นต้น  

บริษัทฯ ได้รับสมัปทานจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยเมื่อวนัท่ี 1 ตลุาคม 2546 ให้เป็นผู้ดแูลรับฝากและขนย้าย

สินค้าท่ีเข้าข่ายสินค้าอนัตรายตามพระราชบญัญัติวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 ท่ีทําการขนส่งผ่านท่าเรือแหลมฉบงัเป็น
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ระยะเวลา 30 ปี นับตัง้แต่วันท่ีบริษัทฯ ได้รับสมัปทาน โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการรายเดียวท่ีได้รับ

สมัปทานจากการทา่เรือแหง่ประเทศไทยในการให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้าอนัตรายในเขตพืน้ท่ีทา่เรือแหลมฉบงั 

ณ ปัจจุบนั บริษัทฯ มีพืน้ท่ีรับฝากสนิค้าอนัตรายในเขตท่าเรือแหลมฉบงั ทัง้หมด 184,000 ตารางเมตร โดยลาน

วางตู้คอนเทนเนอร์สําหรับสินค้าอนัตราย 173,968 ตารางเมตร และพืน้ท่ีสําหรับคลงัสินค้าเพ่ือรับฝากสินค้าอนัตราย 2 

หลงั พืน้ท่ี 10,032 ตารางเมตร  

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงพืน้ท่ีรับฝากสนิค้าอนัตรายระหวา่งปี 2558 ถงึ 2560 

 หน่วย 2558 2559 2560 

ลานวางตู้คอนเทนเนอร์สาํหรับสนิค้าอนัตราย ตารางเมตร 173,968 173,968 173,968 

คลงัสนิค้าอนัตราย ตารางเมตร 10,032 10,032 10,032 

รวมพืน้ที่คลังสินค้า ตารางเมตร 184,000 184,000 184,000 

บริการของบริษัทฯ ในการดแูลสินค้าอนัตรายครอบคลมุตัง้แต่การตรวจรับสินค้าอนัตรายจากท่าเทียบเรือแหลม

ฉบงั บนัทึกข้อมลูสินค้าเข้าและออกในระบบเครือข่ายข้อมูลและการสื่อสารเก่ียวกบัการนําเข้าสง่ออก การรับฝาก การ

ขนสง่สินค้าอนัตรายข้างลําเรือ รวมทัง้ระบบการบริหารจดัการข้อมลูด้านสินค้าอนัตราย ("DG-NET") ซึ่งเป็นระบบท่ีถกู

คิดค้นและพฒันาโดย DITS เพ่ือควบคมุและติดตามสถานะการเข้าออกของสินค้าอนัตรายทัง้หมดในเขตท่าเรือแหลม

ฉบงั การขนย้ายสินค้าอนัตรายระหวา่งทา่เทียบเรือแหลมฉบงักบัคลงัเก็บสินค้าอนัตรายของบริษัทฯ และ/หรือคลงัสนิค้า

ของผู้ นําเข้าและสง่ออกสินค้าอนัตราย การนําสินค้าอนัตรายเข้าและออกจากตู้คอนเทนเนอร์ และรับฝากสินค้าอนัตราย 

เป็นต้น 

นอกจากนี ้เพ่ือรองรับการเติบโตของปริมาณตู้สินค้าอนัตรายท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ต่อเน่ือง ในปี 2559 บริษัทฯ จึง

ทําการเพ่ิมศกัยภาพด้านเคร่ืองมือในการปฏิบตัิงานตู้สินค้าอนัตราย คือ เครนยกตู้สินค้า ( Rubber Tire Gantry Crane) 

เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพและความปลอดภยัในการทํางาน 

บริษัทฯ มีทีมบุคลากรท่ีมีประสบการณ์และได้รับการอบรมพิเศษในการดูแลสินค้าอนัตรายแต่ละประเภทเพ่ือ

เตรียมพร้อมในการระงบัเหตฉุกุเฉินท่ีอาจเกิดขึน้จากการร่ัวไหลของสินค้าอนัตราย โดยทีมบคุลากรของบริษัทฯ จะดแูล

สินค้าอนัตรายในทกุขัน้ตอน ตัง้แต่สินค้าอนัตรายเข้าเทียบทา่เรือจนกระทัง่เรือสินค้าอนัตรายออกจากท่าเรือ ซึ่งรวมทัง้

กระบวนการเคลื่อนย้าย การรับฝาก และการขนสง่ระหวา่งท่าเรือแหลมฉบงัถึงคลงัสินค้าอนัตรายของบริษัทฯ ทัง้นี ้เพ่ือ

ป้องกนัอบุตัิเหตท่ีุอาจจะเกิดขึน้ บริษัทฯ มีการแบง่สดัสว่นพืน้ท่ีรับฝากของสนิค้าอนัตรายแตล่ะประเภทอยา่งชดัเจน และ

ได้จดัให้มีสถานท่ีรับฝากทัง้ในรูปแบบของคลงัสินค้าและลานกลางแจ้งเพ่ือให้เหมาะสมกบัการรับฝากสินค้าอนัตรายแต่

ละประเภท  

สญัญาการให้บริการจดัการคลงัสินค้าสําหรับสินค้าอนัตรายทัง้ในรูปแบบของคลงัสินค้าและลานกลางแจ้งเป็น

สญัญาการให้บริการระยะยาวระหวา่งบริษัทฯ และการทา่เรือแหง่ประเทศไทย ซึง่ในสญัญาดงักลา่วจะระบถุึงการกําหนด

อตัราการให้บริการรับฝากสนิค้าอนัตรายตามประกาศของการทา่เรือแหง่ประเทศไทย โดยบริษัทฯ จะแจ้งอตัราคา่บริการ

ดงักลา่วให้ลกูค้าทราบในเว็บไซด์ (www.dg-net.org)  

http://www.dg-net.org/
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ทัง้นี ้ลกูค้าท่ีต้องการใช้บริการฝากสินค้าอนัตราย จะต้องเข้ามากรอกข้อมลูผ่านระบบ DG-NET ซึ่งระบถุึงข้อมลู

ของตู้คอนเทนเนอร์และประเภทของสินค้าอนัตรายในตู้คอนเทนเนอร์ การบริการท่ีลกูค้าต้องการ และระยะเวลาการใช้

บริการ รวมทัง้ ลกูค้าต้องชําระเงินคา่บริการก่อนการนําสนิค้าอนัตรายเข้าและ/หรือออกจากคลงัสนิค้าของบริษัทฯ 

  
ลานวางตู้คอนเทนเนอร์สําหรับสินค้าอนัตราย คลงัสินค้าอนัตราย  

บริษัทฯ ได้นําระบบ Differential-GPS ("D-GPS") ซึ่งเป็นระบบท่ี DITS พฒันาร่วมกับ บริษัท ซีมีโอ จีเอมบีเอช 

(Symeo GmbH) ซึ่งเป็นบริษัทผลิตและพฒันาอปุกรณ์จับคลื่นวิทยคุวามถ่ีสงูจากประเทศเยอรมนั มาใช้ในการรับฝาก

และค้นหาตู้คอนเทนเนอร์สาํหรับสนิค้าอนัตรายทัง้หมดของบริษัทฯ ซึง่ทา่เรือแหลมฉบงัเป็นทา่เรือแรกในเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้ และเป็นลําดบัท่ีสองของโลกท่ีใช้ระบบ D-GPS ในการรับฝากและค้นหาสินค้าอนัตราย ทําให้  บริษัทฯ และการ

ท่าเรือแห่งประเทศไทยสามารถค้นหาติดตามตู้คอนเทนเนอร์สําหรับสินค้าอนัตรายในเขตพืน้ท่ีท่าเรือแหลมฉบงัได้อยา่ง

รวดเร็วและแมน่ยํา ลดขัน้ตอนในการทํางาน และเพ่ิมความปลอดภยัในการปฏิบตัิงานให้กบัพนกังาน 

ทัง้นี ้รายได้จากการให้บริการรับฝากสินค้าและการจดัการสินค้าอนัตรายสว่นหนึ่งจะถกูแบ่งให้กบัการทา่เรือแหง่

ประเทศไทย  

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายได้จากการให้บริการรับฝากสินค้าและการจัดการสินค้าอนัตรายของบริษัทฯ สําหรับปี

บญัชี 2558 ถึง 2560 

กลุ่มธุรกิจ 
 หน่วย: 

ปริมาณ  

สาํหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 

31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 

ปริมาณ 
รายได้ 1 

(ล้านบาท) 
ปริมาณ 

รายได้ 1 

(ล้านบาท) 
ปริมาณ 

รายได้ 1 

(ล้านบาท) 

ลานวางตู้คอนเทนเนอร์

สําหรับสินค้าอนัตราย2 
TEU 153,157 423.6 157,272 416.5 171,110 448.5 

คลงัสินค้าอนัตราย2 Revenue Ton 15,600 15.2 19,371 11.5 16,229 14.3 

รวมทัง้หมด      438.8  428.0  462.8 

หมายเหต:ุ 1 รายได้จากการให้บริการคลงัสนิค้าอนัตรายข้างต้นไม่รวมรายได้จากการให้บริการขนสง่สนิค้าอนัตราย เน่ืองจากอยู่ในสว่นธุรกิจให้บริการ

ขนสง่สนิค้า 
 2 รายได้จากการให้บริการลานวางตู้คอนเทนเนอร์สําหรับสินค้าอนัตรายคดิจากอตัราคา่บริการลานวางตู้คอนเทนเนอร์สําหรับสนิค้าอนัตราย

ตอ่TEU และรายได้จากการให้บริการคลงัสนิค้าอนัตรายคดิจากอตัราคา่บริการคลงัสนิค้าอนัตรายตอ่ลกูบาศก์เมตร 
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ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการรายเดียวในประเทศไทยท่ีได้รับสมัปทานในการดแูลสินค้าอนัตรายจากการท่าเรือแหง่

ประเทศไทยในการดแูลสินค้าอนัตรายท่ีขนสง่ผา่นท่าเรือแหลมฉบงั ดงันัน้กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของการให้บริการรับฝาก

และบริหารสนิค้าสาํหรับสนิค้าอนัตรายครอบคลมุกลุม่ผู้ประกอบการท่ีขนสง่สินค้าอนัตรายผา่นทา่เรือแหลมฉบงัทัง้หมด 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมียอดใช้บริการนําเข้า และส่งออกสงูสดุ 10 รายแรก เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการทํางานของบริษัทฯ รวมทัง้เป็นการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้า ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจใน

การนําเสนอบริการอ่ืนๆ ของบริษัทฯ ให้แก่กลุม่ลกูค้าดงักลา่วอีกด้วย 

สภาวะการแข่งขัน 

บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการรายเดียวท่ีได้รับสมัปทานในการจดัการสินค้าอนัตรายท่ีขนส่งผ่านท่าเรือแหลมฉบงั

จากการท่าเรือแห่งประเทศไทย จึงไม่มีคู่แข่งขนัทางธุรกิจ และในอนาคต หากท่าเรือกรุงเทพไม่สามารถรองรับเรือสนิค้า

ขนาดใหญ่ ซึ่งต้องอาศยัร่องนํา้ลกึมากๆ จะทําให้สินค้าอนัตรายท่ียงัมีผ่านท่าเรือกรุงเทพอยู่บ้างนัน้ กลบัมาผ่านท่าเรือ

แหลมฉบงัทัง้หมด ทําให้ปริมาณตู้สินค้าอนัตรายจะเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสําคญั อย่างไรก็ดี ผู้ นําเข้า/สง่ออกสินค้าอนัตราย

อาจใช้การขนส่งทางอ่ืนได้บ้าง เช่น การขนส่งทางอากาศ และการขนส่งทางบก ซึ่งมีปริมาณค่อนข้างน้อย จึงไม่มี

ผลกระทบกบัการแขง่ขนัทางธุรกิจนีก้บับริษัทฯ 

2.1.1.3 การให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าประเภทรถยนต์ (Automotive Yard) 

กลุม่บริษัทให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้าประเภทรถยนต์เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการสง่ออกและการนําเข้า

ภายใต้การดําเนินงานของ ATL ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยระหว่างปี 2558 ถึง 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการ

ให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าประเภทรถยนต์ทัง้บนพืน้ท่ีทัว่ไปและพืน้ท่ีเขตปลอดอากร (Free Zone) ประมาณร้อย

ละ 13.3 – 17.6 ของรายได้จากการให้เช่าและบริการของบริษัทฯ ซึ่งมาจากรายได้จากการให้บริการพืน้ท่ีจอดพกัรถยนต์

เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการส่งออกและนําเข้า และรายได้จากการให้บริการจดัการรถยนต์ (Handling) เช่น บริการ

ตรวจรับรถยนต์ (Receiving) บริการทําความสะอาดรถยนต์ บริการตรวจสภาพรถยนต์อย่างละเอียดก่อนการส่งมอบ 

(Pre-delivery  inspection) บริการส่งรถจากพืน้ท่ีรับฝากรถไปท่าเรือแหลมฉบงั บริการดําเนินพิธีการศุลกากร บริการ

ขนสง่สว่นประกอบรถยนต์เพ่ือนําไปประกอบท่ีโรงงานผลติรถยนต์ (Truck sequencing)  

ทัง้นี ้ATL ดําเนินการบริหารการให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าประเภทรถยนต์ โดย ATL เป็นผู้ดําเนินการ

ติดตอ่กบัลกูค้า ทําการควบคมุและบริหารจดัการรถยนต์ ประสานงานกบัทา่เรือในการขนสง่ รวมทัง้ทําหน้าท่ีวางแผนการ

ขนสง่รถยนต์ให้ไปยงัท่ีหมายท่ีลกูค้ากําหนด สว่นการให้บริการจดัการรถยนต์ (Handling) นัน้ ATL ทําการวา่จ้างผู้ รับจ้าง

ช่วงให้ดําเนินการ ได้แก่ บริการทําความสะอาดรถยนต์ และบริการตรวจสภาพรถยนต์อย่างละเอียดก่อนการส่งมอบ 

(Pre-delivery  inspection) เป็นต้น โดย ATL ให้หวัหน้างานท่ีเป็นบคุลากรของ บริษัทฯ เป็นผู้ควบคมุงานการให้บริการ

ดงักลา่วให้เป็นไปตามคณุภาพท่ีวางไว้ 

ATL นําระบบบริหารจดัการพืน้ท่ีจอดพกัรถยนต์ (Automotive Yard Management System หรือ "AYMS") ซึง่เป็น

ระบบท่ีพฒันาโดย DITS มาใช้ในการควบคมุการเคลือ่นย้ายรถยนต์ การขนสง่ลาํเลยีงไปยงัทา่เรือ การขนสง่รถยนต์ไปยงั

ตวัแทนจําหนา่ยรถยนต์ (Car Dealer) และการรับฝากข้อมลูทัง้หมด โดยระบบ AYMS จะเช่ือมตอ่ระบบคอมพิวเตอร์ของ 
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ATL และลกูค้าของ ATL ทําให้ลกูค้าสามารถตรวจสอบข้อมลูรถยนต์ท่ีฝากผ่านระบบออนไลน์ และติดตามสถานะของ

รถยนต์ได้ตลอดเวลาแบบเรียลไทม์ (Real time) พร้อมทัง้แจ้งให้ลกูค้ารับทราบทนัทีท่ีรถยนต์เคลือ่นย้ายออกจากพืน้ท่ีรับ

ฝาก ซึ่งนอกจากช่วยเพ่ิมความมัน่ใจให้กับลกูค้าของ ATL แล้ว ระบบดงักล่าวยงัช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการพืน้ท่ีรับฝากให้เกิดประโยชน์สงูสดุ นอกจากนี ้ระบบ AYMS จะรับฝากข้อมลูการเคลือ่นไหวของรถยนต์ท่ีรับฝากทํา

ให้ลกูค้าสามารถใช้ประโยชน์จากระบบดงักลา่วในการจดัทํารายงานสง่ผู้บริหารของลกูค้าอีกด้วย  

ณ ปัจจุบนั กลุม่บริษัทมีพืน้ท่ีเพ่ือให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าประเภทรถยนต์ตัง้อยู่ในเขตพืน้ท่ีทา่เรือแหลม

ฉบัง และถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรท่ี 19 ทัง้ในส่วนพืน้ท่ีทั่วไปและพืน้ท่ีเขตปลอดอากร (Free Zone) รวมทัง้หมด 

395,287 ตารางเมตร หรือประมาณ 247 ไร่ โดยรถยนต์ท่ี ATL ให้บริการมีทัง้รถยนต์ท่ีอยูร่ะหวา่งกระบวนการสง่ออก และ

รถยนต์นําเข้าเพ่ือสง่ตอ่ให้กบัผู้แทนจําหน่ายรถยนต์ (Car Dealer) ในประเทศไทย นอกจากนีก้ลุม่บริษัทมีการให้บริการ

บริหารสินค้าประเภทรถยนต์ในพืน้ท่ีของลกูค้า (On-Site Operation) โดยบริษัทฯ จะนําระบบบริหารจดัการพืน้ท่ีจอดพกั

รถยนต์เข้าไปบริหารในพืน้ท่ีโรงงานประกอบรถยนต์ของลกูค้าซึ่งการให้บริการจะมีลกัษณะเหมือนกบัการให้บริการบน

พืน้ท่ีของ ATL เอง  

ตารางต่อไปนีแ้สดงพืน้ท่ีให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าประเภทรถยนต์ (ไม่รวมการให้บริการบนพืน้ท่ีลกูค้า) 

เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการสง่ออกและการนําเข้า แบ่งตามพืน้ท่ีทัว่ไปและพืน้ท่ีเขตปลอดอากร (Free Zone) ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2560 

ดาํเนินงาน

โดย 
ที่ตัง้ 

พืน้ที่ทั่วไป 
พืน้ที่เขตปลอด

อากร (Free Zone) 

รวมพืน้ที่ 

จอดพกัรถยนต์ 

(ตารางเมตร) (ตารางเมตร) (ตารางเมตร) 

ATL ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรท่ี19 

จงัหวดัสมทุรปราการ 

70,580 - 70,580 

ทา่เรือแหลมฉบงั จงัหวดัชลบรีุ 59,536 265,171 324,707 

รวมพืน้ที่ให้บริการรับฝากรถยนต์ 130,116 265,171 395,287 

กลุม่บริษัทเล็งเห็นโอกาสการเติบโตของการให้บริการพืน้ท่ีรับฝากรถยนต์ซึง่สอดคล้องกบัแนวโน้มการเติบโตของ

อุตสาหกรรมการผลิตและจําหน่ายรถยนต์ กลุ่มบริษัทจึงได้ดําเนินการขยายพืน้ท่ีรับฝากรถยนต์อย่างต่อเน่ือง โดย

ระหวา่งปี 2558 ถึง 2560 กลุม่บริษัทมีพืน้ท่ีรับฝากรถยนต์เพ่ิมขึน้ 84,707 ตารางเมตร หรือประมาณ 53 ไร่ 

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงพืน้ท่ีรับฝากรถระหวา่งปี 2558 ถึง 2560 

 หน่วย 2558 2559 2560 

พืน้ท่ีให้บริการรับฝากรถยนต์ ตารางเมตร 395,287 395,287 395,287 

พืน้ท่ีให้บริการในพืน้ท่ีของลกูค้า (On-site) ตารางเมตร 156,742 273,542 204,800 

รวมพืน้ที่ให้บริการทัง้หมด ตารางเมตร 552,029 668,829 600,087 
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ตารางต่อไปนีแ้สดงอตัราการใช้พืน้ท่ีเพ่ือให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าประเภทรถยนต์ (Occupancy Rate) 

ระหวา่งปี 2558 ถึง 2560 

 หน่วย 2558 2559 2560 

พืน้ท่ีให้บริการรับฝากรถยนต์ ตารางเมตร 395,287 395,287 395,287 

อตัราการใช้พืน้ท่ีเพ่ือบริการรับฝากและบริหาร

สนิค้าประเภทรถยนต์1  

ร้อยละ 84.5 85.5 88.3 

หมายเหต:ุ 1อตัราการใช้พืน้ท่ีเพ่ือให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้าประเภทรถยนต์คํานวณจากสองสว่นคือ 1) พืน้ท่ีให้บริการ 150 ไร่ ในพืน้ท่ี    แหลมฉบงั 

คํานวณจากพืน้ท่ีท่ีใช้งานจริงท่ีคํานวณจากขนาดและจํานวนของรถท่ีเข้ามาใช้บริการรับฝากสินค้า  2) พืน้ท่ีสว่นท่ีเหลือ อตัราการใช้พืน้ท่ีคิด

เป็นร้อยละ 100.00 

ทัง้นี ้พืน้ท่ีจอดพกัรถยนต์เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการสง่ออกและนําเข้าของ ATL ในเขตทา่เรือแหลมฉบงัตัง้อยู่

ห่างจากท่าเทียบเรือเพ่ือการสง่ออกและนําเข้ารถยนต์  A1 เพียง 1 กิโลเมตร และอยูห่่างจากท่าเทียบเรือเพ่ือการสง่ออก

และนําเข้ารถยนต์ A5 เพียง 1.5 กิโลเมตร 

  

พืน้ท่ีให้บริการรับฝากรถยนต์ 

บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้าประเภทรถยนต์จากผู้ผลติรถยนต์รายใหญ่ โดยสญัญา

การให้บริการระหว่าง ATL และลกูค้าสว่นใหญ่มีอายสุญัญาประมาณ 3 - 5 ปี โดยอตัราค่าบริการพืน้ท่ีจอดพกัรถยนต์

เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการสง่ออกและการนําเข้าบนพืน้ท่ีเขตปลอดอากร (Free Zone) จะสงูกว่าอตัราค่าบริการบน

พืน้ท่ีทัว่ไป 

 

 

 

A1 
A5 
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ตารางต่อไปนีแ้สดงรายได้จากการให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าประเภทรถยนต์ สําหรับปีบญัชี 2558 ถึง 

2560 

กลุ่มธุรกิจ 

สาํหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 

31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 

รายได้1 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ รายได้1 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ รายได้1 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

รายได้จากการรับฝากสินค้า (Storage)2 229.8 73.6 233.2 61.0 249.5 58.2 

รายได้จากการให้บริการจดัการ (Operation) 82.6 26.4 149.1 39.0 179.7 41.8 

รวมทัง้หมด 312.4 100.0 382.3 100.0 429.2 100.0 

หมายเหต:ุ 1 รายได้จากการให้จดัการข้างต้นไม่รวมรายได้จากการให้บริการขนสง่เพ่ือสง่มอบรถยนต์ระหว่างพืน้ท่ีรับฝากรถยนต์ของ ATL ไปยงั  

  สถานท่ีอ่ืน และบริการขนสง่รถยนต์ (Car Carrier) เน่ืองจากอยู่ในสว่นธุรกิจให้บริการขนสง่สนิค้า   
2 รายได้จากการรับฝากสินค้า (Storage) คํานวณจากพืน้ท่ีท่ีใช้งานจริง โดยคํานวณจากขนาดและจํานวนรถท่ีเข้ามาใช้บริการรับฝากสนิค้า 

หรือคํานวณจากพืน้ท่ีท่ีขอให้บริษัทฯ จดัให้เป็นรายเดือน  

นอกจากการให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าประเภทรถยนต์ ในปี 2558 เป็นต้นมา ATL ได้ขยายธุรกิจการ

ให้บริการในรูปแบบ On-Site Management โดยให้บริการบริหารจัดการคลงัสินค้าชิน้ส่วนประกอบรถยนต์ในโรงงาน

ประกอบรถยนต์และบริหารจดัการลานจอดรถสินค้าภายในโรงงานประกอบรถยนต์ ซึง่ ณ ปัจจบุนั ATL มีเจ้าหน้าท่ี และ

พนกังานท่ีทํางานอยูใ่น พืน้ท่ีของโรงงานแล้วราว 150 คน และในปี 2559 บริษัทไปได้มีการลงทนุ สร้างอาคารปฏิบตัิการ 

PDI (Pre-Delivery Inspection) เพ่ือให้บริการกบัลกูค้าท่ีประกอบการนําเข้ารถยนต์จากตา่งประเทศ พืน้ท่ี 1,530 ตาราง

เมตร บนพืน้ท่ี General Zone 20 ไร่ ในเขตพืน้ท่ีแหลมฉบงั  

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของการให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าประเภทรถยนต์ (Automotive Yard) ได้แก่ 

ผู้ประกอบการธุรกิจยานยนต์ชัน้นําทัง้ในและตา่งประเทศท่ีมีการนําเข้าหรือสง่ออกรถยนต์ และตวัแทนจําหนา่ยรถยนต์ทัว่

ประเทศ ทัง้นี ้บริษัทฯ มีกลยทุธ์ทางการตลาด เพ่ือดึงดดูลกูค้ารายใหม ่และสร้างความพึงพอใจให้กบัลกูค้าเก่า โดยการ

พฒันาและจดัหาการบริการเพ่ิมเติมตามความต้องการของลกูค้า 

ณ ปัจจุบนั กลุม่ลกูค้าของบริษัทฯ สว่นใหญ่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจยานยนต์ชัน้นํา เช่น บริษัท นิสสนั มอเตอร์ 

(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั เป็นต้น 

สภาวะการแข่งขัน 

คู่แข่งในการให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าสําหรับสินค้าประเภทรถยนต์ (Automotive Yard) ได้แก่ บริษัท 

นามยง เทอร์มินลั จํากัด (มหาชน) บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ซีว่า ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) 

จํากัด เป็นต้น การแข่งขนัในธุรกิจนีข้ึน้อยู่กับความสามารถในการให้บริการ ซึ่งลกูค้าจะให้ความสําคญัในเร่ืองความ

รวดเร็ว และความถูกต้องในการจดัส่งสินค้า ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพ่ือลดความ

ผิดพลาด และเพ่ิมประสทิธิภาพในการบริหารงานดงักลา่ว  

http://www.cevalogistics.com/
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2.1.1.4 การให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าสาํหรับสนิค้าควบคุมอุณหภมิูแช่เยน็และแช่แข็งบนพืน้ที่ ทั่วไป

และพืน้ที่เขตปลอดอากร (Free Zone) 

กลุ่มบริษัทให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าสําหรับสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็งภายใต้การ

ดําเนินงานของ PCS, JWDP, JPK, JWDAL (Myanmar), JWDAL (Laos) และ JWDAL (Cambodia) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ของบริษัทฯ ซึง่กลุม่บริษัทมีรายได้จากการให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าสาํหรับสินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่

แข็งซึ่งต้องการการจดัเก็บในอุณหภูมิตํ่า เช่น สินค้ากลุ่มอาหารสดซึ่งอยู่ระหว่างรอการแปรรูป และการสง่ออกจําพวก 

เนือ้สตัว์ ผลไม้ นํา้ผลไม้ ผกัสด ไอศกรีม และเนยแข็ง เป็นต้น สนิค้ากลุม่อาหารสาํเร็จรูป สนิค้ากลุม่อิเลก็ทรอนิกส์ สนิค้า

กลุม่นํา้ยาและสารเคมี และสินค้ากลุม่ยา เป็นต้น ซึ่งระหว่างปี 2558 ถึง ปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้การให้บริการรับฝาก

และบริหารสนิค้าสาํหรับสินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็งคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 16.6 - 19.0 ของรายได้

รวมของบริษัทฯ โดยห้องเย็นของกลุม่บริษัท มีระบบความเย็นหลายระดบัตัง้แต่อณุหภมูิ -40 ถึง 25 องศาเซลเซียส เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการห้องเย็นท่ีแตกตา่งกนัของสนิค้าแตล่ะประเภท ซึง่รายได้ดงักลา่วสามารถแบง่ออกเป็นรายได้จาก

การให้บริการรับฝากสนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง และรายได้จากการให้บริการจดัการสนิค้าควบคมุอณุหภมูิ

แช่เย็นและแช่แข็ง (Handling) เช่น บริการคดัแยกสินค้า บริการบรรจุผลิตภณัฑ์ในหีบห่อ (Packaging) เป็นต้น ปัจจุบนั

บริษัทฯ ได้ให้บริการผสมชีสให้กบัลกูค้าของบริษัทฯ ในเขตพืน้ท่ีปลอดอากรด้วย ซึ่งจะช่วยลดภาระภาษีให้กบัลกูค้าของ

บริษัทฯ ได้ โดยบริษัทฯ ได้ทําการหารือกบักรมศุลกากรก่อนการดําเนินการดงักล่าว และได้จดหมายตอบรับจากกรม

ศลุกากรให้ดําเนินการดงักลา่วแล้ว 

กลุ่มบริษัทได้นําระบบบริหารรับฝากและบริหารสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง (Cold Chain 

Management System หรือ "CCMS") ท่ีพฒันาโดย DITS เข้ามาใช้เพ่ิมประสทิธิภาพบริหารจดัการสนิค้าและการรับฝาก

ข้อมูลของกลุ่มบริษัท โดยระบบ CCMS จะบันทึกการเคลื่อนไหวของสินค้าทุกชิน้ ทําให้บริษัทฯ และลูกค้าสามารถ

ติดตามสถานะของสินค้าได้ตลอดเวลาแบบเรียลไทม์ (Real time) ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการค้นหาสินค้า เพ่ิมความ

รวดเร็วในการบริการ และลดความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึน้กบัสนิค้า 

ทัง้นี ้ณ ปัจจบุนั กลุม่บริษัทมีคลงัสนิค้าบนพืน้ท่ีทัว่ไปเพ่ือให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าสาํหรับสนิค้าควบคุม

อณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็งจํานวน 13 หลงั คิดเป็นพืน้ท่ีประมาณ 55,827 ตารางเมตร ตัง้อยูท่ี่มหาชยั จงัหวดัสมทุรสาคร, 

ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรท่ี 19 จงัหวดัสมทุรปราการ, ถนนสวุินทวงศ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีอยู่ไม่ไกลจาก

ศนูย์กระจายสนิค้าและแหลง่สนิค้าท่ีสาํคญั กลา่วคือ แหลง่เรือประมง โรงงานผลติอาหาร นิคมอตุสาหกรรม ทา่เรือ และ

ทา่อากาศยาน และมีเส้นทางการคมนาคมและระบบสาธารณปูโภคท่ีสะดวก  

ในปี 2559 กลุม่บริษัทได้ทําการขยายพืน้ท่ีการให้บริการไปยงัตา่งประเทศ ได้แก่ เวียงจนัทน์ ประเทศลาว, ย่างกุ้ ง 

ประเทศพมา่ และพนมเปญ ประเทศกมัพชูา 

สาํหรับในประเทศไทยนัน้ กลุม่บริษัทเป็นผู้ ให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง

รายแรกท่ีมีพืน้ท่ีคลงัสินค้าสําหรับสินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแชแ่ข็งท่ีได้รับอนญุาตจากกรมศลุกากรให้เป็นพืน้ท่ี

เขตปลอดอากร (Free Zone) โดยมีพืน้ท่ีประมาณ 10,994 ตารางเมตร ตัง้อยูบ่นถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรท่ี 19 จงัหวดั

สมทุรปราการ และถนนสวุินทวงศ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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ตารางต่อไปนีแ้สดงพืน้ท่ีคลงัสินค้าเพ่ือรับฝากสินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็งของกลุม่บริษัท แบ่งตาม

พืน้ท่ีทัว่ไปและพืน้ท่ีเขตปลอดอากร (Free Zone) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ดาํเนินงานโดย ที่ตัง้ 
พืน้ที่ทั่วไป 

(ตารางเมตร) 

พืน้ที่เขตปลอด

อากร (Free Zone) 

(ตารางเมตร) 

รวมพืน้ที่คลังสินค้า 

(ตารางเมตร) 

PCS มหาชยั จงัหวดัสมทุรสาคร 31,996 - 31,996 

JWDP ถนนสวุินทวงศ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 7,535 5,170 12,705 

JPK บางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 19 จงัหวดั

สมทุรปราการ 

4,540 5,824 10,364 

JWDAL (Laos) เวียงจนัทน์ ประเทศลาว 262 - 262 

JWDAL (Myanmar) ยา่งกุ้ ง ประเทศพมา่ 2,500 - 2,500 

JWDAL (Cambodia) พนมเปญ ประเทศกมัพชูา 800 - 800 

รวมพืน้ที่คลังสินค้า 47,633 10,994 58,627 

ตารางต่อไปนีแ้สดงพืน้ท่ีคลงัสินค้าและอัตราการให้บริการรับฝากสินค้าแช่แข็งแช่เย็น (Occupancy Rate) 

ระหวา่งปี 2558 ถึง ปี 2560 

 หน่วย 2558 2559 2560 

จํานวนคลงัสนิค้า อาคาร 9 12 13 

พืน้ท่ีทัว่ไป ตารางเมตร 41,271 43,333 44,833 

พืน้ท่ีเขตปลอดอากร (Free Zone) ตารางเมตร 10,994 10,994 10,994 

รวมพืน้ที่คลังสินค้า ตารางเมตร 52,265 54,327 55,827 

อตัราการให้บริการรับฝากสนิค้า

ควบคมุอณุหภมูิแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 

ร้อยละ 64.5 51.9 73.2 

ทัง้นี ้การให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าสําหรับสินค้าควบคมุอณุหภูมิแช่เย็นและแช่แข็งระหว่างกลุม่บริษัท 

และลกูค้าสามารถแบง่ออกได้เป็นสองประเภท กลา่วคือ 1) การให้บริการแบบท่ีมีการทําสญัญาท่ีมีอายสุญัญาประมาณ 

1 - 3 ปี โดยสญัญาดงักลา่วสว่นใหญ่จะเป็นการทําระหวา่งกลุม่บริษัทและลกูค้าท่ีมีขนาดใหญ่ และ 2) แบบท่ีไมม่ีการทํา

สญัญาระยะยาว ซึ่งรายละเอียดข้อตกลงการให้บริการรวมทัง้อตัราค่าบริการจะระบใุนข้อเสนอการให้บริการ (Service 

Proposal) ซึ่งจะมีการปรับปรุงต่อเมื่อรายละเอียดการให้บริการและอตัราค่าบริการมีการเปลี่ยนแปลง โดยส่วนใหญ่

ลกูค้าจะเป็นประเภทแบบท่ีไม่มีการทําสญัญาระยะยาว อย่างไรก็ดี อัตราค่าบริการคลงัสินค้าสําหรับสินค้าควบคุม

อุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็งบนพืน้ท่ีเขตปลอดอากร (Free Zone) จะสงูกว่าอตัราค่าบริการบนพืน้ท่ีทัว่ไป โดยคิดอตัรา

คา่บริการรับฝากและบริหารสนิค้าสาํหรับสนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็งตอ่ตนั 

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงรายได้จากการให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าสําหรับสินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่

แข็งของบริษัทฯ สาํหรับปีบญัชี 2558 ถึง 2560 
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หน่วย : ล้านบาท 
สาํหรับปีบัญชสีิน้สุดวนัที่ 

31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 

รายได้จากการให้บริการรับฝากและบริหาร

สนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง1 
447.1 372.7 449.5 

หมายเหต:ุ 1 รายได้จากการให้บริการบริหารจดัการข้างต้นไม่รวมรายได้จากการให้บริการขนสง่สนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง เน่ืองจาก 

อยู่ในสว่นธุรกิจให้บริการขนสง่สนิค้า   

นอกจากนี ้PCS JWDP และ JPK ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการ

สง่เสริมการลงทนุหรือบีโอไอ ซึง่ทําให้บริษัทดงักลา่วได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษีอากร 

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

สําหรับธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าสําหรับสินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็งในประเทศนัน้ มี

พืน้ท่ีให้บริการหลกัอยู่ 3 พืน้ท่ี ซึ่งแต่ละพืน้ท่ีรองรับลกูค้าท่ีแตกตา่งกนั กลา่วคือ พืน้ท่ีมหาชยัมีกลุม่ลกูค้าหลกัคือผู้ผลติ

อาหารทะเลแช่แข็ง เช่น Thai Union Manufacturing และ Lucky Union Food ส่วนพืน้ท่ีสวุินทวงศ์รองรับลกูค้าผู้ผลิต

อาหารประเภทสตัว์ปีก เช่น CPF และพืน้ท่ีบางนารองรับลกูค้า Trading ได้แก่ ผู้ประกอบการอาหารสําเร็จรูปท่ีรอการ

สง่ออก ผู้ประกอบการด้านอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ และผู้ประกอบการด้านยา เป็นต้น สาํหรับคลงัสนิค้าในตา่งประเทศ จะ

เน้นกลุม่ลกูค้าท่ีเป็นผู้ผลติอาหารเป็นหลกัก่อนในระยะแรก        

สภาวะการแข่งขัน 

คู่แข่งในการให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าสําหรับสินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง ได้แก่ผู้ ให้บริการ

ในพืน้ท่ีใกล้เคียง ได้แก่ Bangkok Seafood Cold Storage, SWC Cold Storage, PITI Cold Storage เป็นต้น แม้วา่จะมี

คู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกนัหลายราย แต่เน่ืองจากกลุ่มบริษัทมีพืน้ท่ีการให้บริการท่ีใหญ่ ทําให้เกิดการประหยดัต่อ

ขนาด ประกอบกับมีบริการขนส่งและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีช่วยในการบริหารจดัการ ทําให้ตอบสนองความ

ต้องการด้านโลจิสติกส์ได้อยา่งครบวงจร อนัเป็นสิง่สาํคญัในการสร้างความสามารถในการแขง่ขนัของกลุม่บริษัท 

2.1.2 ธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้า 

กลุ่มบริษัทให้บริการขนส่งสินค้าภายใต้การดําเนินงานของบริษัทฯ JTS PLP และ LAL โดยมีวตัถปุระสงค์หลกั

เพ่ือผลกัดนัให้กลุม่บริษัทเป็นผู้ประกอบการโลจิสติกส์อย่างครบวงจร และเพ่ิมความสะดวกสบายให้กบัลกูค้าของกลุ่ม

บริษัท โดยระหว่างปี 2558 ถึง 2560 กลุม่บริษัทมีรายได้เฉลี่ยจากการให้บริการขนสง่สนิค้าประมาณร้อยละ12.7 – 16.2 

ของรายได้จากการให้เช่าและบริการของบริษัทฯ 

กลุม่บริษัทให้บริการขนสง่สินค้าในประเทศ และขนสง่สินค้าข้ามแดน (Cross Border) เช่น ประเทศลาว ประเทศ

กมัพชูา ประเทศมาเลเซีย และประเทศพม่า และมีแผนท่ีจะขยายเส้นทางการให้บริการไปยงัประเทศอ่ืนในแถบภมูิภาค

เอเชียในอนาคต เช่น ประเทศเวียดนาม และประเทศจีน เป็นต้น โดยสินค้าท่ีกลุ่มบริษัทให้บริการขนส่งสามารถแบ่ง

ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ สินค้าทัว่ไป สินค้าอนัตราย ยานยนต์ และสินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง โดยกลุม่

บริษัทมีการติดตัง้ระบบ Real time GPS Tracking เพ่ือแสดงตําแหน่ง สถานะ ความเร็ว และทิศทางการเดินรถของรถ

ขนสง่ รวมถึงใช้ข้อมลูในการประเมินพฤติกรรมการขบัรถขนสง่ของบริษัท เช่น การใช้ความเร็วเกินกําหนด การจอดรถโดย
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ไม่ดบัเคร่ือง ขบัรถออกนอกเส้นทางท่ีได้กําหนดไว้ และยงัช่วยเพ่ิมความมัน่ใจให้กบัลกูค้าได้ว่าสินค้าของลกูค้าได้สง่

สนิค้าทนัเวลาและปลอดภยั นอกจากนี ้กลุม่บริษัทใช้ระบบการจดัการการขนสง่ (Transportation Management System 

หรือ "TMS") เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการขนส่งและการรับฝากข้อมูลของกลุ่มบริษัท โดยระบบ TMS จะ

ควบคมุระบบการขนสง่ทัง้หมด ซึ่งครอบคลมุกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบักระบวนการขนสง่ตัง้แตก่ารจองรถจนถึงการบนัทกึ

บญัชี ซึง่รวมถึง การวางแผนจดัเส้นทางการเดินรถให้เกิดประโยชน์สงูสดุ การติดตามตําแหนง่หรือสถานะของสนิค้าตัง้แต่

ออกจากคลงัสินค้าจนถึงการส่งมอบ การจัดการคําสัง่ขนส่งและเอกสารประกอบการขนส่ง การเก็บข้อมูลในระบบ

อิเล็กทรอนิคส์ เช่น ระบบบญัชีออนไลน์ ซึ่งรวมถึง ระบบใบแจ้งหนี ้และการชําระเงิน เป็นต้น นอกจากนีก้ลุม่บริษัทได้นํา

ระบบรายงานการควบคมุอณุหภมูิ (GPS Temperature Online Report) ติดตัง้ในการบริการขนสง่สําหรับสินค้าควบคมุ

อณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง โดยมีอปุกรณ์ตรวจวดัระดบัอณุหภมูิท่ีแจ้งคา่ทกุๆ 5 นาที เพ่ือป้องกนัอณุหภมูิไมใ่ห้ตํ่าหรือสงู

กวา่ท่ีกําหนด 

กลุม่บริษัทได้กําหนดนโยบายการขนสง่ของกลุม่บริษัทเพ่ือป้องกนัอบุตัิเหตท่ีุอาจจะเกิดขึน้จากการขนสง่ โดยได้

กําหนดให้พนกังานขบัรถขนสง่ทกุคนผา่นการฝึกอบรมตามหลกัสตูรการขนสง่ และมีประกนัภยัคุ้มครองสินค้าตลอดการ

ขนสง่ นอกจากนี ้กลุม่บริษัทได้กําหนดมาตรฐานในสว่นของรถขนสง่วตัถอุนัตรายให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด มีการ

อบรมให้ความรู้แก่พนกังานขบัรถในด้านตา่งๆ และทําประกนัภยัความเสยีหายของวตัถอุนัตรายในกรณีเกิดอบุตัิเหต ุเพ่ือ

เป็นมาตรการช่วยลดความเสีย่งในการเกิดอบุตัิภยัและความสญูเสยีท่ีอาจเกิดขึน้ในระหวา่งการขนสง่วตัถอุนัตราย และมี

การกําหนดให้พนกังานขบัรถทุกคนมีใบอนุญาตประเภทท่ี 4 ผ่านการสอบประวตัิ ตรวจร่างกาย ตรวจสภาพรถทกุครัง้

ก่อนใช้งาน และได้รับอบรมก่อนปฏิบตัิงาน รวมไปถึงพนกังานขบัรถต้องมีการตรวจสภาพตู้หรือสินค้าอนัตรายเบือ้งต้น

และสญัลกัษณ์ต่างๆ ท่ีถูกต้องก่อนขบัเคลื่อนรถออกไป และมีการกําหนดให้รถขนส่งวตัถอุนัตรายมีอปุกรณ์เพ่ือรักษา

ความปอดภยัครบถ้วนตามข้อกําหนด 

การให้บริการขนสง่สนิค้า แบง่เป็น 4 ประเภทหลกัตามลกัษณะสนิค้า ดงันี ้

(ก) สนิค้าทัว่ไป 

กลุม่บริษัทให้บริการขนสง่สนิค้าทัว่ไปในประเทศ และขนสง่สนิค้าทัว่ไปข้ามแดน (Cross Border)  ภายใต้

การดําเนินงานของบริษัทฯ และ JTS โดยใช้รถขนส่งทัง้หมด 5 ประเภท ได้แก่ รถหวัลาก Low-Bed รถหวัลาก 

Flat-Bed รถบรรทกุขนาด 4 ล้อ รถบรรทกุขนาด 6 ล้อ และรถบรรทกุขนาด 10 ล้อ ซึง่ทําให้กลุม่บริษัทสามารถขน

สินค้าได้หลายแบบ กลา่วคือ ทัง้ในลกัษณะสินค้าขนาดเล็ก สินค้าท่ีบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ และสินค้าแบบวาง

บนพืน้ราบซึง่ตา่งจากรถลากแบบหางปลาท่ีใช้ขนของได้เฉพาะตู้คอนเทนเนอร์เทา่นัน้  

การให้บริการขนสง่สนิค้าทัว่ไปสว่นใหญ่ของกลุม่บริษัทไมม่ีการทําสญัญาระยะยาวระหวา่งกลุม่บริษัทกบั

ลกูค้า อย่างไรก็ดี รายละเอียดข้อตกลงการให้บริการรวมทัง้อตัราค่าบริการขนสง่จะระบใุนข้อเสนอการให้บริการ 

(Service Proposal) ซึ่งจะมีการปรับปรุงต่อเมื่อรายละเอียดการให้บริการและอตัราค่าบริการมีการเปลี่ยนแปลง 

โดยอตัราค่าบริการขนส่งของกลุ่มบริษัทจะคิดตามระยะทางการขนส่งต่อเท่ียว ซึ่งในรายละเอียดข้อเสนอการ

ให้บริการ (Service Proposal) ให้สิทธิกลุ่มบริษัทในการปรับเพ่ิมอัตราค่าบริการขนส่งหากราคานํา้มันมีการ

ปรับตวัเพ่ิมขึน้ตามท่ีระบใุนข้อเสนอการให้บริการ (Service Proposal)  
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รถหวัลาก Low-Bed รถหวัลาก Flat-Bed 

  

รถบรรทกุขนาด 4 ล้อ รถบรรทกุขนาด 6 ล้อ 

 

รถบรรทกุขนาด 10 ล้อ 

(ข) สนิค้าอนัตราย 

การขนส่งสินค้าอนัตรายเป็นส่วนหนึ่งของการบริการภายใต้สมัปทานจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยใน

การควบคมุดแูลสินค้าอนัตรายในเขตพืน้ท่ีทา่เรือแหลมฉบงั ซึ่ง ณ ปัจจุบนั บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการรายเดียวท่ี

ได้รับสมัปทานในการขนสง่สนิค้าอนัตรายในเขตพืน้ท่ีแหลมฉบงั   

การให้บริการขนสง่สนิค้าอนัตรายของบริษัทฯ ดําเนินงานภายใต้ JTS โดยเส้นทางการขนสง่สนิค้าอนัตราย

ของ JTS สามารถแบง่ออกได้เป็น 2 เส้นทาง ได้แก่  

เส้นทางการนําเข้าสนิค้าอนัตราย  

JTS ให้บริการรับสินค้าจากท่าเทียบเรือแหลมฉบัง และนําไปส่งท่ีคลงัสินค้าอันตรายของบริษัทฯ ซึ่ง

เส้นทางมีระยะทางตัง้แตท่า่เทียบเรือตา่งๆ ในเขตทา่เรือแหลมฉบงัจนถึงคลงัสนิค้าเฉลีย่ประมาณ 2 กิโลเมตรและ
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ให้บริการรับสนิค้าจากทา่เทียบเรือไปสง่ท่ีโรงงานของลกูค้า โดยโรงงานลกูค้าสว่นใหญ่ตัง้อยูใ่นเขตภาคกลางและ

ภาคตะวนัออก เช่น จงัหวดัชลบรีุ จงัหวดัระยอง เป็นต้น  

เส้นทางการสง่ออกสนิค้าอนัตราย 

JTS ให้บริการไปรับสินค้าท่ีคลงัสินค้าอันตรายของบริษัทฯ และนําไปส่งท่ีท่าเทียบเรือแหลมฉบงั ซึ่งมี

เส้นทางมีระยะทางตัง้แต่คลงัสินค้าอนัตรายจนถึงท่าเทียบเรือต่างๆ ในเขตท่าเรือแหลมฉบงัเฉลี่ยประมาณ 2 

กิโลเมตร และให้บริการขนสง่สนิค้าจากโรงงานของลกูค้าไปยงัทา่เทียบเรือ  

ทัง้นี ้JTS จะจดัจ้างรถขนสง่จากผู้ รับจ้างภายนอกเพ่ือใช้ขนสง่สนิค้าโดยม ีJTS เป็นคนบริหารและควบคมุ

การขนส่งทัง้หมด ซึ่งในช่วงท่ีมีความต้องการสงูบริษัทฯ จะใช้รถบรรทุกในการขนส่งประมาณ 70 - 80 คนั เพ่ือ

รองรับตู้คอนเทนเนอร์ประมาณ 8,000 - 10,000 ตู้ตอ่เดือน 

 เน่ืองจากการให้บริการขนสง่สินค้าอนัตรายเป็นสว่นหนึ่งของการบริการภายใต้สมัปทานจากการท่าเรือ

แห่งประเทศไทย สญัญาการให้บริการขนสง่ของ JTS จึงเป็นสญัญาระยะยาวระหวา่ง JTS และบริษัทฯ โดยอตัรา

การให้บริการขนสง่จะคิดเป็นต่อตู้คอนเทนเนอร์ ตามอตัราท่ีกําหนดโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย ทัง้นี ้รายได้

สว่นหนึง่ของรายได้จากการขนสง่สนิค้าอนัตรายจะถกูแบง่ให้กบัการทา่เรือแหง่ประเทศไทย  

 
รถบรรทกุสินค้าอนัตราย 

(ค) ยานยนต์ 

กลุม่บริษัทให้บริการขนสง่ยานยนต์ด้วยรถบรรทกุรถ (Car Carrier) ให้กบัลกูค้าประเภทธุรกิจยานยนต์ชัน้

นําของประเทศ ซึง่ครอบคลมุการขนสง่ยานยนต์ตัง้แตโ่รงงานผลติ การสง่กระจายไปยงัตวัแทนจําหนา่ยรถยนต์ทัว่

ประเทศ รวมถึงการให้บริการขนส่งรถยนต์นําเข้าและรถยนต์ส่งออกข้ามแดน (Cross Border) ภายใต้การ

ดําเนินงานของ JTS  

ลูกค้าหลักท่ี JTS ให้บริการขนส่งรถยนต์เป็นลูกค้าโดยตรงของบริษัทฯ และ ATL เช่น บริษัท นิสสัน 

มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท สหการประมลู จํากดั (มหาชน) 

และตวัแทนจําหนา่ยรถยนต์ และลกูค้ารายใหญ่รายอ่ืนท่ีไมใ่ช่ลกูค้าโดยตรงของบริษัทฯ และ ATL  
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ทัง้นี ้สญัญาการให้บริการระหว่าง JTS และลกูค้ารายอ่ืนส่วนใหญ่จะเป็นสญัญาอายุประมาณ 1 - 3 ปี 

ในขณะท่ีสญัญาการให้บริการระหว่าง JTS กบั ATL จะเป็นสญัญาอายปุระมาณ 3 ปี  โดยอตัราค่าบริการขนสง่

ทัง้สองกลุม่ลกูค้าจะคิดอตัราคา่บริการตอ่คนัตามระยะทางการขนสง่  

 

รถบรรทกุรถ (Car Carrier) 

(ง) สนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง 

กลุม่บริษัทให้บริการขนสง่สินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็งด้วยรถห้องเย็นภายใต้การดําเนินงาน

ของ PLP โดยลกูค้าสว่นใหญ่ของกลุม่บริษัทเป็นลกูค้าท่ีใช้บริการคลงัสินค้าสําหรับสินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็น

และแช่แข็งของกลุม่บริษัทฯ 

การให้บริการขนสง่สินค้าควบคมุอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็งส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทไมม่ีการทําสญัญา

ระยะยาวระหวา่งกลุม่บริษัทกบัลกูค้า อย่างไรก็ดี รายละเอียดข้อตกลงการให้บริการรวมทัง้อตัราคา่บริการขนสง่

จะระบุในข้อเสนอการให้บริการ (Service Proposal) ซึ่งจะมีการปรับปรุงต่อเมื่อรายละเอียดการให้บริการและ

อตัราค่าบริการมีการเปลี่ยนแปลง โดยอตัราคา่บริการขนสง่ของกลุม่บริษัทจะคิดตามระยะทางการขนสง่ตอ่เท่ียว 

ซึง่ในรายละเอียดข้อเสนอการให้บริการ (Service Proposal)  

 

                                                                                                 รถห้องเย็น  
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ตารางตอ่ไปนีจํ้านวนรถขนสง่ของกลุม่บริษัท ณ 31 ธนัวาคม 2560 แบง่ตามประเภทรถขนสง่ดงันี ้

ดาํเนิน 

งานโดย 

รถหวัลาก 

Flat-Bed 

รถบรรทุกรถ 

(Car Carrier) 

รถบรรทุก 

4,6 ล้อ 

รถขนส่งห้อง

เย็นขนาด 4 ล้อ 

รถขนส่งห้อง

เย็นขนาด 6 ล้อ 

รถขนส่งห้องเย็น

ขนาด 10 ล้อ 

รวม

จาํนวนรถ 

(คัน) (คัน) (คัน) (คัน) (คัน) (คัน) (คัน) 

JTS 56 56 31 - - - 143 

PLP - - - 10 3 25 38 

รวม 56 56 31 10 3 25 181 

ณ ปัจจุบนั กลุม่บริษัทมีจํานวนรถทัง้หมด 181 คนั แบ่งออกเป็นรถหวัลาก Flat-Bed 56 คนั, รถบรรทกุรถ (Car 

Carrier) ทัง้หมด 56 คนั ท่ีสามารถบรรทุกรถยนต์เพ่ือการจัดส่งรถได้จํานวน 7-8 คนัต่อเท่ียว, รถบรรทุก 4 และ 6 ล้อ 

จํานวน 31 คนั สําหรับรองรับงาน JWD Express และมีรถขนส่งห้องเย็นขนาด 4 ล้อ 6 ล้อและ 10 ล้อทัง้หมด 38 คนั 

นอกจากนัน้ บริษัทได้มีการจดัจ้างผู้ รับจ้างภายนอกเพ่ือใช้ขนสง่สินค้าโดยรถหวัลาก Low-Bed, รถ 4 ล้อ, รถ 6 ล้อ และ

รถ 10 ล้อ ซึง่มีกลุม่บริษัทเป็นคนบริหารและควบคมุการขนสง่ทัง้หมด 

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงรายได้จากการขนสง่ของบริษัทฯ สาํหรับปีบญัชี 2558 ถึง 2560 

กลุ่มธุรกิจ 

สาํหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 

31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 

รายได้ 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ รายได้ 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ รายได้ 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

การขนสง่สินค้าทัว่ไป 57.7 19.4 57.2 17.3 81.4 21.4 

การขนสง่สนิค้าอนัตราย 127.6 42.9 127.0 38.5 126.8 33.4 

การขนสง่รถยนต์ 53.2 17.9 73.2 22.2 95.2 25.1 

การขนสง่สินค้าควบคมุอณุหภมิูแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 59.1 19.8 63.7 19.3 45.0 11.9 

การขนสง่ข้ามแดน - - 9.0 2.7 31.2 8.2 

รวมทัง้หมด   297.6 100.0 330.0 100.0 379.6 100.0 

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ธุ ร กิจให้บริการขนส่งสินค้าเ ป็นหนึ่งในธุรกิจซึ่งช่วยส่ง เสริมให้กลุ่มบริษัทเป็นผู้ ประกอบการโลจิส 

ติกส์อยา่งครบวงจร ดงันัน้ กลุม่ลกูค้าเป้าหมายท่ีบริษัทฯ ให้บริการขนสง่สนิค้าสว่นใหญ่เป็นกลุม่ลกูค้าท่ีใช้บริการจดัการ

คลงัสินค้าของบริษัทฯ ท่ีต้องการเพ่ิมความสะดวก และลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ของบริษัท ทัง้นี ้ลูกค้าท่ีบริษัทฯ 

ให้บริการขนสง่ ได้แก่ ลกูค้าท่ีใช้บริการคลงัสนิค้าสาํหรับสนิค้าทัว่ไป  ผู้ประกอบกิจการนําเข้าและสง่ออกรถยนต์ ตวัแทน

จําหนา่ยรถยนต์ ลกูค้าท่ีใช้บริการคลงัสนิค้าสาํหรับสนิค้าควบคมุอณุหภมูิแชเ่ย็นและแช่แข็ง และบริษัทท่ีมีการนําเข้าและ

สง่ออกสนิค้าอนัตรายผา่นทา่เรือแหลมฉบงั เป็นต้น 

นอกจากนี ้ในปีท่ีผา่นมา บริษัทฯ พยายามท่ีจะขยายฐานลกูค้าไปยงัผู้ประกอบการตา่งประเทศ เช่น ประเทศลาว 

และประเทศพม่า โดยการให้บริการขนส่งข้ามแดน (Cross Border) ทัง้ในส่วนของการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ และการ

ขนสง่รถยนต์ และยงัมีแผนการขยายเส้นทางขนสง่ไปยงัประเทศในแถบภมูิภาคเอเชียประเทศอ่ืน   
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สภาวะการแข่งขัน 

ธุรกิจการให้บริการขนสง่ เป็นธุรกิจท่ีมีการแขง่ขนัสงูมาก เน่ืองจากมีผู้ประกอบการขนสง่ จํานวนมาก อย่างไรก็ดี 

การประกอบธุรกิจการขนส่งมีลกัษณะเป็นแบบการพึ่งพาอาศยักนั เน่ืองจากไม่มีผู้ประกอบการรายใดท่ีสามารถขนสง่

สนิค้าได้ทัว่ประเทศ ดงันัน้ ในบางโอกาสคูแ่ขง่ของบริษัทฯ อาจวา่จ้างให้บริษัทฯ ช่วยทํางานขนสง่สนิค้า หรือบริษัทฯ อาจ

ว่าจ้างบริษัทอ่ืน ในกรณีท่ีลกูค้ามีความต้องการมากกว่าความสามารถในการให้บริการของบริษัทฯ ทัง้นี ้คู่แข่งในธุรกิจ

การให้บริการขนสง่ ได้แก่ บริษัท เคอร่ี โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท หมิง ทรานสปอร์ต จํากดั และบริษัท ยเูซ็น 

โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากดั 

2.1.3 ธุรกิจให้บริการขนย้ายในประเทศและต่างประเทศ และตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

บริษัทฯ ให้บริการขนย้ายให้กบับคุคลและองค์กรทัง้ในและตา่งประเทศอยา่งครบวงจร ภายใต้การดําเนินงานของ 

JVK โดย JVK มีสํานกังานทัง้ในและต่างประเทศ (โดยสํานกังานในต่างประเทศตัง้อยู่ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ

กมัพชูา ประเทศเวียดนาม และประเทศติมอร์ตะวนัออก ซึ่งจะเป็นสํานกังานสําหรับติดตอ่ประสานงานกบัลกูค้าท่ีอยูใ่น

ประเทศดงักลา่ว เพ่ือรองรับโอกาสทางธุรกิจท่ีจะขยายตวัในตา่งประเทศ) ทัง้นีส้าํนกังานในตา่งประเทศจะไมไ่ด้ทําหน้าท่ี

ให้บริการขนย้ายด้วยตวัเอง แต่จะติดต่อประสานงานกบัพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีบริษัทฯ เห็นว่ามีศกัยภาพ และคณุภาพใน

การทํางานท่ีดีในการให้บริการลกูค้า 

อยา่งไรก็ดี การให้บริการขนย้ายแตล่ะประเภทจะใช้บคุลากรท่ีมีความชํานาญเฉพาะทาง และใช้อปุกรณ์ในการขน

ย้ายท่ีแตกต่างกนัตามความเหมาะสมของสิ่งของขนย้าย ซึ่งบริษัทฯ มีบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในการขนย้ายสงู และ

ได้รับการอบรมสําหรับการขนย้ายสิ่งของแตล่ะประเภทโดยเฉพาะ JVK จําแนกบริการออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ บริการ

ขนย้ายสิ่งของเคร่ืองใช้สําหรับท่ีพักอาศยั บริการขนย้ายอุปกรณ์สํานกังาน บริการขนย้ายอุปกรณ์เคร่ืองจักรสําหรับ

โรงงาน บริการขนย้ายสิง่ของสําหรับงานแสดงสินค้าและศิลปะวตัถ ุและบริการตวัแทนขนสง่สินค้าระหวา่งประเทศทาง

เรือ และทางอากาศ 

(ก) บริการขนย้ายสิง่ของเคร่ืองใช้สาํหรับท่ีพกัอาศยั 

JVK ให้บริการกบับคุคลทัว่ไปในการขนย้ายสิ่งของเคร่ืองใช้สําหรับท่ีพกัอาศยั ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ ของใช้

สว่นตวั สตัว์เลีย้ง ยานพาหนะ โดยบริการท่ี JVK ให้บริการครอบคลมุตัง้แตก่ารบรรจหีุบหอ่เพ่ือการขนย้าย บริการ

รับฝากสิ่งของในคลงัสินค้าทัง้แบบระยะสัน้และระยะยาว และบริการให้เช่าห้องแบบส่วนตัวเพ่ือเก็บสินค้า 

ตลอดจนบริการติดตัง้ ในกรณีท่ีมีการขนย้ายข้ามประเทศ JVK ยงัให้บริการจดัสง่ทางเรือและอากาศ และบริการ

ดําเนินพิธีการทางศลุกากรอีกด้วย  

JVK ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ในการให้บริการขนย้ายสิ่งของเคร่ืองใช้ให้กบั

ลกูค้าท่ีซือ้อสงัหาริมทรัพย์ ซึง่เป็นหนึง่ในกลยทุธ์ทางการตลาดของบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เน่ืองจากลกูค้าสว่นหนึ่งของ JVK เป็นบคุคลและบริษัทต่างชาติ บริษัทฯ จึงได้เพ่ิมการให้บริการเพ่ือช่วย

อํานวยความสะดวกแก่บคุคลดงักลา่วในการย้ายถ่ินฐาน ได้แก่ บริการพาชมสถานท่ีก่อนการย้ายถ่ินฐาน บริการ

ด้านวีซา่และตรวจคนเข้าเมือง บริการจดัหาท่ีพกั บริการจดัหาสถานศกึษา เป็นต้น 
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(ข) บริการขนย้ายอปุกรณ์สาํนกังาน 

JVK ให้บริการกับบริษัทในการขนย้ายอุปกรณ์สํานกังาน ซึ่งบริการของ JVK ได้แก่ การให้บริการจดัทํา

แผนงานและควบคุมการขนย้าย บริการขนย้ายและจัดรูปแบบสํานักงาน บริการติดตัง้และถอดประกอบ

เฟอร์นิเจอร์และอปุกรณ์สาํนกังาน บริการรับฝากอปุกรณ์สาํนกังานในคลงัสินค้า บริหารบญัชีทรัพย์สนิแบบ Real 

Time 

(ค) บริการขนย้ายอปุกรณ์เคร่ืองจกัรสาํหรับโรงงาน 

JVK ให้บริการขนย้ายอุปกรณ์เคร่ืองจักรท่ีมีขนาดใหญ่ และ/หรือ มีนํา้หนกัมาก โดยมีกลุ่มลกูค้าหลกั 

ได้แก่ บริษัทผู้ผลิต บริษัทนําเข้า บริษัทส่งออก ซึ่งบริการท่ี JVK ให้บริการ ได้แก่ บริการให้คําปรึกษาพร้อมวาง

แผนการดําเนินการขนย้าย บริการบรรจุหีบห่อแบบสญุญากาศและจดัทําลงัไม้เพ่ือเตรียมความพร้อมในการขน

ย้าย บริการจดัสง่ทางเรือและอากาศ บริการดําเนินพิธีการทางศลุกากรและจดัสง่ บริการรับฝากอปุกรณ์เคร่ืองจกัร

สาํหรับโรงงาน เป็นต้น 

(ง) บริการขนย้ายสิง่ของสาํหรับงานแสดงสนิค้าและศิลปะวตัถ ุ

งานแสดงสินค้าและงานขนย้ายศิลปะวตัถสุว่นใหญ่เป็นสินค้าท่ีมีมลูค่าสงู จึงต้องการบคุลากรท่ีมีความ

ชํานาญในการขนย้าย JVK มีทีมงานท่ีมีประสบการณ์ในการบรรจหีุบหอ่แบบพิเศษ เช่น การใช้โฟม   เอบี และการ

ขนย้ายสนิค้าด้วยเคร่ืองมือพิเศษ 

การให้บริการของ JVK จะคิดค่าบริการตามจํานวนเท่ียวรถขนสง่ท่ีใช้ และ/หรือ ตามปริมาณสินค้า โดย

สว่นใหญ่จะเป็นการเสนอบริการเป็นรายครัง้ 

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงรายได้จากการขนย้ายของบริษัทฯ สาํหรับปีบญัชี 2558 ถึง 2560  

กลุ่มธุรกิจ 

สาํหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 

31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 

รายได้ 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ รายได้ 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ รายได้ 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

บริการขนย้ายสิ่งของเคร่ืองใช้สําหรับทีพ่กัอาศยั 227.4 78.9 196.4 76.8 198.4 74.2 

บริการขนย้ายอปุกรณ์สํานกังาน 10.1 3.5 14.0 5.5 15.3 5.7 

บริการขนย้ายอปุกรณ์เคร่ืองจกัรสําหรับโรงงาน 20.9 7.2 28.3 11.0 25.6 9.6 

บริการขนย้ายสิ่งของสําหรับงานแสดงสินค้าและศลิปะ 29.9 10.4 17.1 6.7 12.8 4.8 

บริการอ่ืน - - - - 15.4 5.7 

รวมทัง้หมด   288.3 100.0 255.8 100.0 267.5 100.0 

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมายท่ีบริษัทฯ ให้บริการขนย้ายของใช้ เคร่ืองเรือน อปุกรณ์สํานกังาน ร้านอาหาร และอปุกรณ์เบ

เกอร่ี อปุกรณ์เคร่ืองจกัรสาํหรับโรงงาน และ พิพิธภณัฑ์สถานตา่งๆ ร้านสนิค้ามลูคา่สงู ได้แก่ บริษัทท่ีมีพนกังานตา่งชาติ

ทํางานในประเทศไทย เช่น สถานทตู หน่วยงานอิสระต่างประเทศ บริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีบริการขนย้ายสนิค้า

ให้กบัผู้ซือ้  และบริษัทและโรงงานท่ีมีความต้องการในการขนย้าย ทัง้นี ้บริษัทฯ มีกลยทุธ์การทําการตลาด โดยมีการลง
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โฆษณาการบริการขนย้ายในอินเตอร์เน็ต ให้พนกังานการตลาดของบริษัทฯ ลงพืน้ท่ีไปท่ีออฟฟิศและโรงงาน เพ่ือแจกโบร

ชัวร์ และนําเสนอการบริการขนย้าย นอกจากนี ้JVK ยงัมีการพฒันาการบริการให้เป็นบริษัทขนย้ายท่ีครบวงจร (One 

Stop Service) เช่น การขนย้ายเคร่ืองจักร JVK จะมีการจ้างผู้ รับเหมา (Sub-contractor) เพ่ือให้บริการเสริมคือมีการ

บริการเดินสายไฟเพ่ือให้เคร่ืองจกัรสามารถพร้อมใช้ได้รวดเร็วมากขึน้ เป็นต้น  

สภาวะการแข่งขัน 

คูแ่ขง่ในการให้บริการขนย้ายทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ได้แก่ บริษัท Asian Tigers Mobility Thailand, AGS 

International Movers, Crown Relocations เป็นต้น ทัง้นี ้คู่แข่งขนัแต่ละรายมีกลุม่เป้าหมายท่ีแตกตา่งกนั บางรายอาจ

เน้นให้บริการในการขนย้ายในประเทศเป็นหลกั ขณะท่ีบริษัทฯ เน้นให้บริการองค์กรระหว่างประเทศ เช่น สถานทตู เป็น

ต้น รวมทัง้ มีการขยายการบริการไปยงัการขนย้ายประเภทอ่ืน เช่น สาํนกังาน และการจดัการแสดง เป็นต้น 

2.1.4 ธุรกิจให้บริการจดัการเอกสารและข้อมูล 

กลุม่บริษัทให้บริการรับฝากเอกสารอย่างครบวงจรภายใต้การดําเนินงานของ DTS โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการ

ให้บริการรับฝากเอกสาร (Document storage service) และการให้บริการจดัการเอกสาร (Handling) บริการรับฝากสื่อ

อิเล็คทรอนิคส์ (Electronics media storage service) บริการสแกนเอกสาร (Document scanning service) บริการ

บรรจุเอกสารและจดัทําทะเบียน (Packing & filling service) บริการทําลายเอกสาร (Document destroy service) และ

บริการขนสง่เอกสาร เป็นต้น 

รูปแบบของการรับฝากเอกสารและการบริการของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบของ

กลอ่งเอกสาร รูปแบบของแฟ้มเอกสาร และเอกสารอิเล็คทรอนิคส์ (e-document) คลงัรับฝากเอกสารของกลุม่บริษัทมี

ระบบรักษาความปลอดภยัสงู และถกูควบคมุด้วยระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ด อีกทัง้ได้นํา O’Niel Software ซึ่งเป็น

ระบบบริหารจดัการคลงัเอกสารท่ีได้มาตรฐานระดบัโลกมาใช้ในการบริหารเอกสารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัการ

และค้นหาเอกสารอยา่งเป็นระบบ ถกูต้องแมน่ยํา และรวดเร็ว  

 

 

  

ฝากเอกสารในรูปแบบของกลอ่งเอกสาร ฝากเอกสารในรูปแบบของแฟ้มเอกสาร 

ณ ปัจจุบนั DTS มีคลงัสินค้าทัง้หมดจํานวน 4 หลงั คิดเป็นพืน้ท่ีทัง้หมดประมาณ 14,520 ตารางเมตร  ตัง้อยูบ่น

ถนนสามวา กรุงเทพฯ, ถนนสวุินทวงศ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา, อําเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม ่และเขตท่าเรือ       แหลมฉบงั 

จงัหวดัชลบรีุ  ซึง่สามารถรองรับความต้องการในการรับฝากเอกสารได้ประมาณ 1,100,000 กลอ่ง 
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ตารางตอ่ไปนีแ้สดงพืน้ท่ีคลงัสนิค้าในการให้บริการจดัการเอกสารและข้อมลูของกลุม่บริษัท ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2560 

ดาํเนินงานโดย ที่ตัง้ 
พืน้ที่ ความสามารถในการรับฝาก 

(ตารางเมตร) (กล่อง) 

DTS ถนนสามวา กรุงเทพฯ 1,920 106,000 

ถนนสวุินทวงศ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 9,000 780,000 

ทา่เรือแหลมฉบงั จงัหวดัชลบรีุ 1,200 72,000 

อําเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม ่ 2,400 140,000 

รวม 14,520 1,098,000 

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงพืน้ท่ีคลงัสนิค้าในการให้บริการจดัการเอกสารและข้อมลูของกลุม่บริษัทระหวา่งปี 2558 ถึง 2560 

 หน่วย 2558 2559 2560 

จํานวนคลงัสนิค้า หลงั 4 4 4 

พืน้ท่ีทัว่ไป ตารางเมตร 14,520 14,520 14,520 

จํานวนกลอ่งท่ีรับฝาก กลอ่ง 739,703 782,013 833,528 

 

 

 

 

 

คลงัรับฝากเอกสารและข้อมลู 

บริษัทฯ ให้บริการขนสง่เอกสารเป็นสว่นหนึ่งของการให้บริการเพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายให้กบัลกูค้า ทัง้นี ้ DTS 

มีรถเพ่ือใช้ขนสง่เอกสารทัง้หมด 10 คนั 

 

 

 

 

 

รถขนสง่เอกสาร 

สญัญาการให้บริการจดัการเอกสารและข้อมลูระหวา่งกลุม่บริษัทฯ และลกูค้า สว่นใหญ่เป็นสญัญาระยะสัน้ อายุ

สญัญาประมาณ 1-3 ปี โดยในสญัญาจะระบุขอบเขตของการให้บริการ และอตัราค่าบริการท่ีชัดเจน รวมทัง้ กําหนด

วิธีการเข้าตรวจสอบทรัพย์สนิ ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการตรวจสอบเอกสารท่ีฝากไว้กบักลุม่บริษัทฯ 
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ตารางต่อไปนีแ้สดงรายได้จากการให้บริการรับฝากเอกสาร และรายได้จากการให้บริการจัดการเอกสารของ  

บริษัทฯ สาํหรับปีบญัชี 2558 ถึง 2560  

กลุ่มธุรกิจ 

สาํหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 

31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 

รายได้ 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ รายได้ 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ รายได้ 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

การให้บริการรับฝากเอกสาร 73.4 83.6 79.7 86.2 85.3 86.7 

การให้บริการจดัการเอกสารและบริการขนสง่ 14.4 16.4 12.8 13.8 13.1 13.3 

รวมทัง้หมด   87.8 100.0 92.5 100.0 98.4 100.0 

ลักษณะลกูค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลกูค้าเป้าหมายท่ีบริษัทฯ ให้บริการจัดการเอกสารและข้อมูล ได้แก่ สํานักงานท่ีมีเอกสารจํานวนมากท่ี

ต้องการลดภาระในการจดัการเอกสารและข้อมลู เช่น บริษัทตรวจสอบบญัชี ธนาคาร บริษัทประกนัภยั โดยกลยทุธ์ในการ

ทําการตลาดของบริษัทฯ สําหรับการให้บริการจดัการเอกสารและข้อมูล บริษัทฯ จะให้พนกังานการตลาดศึกษารายช่ือ

บริษัทท่ีอยู่ในเขตธุรกิจการค้าหลกัท่ีสําคญั (Business Zone) เน่ืองจากย่านธุรกิจการค้า สว่นใหญ่จะมีคา่เช่าพืน้ท่ีราคา

สงู ซึง่ไมเ่หมาะสาํหรับการใช้พืน้ท่ีเพ่ือจดัเก็บเอกสาร บริษัทฯ จึงเลง็เห็นโอกาสทางธุรกิจในการเข้าหาลกูค้ากลุม่ดงักลา่ว

เป็นหลกั โดยพนักงานการตลาดของบริษัทฯ จะเข้าไปเสนอการบริการจัดเก็บเอกสารกับลูกค้าโดยตรง นอกจากนี ้   

บริษัทฯ ยงัให้ความสาํคญักบักลุม่ลกูค้าเดิมโดยให้บริการท่ีหลากหลาย และการให้บริการท่ีถกูต้องและรวดเร็ว 

สภาวะการแข่งขัน 

ธุรกิจการให้บริการจดัเก็บเอกสารและข้อมลูมีการแขง่ขนัท่ีไม่รุนแรงมากนกั เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีมีผู้ประกอบการ

น้อยราย อย่างไรก็ดี กลุม่บริษัทฯ เป็นผู้ ให้บริการจดัเก็บเอกสารและข้อมลูท่ีมีประสบการณ์มานานกวา่ 20 ปี ด้วยระบบ

การจัดเก็บเอกสารท่ีทนัสมยัและลกูค้าสามารถตรวจสอบสถานะของเอกสารท่ีฝากได้ผ่านทางระบบออนไลน์ จึงทําให้

ได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าเดิม และลกูค้ารายใหม ่รวมทัง้ กลุม่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการรายเดียวท่ีมีคลงัสนิค้าอยูใ่น 3 

จงัหวดั ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และชลบรีุ จึงเป็นการช่วยอํานวยความสะดวกลกูค้ารายใหญ่ท่ีมีสาขาอยู่ต่างจงัหวดั 

ทัง้นี ้คู่แข่งในการให้บริการรับฝากเอกสารอย่างครบวงจร ได้แก่ บริษัท Iron Mountain (Thailand)  บริษัท กรุงเทพคลงั

เอกสาร จํากดั และบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากดั (มหาชน) เป็นต้น 

2.1.5 ธุรกิจอื่นๆ 

ธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษัทให้บริการประกอบด้วยธุรกิจให้เช่าอาคารสํานกังานและคลงัสินค้า และธุรกิจให้บริการ

พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยระหวา่งปี 2558 ถึง 2560 กลุม่บริษัทมีรายได้จากธุรกิจกลุม่นีป้ระมาณร้อยละ 0.6 

- 1.5 ของรายได้รวมของบริษัทฯ  

(ก) ธุรกิจให้เช่าอาคารสาํนกังานและคลงัสนิค้า 

กลุม่บริษัทให้บริการให้เช่าในอาคารสาํนกังานและคลงัสนิค้า ภายใต้การดําเนินงานของ BJL และ JPLAND  
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ผู้ เช่าส่วนใหญ่ของ BJL เป็นบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างไรก็ดี BJL ได้ให้เช่าพืน้ท่ีบางส่วนกบับุคคลภายนอก 

โดยสญัญาการให้บริการระหว่าง BJL และผู้ เช่าทัง้ในกลุม่บริษัท และบคุคลภายนอกเป็นสญัญาอายเุฉลี่ย 1- 3 ปี ทัง้นี ้

ท่ีดิน อาคารสาํนกังาน และคลงัสนิค้าของ BJL ตัง้อยูท่ี่ถนนกรุงเทพกรีฑา กรุงเทพฯ, ถนนสามวา กรุงเทพฯ,    ถนนสวุินท

วงศ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา และพืน้ท่ีทา่เรือแหลมฉบงั จงัหวดัชลบรีุ 

ขณะท่ี JPLAND ให้บริการคลงัสินค้าเพ่ือให้บคุคลภายนอกเช่า โดยสญัญาการให้บริการเป็นสญัญาอายเุฉลีย่ 3 

ปี ทัง้นี ้ท่ีดิน อาคารสาํนกังาน และคลงัสนิค้าของ JPLAND ตัง้อยูท่ี่ถนนบางนา-ตราด จงัหวดัสมทุรปราการ 

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงพืน้ท่ีคลงัสนิค้าเพ่ือให้บคุคลภายนอกเช่าของ BJL และ JPLAND ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ดาํเนินงานโดย ที่ตัง้ 
จาํนวนคลังสนิค้า พืน้ที่ทั่วไป 

(หลงั) (ตารางเมตร) 

BJL ถนนสามวา กรุงเทพฯ 2 3,840 

JPLAND  ถนนบางนา-ตราด สมทุรปราการ 1 1,536 

รวมพืน้ที่คลังสินค้า 3 5,376 

(ข) ธุรกิจให้บริการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มบริษัทให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับกลุ่มบริษัท และบุคคลภายนอก ภายใต้การ

ดําเนินงานของ DITS ระบบท่ี DITS ได้พฒันาให้กบักลุม่บริษัท และบคุคลภายนอก และสร้างรายได้ให้กบั DITS ได้แก่ 

ระบบ WMS, ระบบ AYMS, ระบบ CCMS และระบบ TMS ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการดูแลระบบไอที Network 

ทัง้หมด ดแูลให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการใช้ระบบไอที ภายใต้การบริการของศนูย์บริการ Contact 

Center  

Warehouse Management System (WMS) 

DITS WMS มีการพฒันาระบบ WMS เพ่ือใช้สําหรับบริหารจดัการคลงัสินค้าท่ีบริหารโดยบริษัทฯ และได้พฒันา

ระบบ WMS เพ่ือขายหรือให้ลูกค้าภายนอกเช่า โดย WMS ท่ี DITS พัฒนาสามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ แบบ 

Enterprise และ แบบ Cloud เพ่ือตอบสนองความต้องการใช้งานของลูกค้าท่ีแตกต่างกัน โดยระบบ WMS แบบ 

Enterprise จะเป็นระบบบริหารจดัการคลงัสินค้าอย่างครบวงจรซึ่งเหมาะกบัลกูค้าท่ีมีขนาดใหญ่ ซึ่งแตกต่างจากระบบ

แบบ Cloud ซึ่งเหมาะกบัลกูค้าขนาดกลางถึงขนาดเล็กท่ีมีความต้องการระบบเพ่ือใช้จดัการคลงัสินค้าท่ีน้อยกวา่ และมี

ราคาท่ีตํ่ากวา่ 

WMS ท่ี DITS พฒันาเป็นระบบบริหารจัดการคลงัสินค้าอย่างครบวงจร ซึ่งแตกต่างจากระบบ WMS ทัว่ไป โดย

ระบบ WMS ทัว่ไปจะสามารถบริหารจดัการคลงัสินค้าเทา่นัน้ แตร่ะบบ WMS ของบริษัทฯ จะมีทีมงานผู้ เช่ียวชาญในการ

ให้คําแนะนําและร่วมพฒันากระบวนการทํางาน ให้มีการใช้งานระบบ WMS ร่วมกบัวิธีการทํางาน ผลกัดนัให้เป็นไปตาม

กลยทุธ์องค์กรเพ่ือประสิทธิภาพสงูสดุ  ระบบ WMS เป็นเคร่ืองมือในการบริหารการรับ เก็บ จ่าย ตลอดจนครอบคลมุถึง

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลท่ีใช้ในการจัดการคลงัสินค้า เช่น ช่วยในการวางแผนการทํางานของพนกังานใน

คลังสินค้าในแต่ละวัน ทําให้มีต้นทุนในการบริหารน้อยลง ช่วยบันทึกและจัดเก็บตัวชีว้ัดสมรรถนะหลัก (Key 

Performance Indicator: KPI) และการจัดเก็บข้อมูลทางบัญชี ทําให้ฝ่ายบัญชีของทัง้บริษัทฯ และลูกค้าสามารถ
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ตรวจสอบปริมาณสินค้าคงคลงัได้ตลอดเวลา ซึ่งนอกจากจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการคลงัสนิค้าให้กบั

บริษัทฯ ระบบ WMS ยงัช่วยลดต้นทนุในการบริการจดัการ และลดการพึ่งพิงทรัพยากรบคุคลของลกูค้าและบริษัทฯ อีก

ด้วย  

Automotive Yard System (AYMS) 

ระบบ AYMS เป็นระบบบริหารจดัการพืน้ท่ีจอดพกัรถยนต์ โดยระบบ AYMS แตกตา่งจากระบบอ่ืนท่ี DITS พฒันา

เน่ืองจากเป็นระบบท่ีพฒันาตามต้องการของลกูค้าแต่ละรายโดยเฉพาะ ทัง้นี ้ระบบ AYMS จะควบคมุการเคลื่อนย้าย

รถยนต์ และการรับฝากข้อมลูทัง้หมด แสดงผลข้อมลูด้วยหน้าจอ Dashboard รายงานผล Real Time บริหารงานสะดวก

และง่ายมากขึน้ อีกทัง้ยงัเป็นระบบท่ีปรับให้รองรับการสง่ข้อมลูกบับริษัทคูค้่าตา่งชาติได้ สนบัสนนุการทํางานร่วมกนัได้

เป็นอย่างดี ระบบ AYMS ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการพืน้ท่ีรับฝากให้เกิดประโยชน์สงูสดุ และลดต้นทนุใน

การบริหารจดัการพืน้ท่ีจอดพกัรถยนต์ นอกจากนี ้ระบบ AYMS จะรับฝากข้อมลูการเคลือ่นไหวของรถยนต์ท่ีรับฝากทําให้

ลกูค้าสามารถใช้ประโยชน์จากระบบดงักลา่วในการจดัทํารายงานสง่ผู้บริหารของลกูค้าอีกด้วย 

Cold Chain Management System (CCMS) 

ระบบ CCMS พฒันาขึน้เพ่ือใช้ในการบริหารจดัการคลงัสินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็งอย่างครบวงจร  

โดยระบบดงักล่าวครอบคลมุการบริหารจดัการคลงัสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็งทัง้สําหรับพืน้ท่ีทัว่ไปและ

พืน้ท่ีเขตปลอดอากร (Free Zone) การบริหารทรัพยากรบคุคลท่ีใช้ในการจดัการคลงัสนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่

แข็ง การรับฝากข้อมลูและเช่ือมตอ่ระบบการขนสง่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการคลงัสินค้าควบคมุอณุหภมูิ

แช่เย็นและแช่แข็งให้กบัลกูค้า   

Transportation Management System (TMS) 

ระบบ TMS เป็นระบบบริหารการขนส่ง การรับฝากข้อมูล และควบคุมระบบการขนส่งทัง้หมด ซึ่งครอบคลุม

กิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบักระบวนการขนสง่ตัง้แต่การจองรถจนถึงการบนัทึกบญัชี ซึ่งรวมถึง การวางแผนจดัเส้นทางการ

เดินรถให้เกิดประโยชน์สงูสดุ การติดตามตําแหน่งหรือสถานะของสินค้าตัง้แต่ออกจากคลงัสินค้าจนถึงการสง่มอบ การ

จัดการคําสัง่ขนส่งและเอกสารประกอบการขนส่ง การเก็บข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิคส์ เช่น ระบบบญัชีออนไลน์ ซึ่ง

รวมถึง ระบบใบแจ้งหนี ้และการชําระเงิน เป็นต้น 

2.2 การตลาดและการแข่งขนั 

2.2.1 นโยบายการแข่งขันและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ของบริษัท 

ยทุธศาสตร์ในการแขง่ขนัของกลุม่บริษัทสามารถสรุปได้ดงันี ้

(ก) การเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์อยา่งครบวงจร (Integrated Logistics Service) 

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มบริษัท เพ่ือก้าวเป็นผู้ ให้บริการด้านโลจิสติกส์อย่างครบวงจรใน

ภูมิภาคเอเชีย ตัง้แต่การให้บริการบริหารรับฝากสินค้าท่ีครอบคลมุสินค้าหลายประเภท กล่าวคือ สินค้าทัว่ไป สินค้า

อนัตราย รถยนต์ สินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง และเอกสาร บริการขนสง่และกระจายสินค้า บริการขนย้าย
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บ้านและสํานกังาน และบริการอ่ืนๆในกลุม่เพ่ือสนบัสนนุการให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การบริหารต้นทนุด้านโลจิสติกส์ให้กบัลกูค้า 

(ข) การใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในการบริหารจดัการ 

บริษัทฯ เช่ือวา่ประสทิธิภาพในการบริหารจดัการสนิค้าเป็นปัจจยัสาํคญัในการดําเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์ บริษัทฯ 

จึงได้นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารการจดัการคลงัสินค้าและการขนสง่ และรับฝากข้อมลูของกลุม่

บริษัท ซึง่ช่วยเพ่ิมความรวดเร็วในการให้บริการ ลดความผิดพลาดในกระบวนการจดัการภายในคลงัสินค้าและการขนสง่ 

ลดขัน้ตอนในการดําเนินงาน ลดต้นทุนในการบริหารสินค้า และลดการพึ่งพิงทรัพยากรบคุคลอีกด้วย ซึ่งสามารถสร้าง

ความพงึพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้าได้ 

ทัง้นี ้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลกัท่ีบริษัทฯ นํามาใช้ ได้แก่ ระบบบริหารจดัการคลงัสินค้า WMS ซึ่งนํามาใช้

บริหารและรับฝากข้อมลูคลงัสินค้า ระบบบริหารจดัการคลงัสนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง CCMS ซึ่งนํามาใช้

บริหารและรับฝากข้อมูลคลงัสินค้าควบคมุอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็งโดยเฉพาะ ระบบการจัดการการขนส่ง TMS ซึ่ง

นํามาใช้บริหารและรับฝากข้อมลูในการให้บริการขนสง่ ระบบบริหารจดัการพืน้ท่ีจอดพกั AYMS ซึง่นํามาใช้ในการบริหาร

และการรับฝากข้อมลูของพืน้ท่ีจอดพกัรถยนต์  

นอกจากเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารคลงัสินค้าและการขนสง่ให้กบับริษัทฯ ระบบดงักลา่ว ยงัช่วยเพ่ิมความ

มัน่ใจให้กบัลกูค้าในการติดตามสถานะของสินค้า เพ่ิมความตรงต่อเวลาของการสง่มอบ และลดต้นทนุโลจิสติกส์ให้แก่

ลกูค้า 

(ค) ความได้เปรียบจากทําเลท่ีตัง้ 

กลยทุธ์ทางด้านทําเลท่ีตัง้เป็นหนึง่ในกลยทุธ์ท่ีบริษัทฯ ให้ความสําคญัเป็นลําดบัต้นๆ บริษัทฯ จึงเลือกสถานท่ีตัง้

คลงัสินค้าท่ีใกล้แหลง่เส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณปูโภคท่ีสําคญั เช่น อยู่ใกล้แหลง่โรงงานผลิตสินค้า และศนูย์

กระจายสนิค้า ทัง้นี ้กลุม่บริษัทมีคลงัสนิค้าตัง้อยูบ่นเขตพืน้ท่ีทา่เรือแหลมฉบงั จงัหวดัชลบรีุ ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตร

ท่ี 19 จงัหวดัสมทุรปราการ ถนนสวุินทวงศ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา พืน้ท่ีเขตมหาชยั จงัหวดัสมทุรสาคร ถนนสามวา และถนน

กรุงเทพกรีฑา กรุงเทพฯ ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีมีข้อได้เปรียบดงัตอ่ไปนี ้

- ทา่เรือแหลมฉบงั จงัหวดัชลบรีุ 

พืน้ท่ีคลงัสินค้าสว่นใหญ่ของบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 55 ของพืน้ท่ีคลงัสินค้าทัง้หมดของบริษัทฯ ตัง้อยูท่ี่

เขตพืน้ท่ีท่าเรือแหลมฉบังซึ่งเป็นท่าเรือมีโครงสร้างพืน้ฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีทันสมยั เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล สามารถรองรับเรือสินค้าขนาดใหญ่ท่ีสดุ (Post Panamax) และเป็นท่าเรือท่ีมีสินค้าเข้าออกมาก

ท่ีสดุในประเทศไทย  

ด้วยลกัษณะท่ีตัง้ของประเทศไทยท่ีเปรียบเสมือนหน้าด่านของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทําให้

ท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือหลกัสําหรับการนําเข้าและส่งออกไปยังประเทศต่างๆเน่ืองจากมีข้อได้เปรียบใน

ลกัษณะท่ีเป็นทา่เรือท่ีมีดินแดนหลงัทา่ (Hinterland) ท่ีมีขนาดกว้างใหญ่ซึง่รวมถึงดินแดนของประเทศเพ่ือนบ้าน 
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ซึ่งจะทําให้ท่าเรือแหลมฉบงัได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากความร่วมมือในการจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(ASEAN Economic Community หรือ "AEC") ในปี 2558  

นอกจากนี ้ท่าเรือแหลมฉบงัตัง้อยู่ไม่ไกลจากเขตนิคมอุตสาหกรรมท่ีสําคญัซึ่งทําให้ผู้ประกอบการท่ีมี

โรงงานอยูใ่นเขตนิคมอตุสาหกรรมใช้ทา่เรือแหลมฉบงัเป็นทา่เรือหลกัในการขนสง่เพ่ือลดต้นทนุและระยะเวลาใน

การขนส่งและกระจายสินค้า โดยท่าเรือแหลมฉบังอยู่ห่างจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นระยะทาง

ประมาณ 70 กิโลเมตร และนิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร เป็นระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร นอกจากนี ้ท่าเรือ

แหลมฉบงัเป็นทา่เรือท่ีเป็นศนูย์กลางในการเช่ือมตอ่ทา่เรือและศนูย์กระจายสนิค้าอ่ืนในประเทศไทย ได้แก่ ทา่เรือ

กรุงเทพ และสถานีบรรจแุละแยกสนิค้ากลอ่ง (ICD) 

- บางนา-ตราด กิโลเมตรท่ี 19 จงัหวดัสมทุรปราการ 

พืน้ท่ีคลงัสินค้าประมาณร้อยละ 10 ของพืน้ท่ีคลงัสินค้าทัง้หมดของบริษัทฯ อยู่บนถนนบางนา-ตราด 

กิโลเมตรท่ี 19 ซึ่งใกล้โรงงานประกอบรถยนต์ของลกูค้า โดยพืน้ท่ีสว่นใหญ่เป็นพืน้ท่ีเพ่ือรับฝากรถยนต์ และพืน้ท่ี

คลงัสินค้าควบคมุอณุหภมูิสําหรับสินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง ซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีมีเส้นทางการคมนาคม

และระบบสาธารณูปโภคท่ีสะดวก และอยู่ไม่ไกลจากศูนย์กระจายสินค้าท่ีสําคญั กล่าวคือ นิคมอุตสาหกรรม 

ทา่เรือ และทา่อากาศยานนานาชาติสวุรรณภมูิ โดยมีระยะทางหา่งจากศนูย์กระจายสนิค้าหลกั ดงันี ้

สถานที่ ระยะทางโดยประมาณ (กิโลเมตร) 

ทา่เรือกรุงเทพ 43 

ทา่เรือแหลมฉบงั 85 

สถานีบรรจแุละแยกสินค้ากลอ่ง (ICD) ลาดกระบงั 29 

ทา่อากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู 33 

นิคมอตุสาหกรรมบางป ู 26 

นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั 37 

นิคมอตุสาหกรรมเวลโกรว์ 30 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 49 

นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั 83 

- สวุินทวงศ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

พื น้ ท่ีคลังสินค้าประมาณร้อยละ 10 ของพื น้ ท่ีคลังสินค้าทั ง้หมดของบริษัทฯ อยู่ ในเขตพืน้ ท่ี 

สวุินทวงศ์ ซึ่งเป็นคลงัสินค้าเพ่ือรับฝากเอกสาร และคลงัสินค้าเพ่ือรับฝากสินค้าควบคุมอณุหภูมิแช่เย็นและแช่

แข็ง ซึง่บริษัทฯ ถือเป็นบริษัทแรกท่ีมีคลงัสนิค้าสาํหรับสินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็งบนถนนสวุินทวงศ์ 

นอกจากนี ้คลงัสนิค้าบนถนนสวุินทวงศ์ของบริษัทฯ ตัง้อยูไ่มไ่กลจากเขตนิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั และสถานี

บรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ICD) ลาดกระบัง โดยตัง้อยู่ห่างจากนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังเป็นระยะทาง

ประมาณ 25 กิโลเมตร  
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- ถนนสามวา กรุงเทพฯ 

พื น้ ท่ี ค ลัง สิน ค้ าป ร ะ มาณ ร้ อย ละ  10 ข อ ง พื น้ ท่ี ค ลังสิน ค้าทั ง้ห ม ดข อง บ ริ ษัท ฯ  อ ยู่ บ น ถ นน 

สามวา ซึ่งตัง้อยูใ่กล้นิคมอตุสาหกรรมบางชนั และถนนวงแหวนตะวนัออก ซึ่งสว่นใหญ่เป็นคลงัสินค้าเพ่ือรับฝาก

สนิค้ารายวนั เหมาะสาํหรับสง่สนิค้าเข้ากรุงเทพฯ  

- มหาชยั จงัหวดัสมทุรสาคร 

พืน้ท่ีคลงัสนิค้าประมาณร้อยละ 13 ของพืน้ท่ีคลงัสนิค้าทัง้หมดของบริษัทฯ อยูใ่นพืน้ท่ีมหาชยั ซึง่เป็นพืน้ท่ี

ท่ีอยูใ่กล้แหลง่สนิค้าควบคมุอณุหภมูิแชเ่ย็นและแชแ่ข็งท่ีสาํคญั กลา่วคือ แหลง่เรือประมง และโรงงานผลติอาหาร 

ซึง่เป็นลกูค้าสาํคญัของบริษัทฯ 

- ถนนกรุงเทพกรีฑา กรุงเทพฯ 

พืน้ท่ีคลงัสินค้าประมาณร้อยละ 2 ของพืน้ท่ีคลงัสินค้าทัง้หมดของบริษัทฯ อยู่บนถนนกรุงเทพกรีฑา ซึ่ง

สว่นใหญ่ใช้รับฝากสินค้าท่ีรอการขนย้ายสําหรับลกูค้าท่ีใช้บริการขนย้ายในประเทศและต่างประเทศ ทัง้นี ้ถนน

กรุงเทพกรีฑาอยู่ไม่ไกลจากท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ และท่าเรือท่ีสําคญัของประเทศไทย ซึ่งสะดวกต่อการขน

ย้ายสิง่ของระหวา่งตา่งประเทศ 

สถานที่ ระยะทางโดยประมาณ (กิโลเมตร) 

ทา่เรือกรุงเทพ 15 

สถานีบรรจแุละแยกสินค้ากลอ่ง (ICD) ลาดกระบงั 20 

ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู 17 

(ง) ศนูย์กลางในการบริหารจดัการสนิค้าให้กบัลกูค้า (Order Fulfillment Center) 

บริการท่ีครบวงจรของบริษัทฯ ช่วยลดขัน้ตอนในการทํางานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารต้นทนุด้าน   โลจิ

สติกส์ให้กับลกูค้า โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ดูแลสินค้าระหว่างท่ีสินค้ารับฝากอยู่ในคลงัสินค้าของบริษัทฯ ตัง้แต่การรับสง่

สินค้า การบรรจุหีบห่อ การเคลื่อนย้าย การคดัแยกสินค้า การรับฝากข้อมลูสินค้าในระบบออนไลน์ ดงันัน้ ผู้ ใช้บริการรับ

ฝากสนิค้าของบริษัทฯ มีหน้าท่ีในการดแูลเฉพาะการเก็บเงิน เทา่นัน้ ซึง่ช่วยลดภาระในการดแูลสนิค้าให้กบัผู้ใช้บริการรับ

ฝากสินค้าของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก อีกทัง้บริการดงักลา่ว เช่น บริการคดัแยกสินค้าตามคณุสมบตัิท่ีลกูค้าหรือผู้บริโภค

ต้องการ บริการจดัผลิตภณัฑ์ในหีบห่อใหม่ (Re-packaging) ช่วยเพ่ิมมลูค่าให้กบัสินค้า ("Value added service") ของ

ผู้ใช้บริการรับฝากสนิค้าของบริษัทฯ อีกด้วย  

(จ) มาตรฐานในการให้บริการ 

กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นในการพฒันาคณุภาพการให้บริการ เพ่ือสร้างความพึงพอใจสงูสดุให้กบักลุ่มลกูค้า และเพ่ิม

ศักยภาพในการแข่งขันและจัดหาลูกค้าของกลุ่มบริษัท ซึ่งทําให้กลุ่มบริษัทผ่านการรับรองมาตรฐานจากองค์การ

มาตรฐานสากล และได้รับรางวลัจากทัง้ภาครัฐ และเอกชนมากมาย ดงัตอ่ไปนี ้
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ปี บริษัท รางวัลที่ได้รับ 

2545 JVK ISO 9001:2008 จาก MASCI Management System Certification 

Institute(Thailand) 

2547 บริษัทฯ ISO 9001:2000 จาก บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากดั 

2547-2549 บริษัทฯ Contractor EH&S Performance จากกลุม่บริษัท SCG-DOW 

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

2551 บริษัทฯ ISO 9001:2008 จาก บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากดั 

DTS ISO 9001:2008 จาก บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากดั 

2552 บริษัทฯ 100% Stock Accuracy Award 2009 จากบริษัท ดมัโก้ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) 

จํากดั 

2553 

  

บริษัทฯ ใบรับรองเป็นสมาชิกระบบจดัการด้านการป้องกนัและรักษาความปลอดภยัจาก

การก่อการร้าย (Custom-Trade Partnership Against Terrorism: C-TPAT) 

ATL ISO 9001:2008 จาก บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากดั 

PCS ISO 9001:2008 จาก อินเตอร์เทค กรุ๊ป 

2554 ATL Best Performance Achievement: Yard Operation and Management จาก 

บริษัท นิสสนั มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

ใบรับรองเป็นสมาชิกระบบจดัการด้านการป้องกนัและรักษาความปลอดภยัจาก

การก่อการร้าย (Custom-Trade Partnership Against Terrorism: C-TPAT) 

บริษัทฯ Export Logistics Model Award (ELMA) 2011 จากกรมสง่เสริมการสง่ออก 

กระทรวงพาณิชย์ 

2555 บริษัทฯ Export Logistics Model Award (ELMA) 2012 จากกรมสง่เสริมการสง่ออก 

กระทรวงพาณิชย์ 

Prime Minister's Export Award (PM) 2012 จากกรมสง่เสริมการสง่ออก 

กระทรวงพาณิชย์  

ISO 14001:2004 จาก บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 

OHSAS 18000:2007 จาก บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากดั 

DITS Capability Maturity Model Integration (CMMI) ระดบัท่ี 2 

TICTA Awards 2012 จากสาํนกังานสง่เสริมอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์แหง่ชาติ 

(องค์การมหาชน) และสมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย 

2556 บริษัทฯ 

ATL 

และ JTS 

ผา่นการยกระดบัการบริหารจดัการธุรกิจตามเกณฑ์มาตรฐานคณุภาพธุรกิจโลจิ

สติกส์  ภายใต้โครงการยกระดบัมาตรฐานคณุภาพและสร้างเครือขา่ยด้าน

การตลาดธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ จากกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์ 

PCS การรับรองมาตรฐานห้องเย็นระดบั 5 ดาว จากกรมการค้าภายใน 
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ปี บริษัท รางวัลที่ได้รับ 

DITS TICTA Awards 2013 จากสาํนกังานสง่เสริมอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์แหง่ชาติ 

(องค์การมหาชน) และสมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย 

ICT Excellence Awards จากสมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย 

2557 ATL ISO 14001:2004 จาก บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากดั 

JWDP ISO 9001:2008 จาก อินเตอร์เทค กรุ๊ป 

2558 DITS รางวลั ICT Excellence Awards 2015 ประเภท Core Process Improvement 

Project ระบบบริหารจดัการคลงัสนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง 

(CCMS) จดัโดยสมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย (TMA) 

2559 บริษัทฯ Thailand Excellence Award 2015 จาก Frost & Sullivan 

  รางวลัประกาศเกียรติคณุจรรยาบรรณดีเดน่ หอการค้าไทย ประจําปี 2559 

 JTS Thailand Energy Awards จากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน 

กระทรวงพลงังาน 

  ISO9001:2015,  ISO14001:2014,  OHSA18001:2007,  C-TPAT 

 JWDP หนงัสอืรับรองมาตรฐานด้านสขุอนามยั  ประเภทการรับรองห้องเยน็รับฝาก จาก

กรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 JPK ได้รับการรับรองมาตรฐาน ห้องเย็นระดบั 5 ดาว จากกรมการค้าภายใน 

 PCS อตุสาหกรรมสเีขียวระดบั 3 จากกระทรวงอตุสาหกรรม 

2560 บริษัทฯ รางวลัองค์กรนวตักรรมยอดเยี่ยม ประจําปี 2560 

  รางวลั Cold Chain Logistics Service Provider of the Year Frost & Sullivan  

 DITS รางวลั Logistics IT Solution Provider of the Year จาก Frost & Sullivan  

(ฉ) ความเป็นพนัธมิตรกบับริษัทรับจดัการขนสง่สนิค้าระหวา่งประเทศ (Freight Forwarding)  

กลุ่มบริษัทเป็นพันธมิตรท่ีดีกับบริษัทรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarding) ทําให้กลุ่ม

บริษัทได้รับความไว้วางใจจากบริษัทท่ีทําธุรกิจ Freight Forwarder ชัน้นําหลายราย เช่น บริษัท คเูนห์่ พลสั นาเกิล จํากดั

, บริษัท ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิง้ จํากดั, บริษัท พาแนลพีนา เวิลด์ ทรานสปอร์ท (ประเทศไทย) จํากดั, บริษัท ดมัโก้ 

โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จํากดั, บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จํากดัในการเป็นผู้ ให้บริการรับฝากและ

บริหารสนิค้าให้กบับริษัทดงักลา่วซึง่สว่นใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติท่ีมีทรัพย์สนิของตนเองสาํหรับการให้บริการรับฝากและ

บริหารสนิค้าในประเทศในปริมาณท่ีจํากดั สง่ผลให้บริษัทดงักลา่วมีความต้องการจ้างบริษัทในประเทศท่ีมีทรัพย์สิน และ

ได้มาตรฐานในการให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้าท่ีต้องการรับฝาก 
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2.2.2 ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

ภาพรวมธุรกิจโลจิสติกส์ไทย 

ธุรกิจโลจิสติกส์คือธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการวางแผน การดําเนินงาน และการควบคมุการทํางานขององค์กร  รวมทัง้

การบริหารจดัการข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง ให้เกิดการเคลื่อนย้าย การรับฝาก การรวบรวม การกระจาย

สนิค้า วตัถดุิบ ชิน้สว่นประกอบ และการบริการ ให้มีประสทิธิภาพ และประสิทธิผลสงูสดุ โดยคํานงึถึงความต้องการและ

ความพงึพอใจของลกูค้าเป็นสาํคญั ด้วยต้นทนุการดําเนินงานท่ีสามารถแขง่ขนัได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP (%) 

 

แผนภาพข้างต้นแสดงถึงต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลผลิตมวลรวมประชาชาติของไทย ("GDP") ระหว่างปี 2550 ถึงปี 

2559 จะเห็นว่าต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยในระยะยาวมีแนวโน้มเฉลี่ยลดลงอย่างต่อเน่ือง ซึ่งเป็นผลมาจาก

ประสิทธิภาพในการจดัการต้นทุนทางโลจิสติกส์และการควบคมุกิจกรรมในห่วงโซ่อุปทานของผู้ประกอบการเพ่ือสร้าง

มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและความได้เปรียบในการแข่งขนั ด้วยการใช้เทคโนโลยีและระบบการบริหารจดัการท่ีทนัสมยั

เพ่ิมขึน้ (ท่ีมา: สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ หรือ สศช.) 

การรวมกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี 2558 ทําให้การแขง่ขนัใน

การทําธุรกิจสงูขึน้ ผู้ประกอบการจําเป็นท่ีจะต้องลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์เพ่ือให้ได้เปรียบคู่แข่ง ดงันัน้แนวโน้มท่ี

ผู้ประกอบการในประเทศไทยและบริษัทข้ามชาติจะหนัมาสนใจผู้ให้บริการจดัการด้านโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือลด

ต้นทนุทางโลจิสติกส์จึงมีแนวโน้มท่ีเพ่ิมมากขึน้ 

ทัง้นี ้จากตารางรายงานดชันีความสามารถด้านโลจิสติกส์ของธนาคารโลก สําหรับปี 2559 พบว่าประเทศไทยมี

ดัชนีความสามารถด้านโลจิสติกส์อยู่ในอันดับท่ี 7 ของเอเชียและอนัดับท่ี 45 ของโลก ผู้ประกอบการต่างเล็งเห็นถึง

ความสาํคญัในการพฒันาประสทิธิภาพของความสามารถด้านโลจิสติกส์ รวมถึงพิจารณาใช้บริการผู้ให้บริการด้าน 

โลจิสติกส์เพ่ิมขึน้ 
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ทีม่า: สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ
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ตารางเปรียบเทียบดัชนีความสามารถด้านโลจสิตกิส์ (LPI) ในกลุ่มประเทศอาเซียนปี 2559 

  

 
ท่ีมา: The World Bank LPI Report 2016 

 

นอกจากนี ้การนําเข้าและการสง่ออกผ่านท่าเรือแหลมฉบงัของประเทศไทย มีแนวโน้มเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ืองตัง้แต่

ปี 2553 จากแผนภาพด้านล่างจะเห็นได้ว่าในช่วงปี 2556 - 2560 ปริมาณการนําเข้าและส่งออกตู้คอนเทนเนอร์ผ่าน

ทา่เรือแหลมฉบงัมีอตัราการเติบโตถวัเฉลีย่ (Compound annual growth rate: CAGR) ร้อยละ 6.5 
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สถติิปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ผ่านท่าเรือแหลมฉบงัทัง้นําเข้าและส่งออก ปี2556-2560  

 

หน่วย: ล้าน TEU ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ตู้คอนเทนเนอร์นําเข้า 2.88 3.11 3.30 3.49 3.77 

ตู้คอนเทนเนอร์สง่ออก 3.09 3.29 3.41 3.67 3.91 

รวม 5.97 6.40 6.71 7.16 7.68 

ท่ีมา: การทา่เรือแหง่ประเทศไทย 

 

จากปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ท่ีผ่านท่าเรือแหลมฉบงัท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้อย่างตอ่เน่ือง และเพ่ือก้าวสูก่ารเป็น 1 ใน 

10 ประเทศของโลกท่ีมีเรือผ่านท่ามากท่ีสดุ การท่าเรือแห่งประเทศไทยจึงผลกัดนัโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง 

โครงการขัน้ท่ี 3 เพ่ือพฒันาศกัยภาพการแข่งขนัทางการขนส่งสินค้าทางทะเล เป็นประตูการค้าของกลุ่มประเทศเพ่ือน

บ้านในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํา้โขง (Gateway Port of the Sub Region) และเป็นศูนย์กลางการเช่ือมโยงข้อมูลทางการค้า 

การคมนาคมขนสง่ รวมทัง้ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทนุของประเทศ โดยจะใช้ระยะเวลาการดาํเนินงานทัง้หมด 

10 ปี (พ.ศ. 2554 – 2563) 

ในปัจจบุนั ทา่เรือแหลมฉบงัขัน้ท่ี 1 สามารถรองรับตู้สนิค้าได้จํานวน 4 ล้าน TEU ตอ่ปี, ทา่เรือแหลมฉบงัขัน้ท่ี 2 ท่ี

รองรับได้ 6.8 ล้าน TEU ต่อปี (รวม 10.8 ล้าน TEU) และท่าเรือแหลมฉบงัขัน้ท่ี 3 สามารถรองรับปริมาณตู้คอนเทนเนอร์

ได้ไมต่ํ่ากวา่ 8 ล้าน TEU ตอ่ปี ดงันัน้ความสามารถในการรองรับตู้คอนเทนเนอร์ของทา่เรือแหลมฉบงัเมื่อเต็มศกัยภาพทัง้ 

3 ขัน้ จะไมต่ํ่ากวา่ 18 ล้าน TEU ตอ่ปี  

ในปี 2559 โครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบงัขัน้ท่ี 3 อยู่ระหว่างการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนร่วมแสดงความ

คิดเห็นและกํากบัติดตามการดําเนินโครงการ ตามมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการท่า

เทียบเรือในเขตท่าเรือแหลมฉบัง เพ่ือให้การพัฒนาศักยภาพท่าเรือแหลมฉบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ และ

ประชาชนในพืน้ท่ี (ความคืบหน้าของทา่เรือแหลมฉบงัขัน้ท่ี 3 โปรดพิจารณาได้ท่ี www.laemchabangportphase3.com) 

ซึ่งท่าเรือแหลมฉบงัขัน้ท่ี 3 จะทําให้ปริมาณสินค้าผ่านเข้าออกท่าเรือแหลมฉบงัมากขึน้ และอาจเป็นโอกาสในการขยาย

ธุรกิจให้แก่กลุม่บริษัทในอนาคต 
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ภาพรวมอุตสาหกรรมสินค้าอันตราย 

องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization หรือ "IMO") ได้แบ่งสินค้าอนัตรายท่ี

ขนสง่ทางทะเล ออกเป็น 9 ประเภท ได้แก ่(1) วตัถรุะเบิด (2) ก๊าซไวไฟ (3) ของเหลวไวไฟ (4) ของแข็งไวไฟ สารท่ีมีความ

เสี่ยงตอ่การลกุไหม้ได้เอง และสารท่ีสมัผสักบันํา้แล้วทําให้เกิดก๊าซไวไฟ (5) วตัถอุอกซิไดซ์และวตัถอิุนทรีย์เปอร์ออกไซด์ 

(6) วตัถมุีพิษและวตัถตุิดเชือ้ (7) วตัถกุมัมนัตรังสี (8) วตัถกุดักร่อน และ (9) วตัถอุนัตรายต่างๆ ท่ีอยูน่อกเหนือจากทัง้ 8 

ประเภทข้างต้น  

แนวโน้มความต้องการสารเคมีหรือเคมีภณัฑ์อนัตรายเพ่ือการผลิตมีแนวโน้มสงูขึน้ตามการขยายตวัของสภาวะ

อตุสาหกรรมของประเทศไทย โดยในปี 2559 ประเทศไทยนําเข้าและส่งออกสินค้าอนัตราย เท่ากับ 4.38 ล้านตนัต่อปี 

และ  2.34 ล้านตนัตอ่ปี ตามลาํดบั (ท่ีมา: กรมโรงงานอตุสาหกรรม) 

ในช่วงปี 2555 - ปี 2559 ปริมาณการนําเข้าและสง่ออกสินค้าอนัตรายท่ีเป็นสารเคมีได้เติบโตอย่างตอ่เน่ือง อตัรา

การเติบโตถวัเฉลีย่ (CAGR) ของปริมาณการนําเข้า และปริมาณการสง่ออกสารเคมีอนัตรายคิดเป็นร้อยละ 7.2 และ ร้อย

ละ 0.1 ตามลาํดบั 

ปริมาณการนําเข้า ปริมาณการส่งออก 

   

การนําเข้าและสง่ออกสารเคมีหรือสนิค้าอนัตรายในประเทศไทยจะขนสง่ผา่นทา่เรือแหลมฉบงั หรือทา่เรือกรุงเทพ 

ซึง่ทา่เรือหลกัท่ีนําเข้าและสง่ออกสนิค้าอนัตรายคือทา่เรือแหลมฉบงั ในจงัหวดัชลบรีุ ซึง่เป็นทา่เรือนํา้ลกึท่ีสาํคญัท่ีสดุของ

ประเทศไทยและเป็นท่าเทียบเรือท่ีมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ตลอดจนมาตรการบริหารความปลอดภยัเทียบเท่า

สากลสาํหรับการนําเข้าและสง่ออกสนิค้าอนัตรายท่ีอาจเกิดการหกร่ัวไหลหรือไฟไหม้ ปริมาณสนิค้าอนัตรายท่ีผา่นทา่เรือ

แหลมฉบงัได้เพ่ิมขึน้อย่างมาก จากแผนภาพด้านล่างจะเห็นได้ว่าปริมาณตู้คอนเทนเนอร์สําหรับสินค้าอนัตรายท่ีผ่าน

ท่าเรือแหลมฉบงัในรอบห้าปีท่ีผ่านมา (ปี 2556 - ปี 2560) มีอตัราการเติบโตถวัเฉลี่ย(CAGR) ร้อยละ 5.0 และคาดวา่จะ

มีปริมาณเพ่ิมขึน้ตามภาวะเศรษฐกิจท่ีขยายตวั เน่ืองมาจากความต้องการใช้สินค้าของผู้ ผลิตซึ่งจะสัง่สินค้าเข้ามา

เฉพาะท่ีต้องการใช้งานเทา่นัน้ ประกอบกบัปริมาณเรือสินค้าท่ีมีแนวโน้มจะเปลี่ยนมาเข้าท่ีท่าเรือแหลมฉบงัมากขึน้ จาก

การท่ีทา่เรือกรุงเทพไมส่ามารถรองรับเรือสนิค้าขนาดใหญ่ซึง่ต้องอาศยัร่องนํา้ลกึมากๆ  
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ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์สาํหรับสินค้าอันตรายที่ผ่านท่าเรือแหลมฉบัง  

 

ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ 

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในฐานการผลิตรถยนต์เพ่ือการส่งออกท่ีสําคญัของภูมิภาคเอเชีย ด้วยศกัยภาพและความ

พร้อมในด้านปัจจัยพืน้ฐานในการผลิต เช่น อุตสาหกรรมชิน้ส่วนยานยนต์ และแรงงานท่ีมีทักษะฝีมือ รวมทัง้การ

สนบัสนนุจากนโยบายภาครัฐในการผลิตและค้ารถยนต์เสรี การให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี และการยกเลิกมาตรการ

บงัคบัใช้ชิน้สว่นในประเทศ ประเทศท่ีนําเข้ารถยนต์ท่ีสําคญัของไทย คือ อินโดนีเซยี ญ่ีปุ่ น และเยอรมนี ตามลําดบั  โดย

อตุสาหกรรมยานยนต์ไทยมปีริมาณการผลติและสง่ออกรถยนต์ของไทยในช่วงปี 2556 - ปี 2560 ดงัตาราง 

ปริมาณการผลิตและส่งออกรถยนต์ของไทยปี 2556 - 2560 

 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

การผลติรถยนต์ (ล้านคนั) 2.46 1.88 1.91 1.94 1.99 

การสง่ออกรถยนต์ (ล้านคนั) 1.13  1.13 1.20 1.19 1.13 

อุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2560 ปริมาณการผลิตเติบโตจากปีก่อนตามสภาพเศรษฐกิจท่ีมีแนวโน้มขยายตวัดีขึน้ 

ขณะท่ียอดส่งออกรถยนต์มีปริมาณลดลงเน่ืองจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าชะลอตวัลง เช่น ตลาดตะวนัออกกลาง 

แอฟริการ อเมริกากลา่งและอเมริกาใต้ 

(ท่ีมา : สํานกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม) 

แนวโน้มชาวต่างชาตทิี่เข้ามาประกอบอาชพีในประเทศไทย 

ชาวตา่งชาติท่ีมีทกัษะฝีมือเข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทยเป็นกลุม่ลกูค้าเป้าหมายของการให้บริการขนย้าย

ในประเทศและต่างประเทศของบริษัทฯ โดยแนวโน้มท่ีชาวต่างชาติจะเข้ามาลงทุนและประกอบอาชีพในประเทศไทย 

สามารถสรุปได้ ดงันี ้

ประเทศไทยในปัจจุบนัเป็นประเทศท่ีน่าสนใจในการเข้ามาลงทนุของชาวต่างชาติ ด้วยตําแหน่งท่ีได้เปรียบด้าน

ยทุธศาสตร์อนัเป็นประตสููใ่จกลางเอเชียและเป็นเส้นทางเปิดกว้างสูภ่มูิภาคลุม่แมนํ่า้โขง ซึ่งเป็นตลาดใหม่ท่ีมีศกัยภาพ

ทางธุรกิจ ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจท่ีมีอตัราการเติบโตสงู ประกอบกับความพร้อมในเร่ืองสิ่ง

อํานวยความสะดวกทัง้ในด้านการขนสง่ การคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให้ประเทศไทยพร้อมเปิดรับธุรกิจทกุ
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รูปแบบจากนกัลงทนุชาวตา่งชาติ นอกจากนีน้โยบายการลงทนุของประเทศไทยมีความชดัเจนโดยมุง่เน้นการเปิดเสรีและ

ส่งเสริมการค้าเสรี โดยรัฐบาลได้ร่วมส่งเสริมการลงทนุจากต่างประเทศ ซึ่งนําไปสูก่ารพฒันาทกัษะ เทคโนโลยี และ

นวตักรรม ประเทศไทยจึงได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าเป็นแหล่งรองรับการลงทุนท่ีน่าดึงดูดท่ีสดุแห่งหนึ่งอย่าง

ตอ่เน่ือง 

เมื่อมีการเข้ามาลงทนุของชาวต่างชาติ แรงงานและทรัพยากรบคุลากรต่างชาติท่ีมีทกัษะฝีมือ (Skilled Labour) 

จึงเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยเพ่ิมขึน้ ส่วนใหญ่จะเข้ามาทํางานโดยถกูส่งมาจากบริษัทแม่ในต่างประเทศท่ีเข้ามา

ลงทนุในประเทศไทย หรือเข้ามาทํางานชัว่คราวในงานท่ีต้องใช้ทกัษะและเทคโนโลยีชัน้สงูท่ีต้องการผู้ ท่ีมีความสามารถ

เฉพาะด้าน มีความชํานาญเฉพาะด้าน หรือมีความสามารถทางการสือ่สาร (ภาษา) ท่ียงัหาคนไทยท่ีมีความสามารถหรือ

มีความชํานาญเข้ามาร่วมงานไม่ได้ หรือเป็นการเข้ามาทํางานในกิจการท่ีตนเองลงทนุ กิจการของคู่สมรส หรือกิจการท่ี

ร่วมลงทนุ เป็นต้น รวมทัง้บคุลากรต่างชาติท่ีเข้ามาทํางานในราชอาณาจกัรตามกฎหมายพิเศษ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วย

การสง่เสริมการลงทนุ และกฎหมายอ่ืน เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม การท่ีประเทศไทยเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ใน

ปี พ.ศ. 2558 ทําให้เกิดการเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเต็มรูปแบบซึ่งจะเป็นแรงขบัเคลื่อนเศรษฐกิจใน

ภมูิภาคอาเซียนท่ีสาํคญั การเคลือ่นย้ายแรงงานนัน้จะเป็นการโยกย้ายนกัวชิาชีพ หรือผู้ เช่ียวชาญท่ีมีความสามารถพิเศษ

ระหว่างกลุ่มอาเซียนภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมในเร่ืองคุณสมบัติของนักวิชาชีพอาเซียน (Mutual Recognition 

Arrangements -MRAs) เ พ่ืออํานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพหรือแรงงานเ ช่ียวชาญ หรือผู้ มี

ความสามารถพิเศษของอาเซียนได้อยา่งเสรี โดยการเคลื่อนย้ายของแรงงานท่ีมีฝีมือ (Skilled Labour) จะผกูติดกบัการ

ลงทนุและการทํางานในอตุสาหกรรมท่ีต้องใช้ทกัษะสงู รวมทัง้แรงงานมีฝีมือในอาเซียนมกัมกีารเคลือ่นย้ายจากประเทศท่ี

มีค่าตอบแทนตํ่า เช่น ประเทศในแถบอินโดจีน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และไทย ไปสูป่ระเทศท่ีมีค่าตอบแทนสงูกว่า เช่น 

สิงคโปร์ และบรูไน เป็นต้น และหากประเทศสมาชิกอาเซียนขยายขอบเขตการเจรจาออกไปให้ครอบคลมุแรงงานฝีมือ

ระดบักลางและลา่ง จะมีผลกระทบตอ่การเคลือ่นย้ายแรงงานอยา่งเสรีมากขึน้ 

โดยสถานการณ์แรงงานต่างด้าวกลุ่มประเทศอาเซียน ณ เดือน ธันวาคม 2560 มีจํานวนคนต่างด้าวท่ีได้รับ

อนุญาตทํางานคงเหลือทัว่ราชอาณาจกัร จํานวนทัง้สิน้ 1.87 ล้านคน เพ่ิมขึน้ร้อยละ 41.6 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปี

ก่อน  

อตุสาหกรรมอาหารของประเทศไทยนอกจากจะเป็นอตุสาหกรรมเพ่ือการบริโภคในประเทศแล้ว ยงัมีการสง่ออกไป

ตา่งประเทศ หนึง่ในผลติภณัฑ์อาหารสง่ออกท่ีสาํคญัคือ ปลาทนูา่กระป๋องแปรรูป และเนือ้สตัว์แช่เย็นและแช่แข็ง สาํหรับ

สถานการณ์การสง่ออกทูน่ากระป๋องของไทยมีมูลค่าลดลงอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 2555 เน่ืองจากคู่ค้าในประเทศแถบ

ตะวนัออกกลางเปลี่ยนไปซือ้สินค้าจากประเทศคูแ่ข่งซึ่งมีราคาถกูกวา่ ประกอบกบัสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ

กลุม่ดงักลา่ว ทําให้ผู้ประกอบการมีการชําระสนิค้าท่ีลา่ช้า  

ปี 2559 การส่งออกสินค้าประมงของไทย ได้รับผลกระทบจากการทําประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) จาก

สหภาพยโุรป สง่ผลต่อภาพลกัษณ์ของสินค้าไทย อย่างไรก็ตาม ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2559 สหรัฐฯได้ปรับระดบัการจดั

อนัดบัการค้ามนษุย์ของไทยจาก Tier 3 มาเป็น Tier 2 นบัเป็นสญัญาณบวกท่ีดีตอ่สนิค้าประมง ประกอบกบัคา่เงินบาทท่ี

ออ่นคา่ ทําให้มลูคา่การสง่ออกทนูา่กระป๋องเพ่ิมขึน้จากปีก่อนเลก็น้อย 
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และในปี 2560 การสง่ออกทนู่ากระป๋อง และแปรรูปเดือน ม.ค.- ธ.ค.2560 มีปริมาณ 483,624 ตนั คิดเป็น มลูคา่

2,057.48 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีผ่านมา มีปริมาณลดลง ร้อยละ 14.11 มลูค่าเพ่ิมขึน้ ร้อย

ละ 2.76 

                                มูลค่าการส่งออกรวมของปลาทนู่ากระป๋องแปรรูป 

 

 

สําหรับการสง่ออกเนือ้สตัว์แช่เย็นและแช่แข็ง ดงัแผนภาพด้านลา่ง อตัราการเติบโตถวัเฉลี่ย (CAGR) ของมลูค่า

การสง่ออกเนือ้ไก ่เป็ด และเนือ้สกุร ในช่วงปี 2557 - ปี 2560 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 12 โดยมลูคา่การสง่ออก 5 อนัดบัแรกสงูสดุ

เป็นการสง่ออกไปยงัประเทศญ่ีปุ่ น และประเทศเพ่ือนบ้านในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ นอกจากนีป้ระเทศท่ีเคยห้ามนําเข้า

เนือ้สตัว์ปีกสดจากไทยในอดีตบางประเทศ (บาห์เรน ฮ่องกง แอฟริกาใต้ รัสเซีย ฟิลิปปินส์) ได้ยกเลิกมาตรการดงักลา่ว

แล้ว สง่ผลให้การสง่ออกเนือ้สตัว์แช่เย็นและแช่แข็งยงัคงมีการเติบโตอยา่งตอ่เน่ือง 

มูลค่าการส่งออกเนือ้สัตว์แช่เยน็ และแช่แข็ง (ไก่ เป็ดและสุกร) 

 

ในปัจจุบนัเมื่อธุรกิจการสง่ออกอาหารหรือเนือ้สตัว์แช่เย็น แช่แข็ง และอาหารกระป๋องแปรรูปมีการเติบโตมาก

ขึน้ ผู้ ประกอบการท่ีผลิตอาหารดังกล่าวเพ่ือส่งออกจําเป็นท่ีจะต้องเช่าบริการห้องเย็นจากผู้ บริการภายนอก 

(Outsourcing) เพ่ือรองรับปริมาณวตัถดุิบหรือผลติภณัฑ์ท่ีเพ่ิมมากขึน้ เน่ืองจากผู้ประกอบการสว่นใหญ่ต้องการท่ีจะลด

ต้นทนุในการดําเนินการรับฝาก การว่าจ้างผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญในการบริหารห้องเย็นและการเช่าพืน้ท่ีการรับฝากจึงเป็น

ทางเลอืกท่ีจะทําให้ธุรกิจของผู้ประกอบการมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 
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ท่ีมา : สํานกัสง่เสริมการค้าสินค้าเกษตรและอตุสาหกรรม

กรมสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์

หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ
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2.3 สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 

1) สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากเขตปลอดอากร (Free Zone) 

ผู้ ใช้บริการรับฝากสนิค้าของบริษัทฯ บนพืน้ท่ีเขตปลอดอากรของกลุม่บริษัท ซึ่งประกอบด้วย เขตปลอดอากรของ

คลงัสินค้าเพ่ือรับฝากสินค้าทัว่ไปในเขตพืน้ท่ีแหลมฉบงั พืน้ท่ีรับฝากรถยนต์ในเขตพืน้ท่ีแหลมฉบงั และคลงัสินค้าเพ่ือรับ

ฝากสินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็งบนถนนสวุินทวงศ์ และบางนา-ตราด กิโลเมตรท่ี 19 จะได้รับสิทธิประโยชน์

ทางอากรท่ีสาํคญัดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาํหรับสนิค้าท่ีนําเข้าในพืน้ท่ีเขตปลอดอากร ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

−  ของที่เป็นเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ รวมทัง้สว่นประกอบของดงักลา่วท่ีจําเป็นต้อง

ใช้ในการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอ่ืนใดท่ีเป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจของ

ประเทศ 

−  ของท่ีนําเข้ามาในราชอาณาจักรและนําเข้าไปในเขตปลอดอากร  สําหรับใช้ในการประกอบ

อตุสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอ่ืนใดท่ีเป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ 

−  ของท่ีปลอ่ยออกมาจากเขตปลอดอากรอ่ืน 

(ข) ได้รับยกเว้นอากรขาออก สาํหรับสนิค้าท่ีสง่ออกจากพืน้ท่ีเขตปลอดอากร เพ่ือสง่ออกนอกราชอาณาจกัร 

(ค) ได้รับยกเว้นภาษีมลูคา่เพ่ิม สาํหรับการนําสนิค้าจากตา่งประเทศเข้าไปในพืน้ท่ีเขตปลอดอากร 

(ง) ได้รับอนญุาตให้ใช้อตัราภาษีร้อยละ 0 สําหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการท่ีกระทําในราชอาณาจกัร

ระหว่างผู้ประกอบการกบัผู้ประกอบการท่ีประกอบกิจการอยู่มีเขตปลอดอากร ไม่ว่าจะอยู่ในเขตเดียวกนั

หรือไม ่หรือระหวา่งคลงัสนิค้าทณัฑ์บนกบัผู้ประกอบการท่ีประกอบกิจการอยูใ่นเขตปลอดอากร 

(จ) ได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิต สาํหรับการนําเข้าและการผลติของสนิค้าท่ีกระทําในเขตปลอดอากร 

นอกจากสิทธิประโยชน์ทางอากรท่ีผู้ ใช้บริการรับฝากสินค้าของบริษัทฯ จะได้รับ ผู้ ใช้บริการรับฝากสินค้าของ

บริษัทฯ ยงัสามารถเพ่ิมความรวดเร็วในการดําเนินงานซึ่งเป็นผลมาจากกฎระเบียบและขัน้ตอนท่ีลดลง ซึ่งถือเป็นสิทธิ

ประโยชน์หลกัอีกอย่างหนึ่งในการดําเนินกิจการภายใต้พืน้ท่ีเขตปลอดอากร อย่างไรก็ดี กิจกรรมท่ีทําภายใต้พืน้ท่ีเขต

ปลอดอากรจะอยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของกรมศลุกากรของประเทศไทย 

2) สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากบัตรส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

กลุ่มบริษัท ท่ีดําเนินธุรกิจคลงัสินค้าเพ่ือรับฝากสินค้าควบคมุอณุหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง กล่าวคือ PCS JWDP 

และ JPK ได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุ จากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุหรือบีโอไอ โดยบตัรสง่เสริมการลงทนุท่ีบริษัท

ดงักลา่วได้รับจะทําให้บริษัทเหลา่นีม้ีสทิธิพิเศษทางภาษีท่ีสาํคญัดงัตอ่ไปนี ้

-   ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาํหรับเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 

-   ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิที่ได้จากการประกอบกิจการ มีกําหนด 8 ปี นบัจากวนัที่เร่ิมมี

รายได้จากการประกอบกิจการนัน้ 

-   ได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมการลงทนุไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้สําหรับ

ระยะเวลาท่ีได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 
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ทัง้นี ้รายละเอียดของสิทธิประโยชน์ท่ีได้รับจากบตัรสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ ถกู

เปิดเผยไว้ในสว่นท่ี 1 หวัข้อท่ี 4 ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

2.4 การจัดหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 

ท่ีดิน อาคารคลงัสนิค้า และยานพาหนะ จดัเป็นต้นทนุท่ีสาํคญัทางธุรกิจของกลุม่บริษัท โดยกลุม่บริษัท มีนโยบาย

ในการจัดหาให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ดงักล่าวเพ่ือนํามาพฒันาตามแผนการลงทุนเพ่ือให้สอดคล้องกบัเป้าหมายของกลุม่

บริษัท   

1) การจดัหาท่ีดิน 

การจดัหาท่ีดินของกลุม่บริษัท สว่นใหญ่ทําผา่น บริษัท เบญจพรแลนด์ จํากดั ("BJL") ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท

ฯ ซึ่งจะทําการจดัหาท่ีดินตามแผนการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นี ้ท่ีดินของกลุม่บริษัท สามารถแบ่งออกเป็นสองสว่น 

ได้แก่ ท่ีดินของกลุม่บริษัท และท่ีดินท่ีกลุม่บริษัททําสญัญาเช่าท่ีดิน อยา่งไรก็ดี กลุม่บริษัท มีหลกัเกณฑ์ในการจดัหาท่ีดนิ

ดงัตอ่ไปนี ้

−  ทําเลท่ีตัง้ของท่ีดินจะต้องเป็นจดุยทุธศาสตร์ทางโลจิสติสก์ กลา่วคือ อยูใ่กล้แหลง่กระจายสนิค้าและแหลง่

สินค้า มีเส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก และระบบสาธารณูปโภคท่ีพร้อมต่อการดําเนินธุรกิจ ซึ่งสามารถ

ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการรับฝากสนิค้าของบริษัทฯ ได้  

−  ราคาของท่ีดินมีความเหมาะสม 

ขัน้ตอนในการจดัหาท่ีดินเพ่ือการขยายการให้บริการของบริษัทฯ นัน้ เร่ิมจากฝ่ายพฒันาโครงการของ บริษัทฯ จะ

มีการตรวจสอบรายละเอียดของท่ีดิน ได้แก่ ประวตัิท่ีดิน โฉนดท่ีดิน ผงัการใช้ประโยชน์ของท่ีดิน ข้อกําหนดทางกฎหมาย

ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ตรวจสอบราคาท่ีดินในบริเวณใกล้เคียง จากนัน้นําเสนอให้กบัผู้ อํานวยการฝ่ายโครงการเพ่ือพิจารณา

ความนา่สนใจของท่ีดิน เมื่อผู้ อํานวยการเห็นวา่ท่ีดินดงักลา่วมีความเหมาะสมจึงนําเสนอรายละเอียดของท่ีดิน พร้อมกบั

นําเสนอผลการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการให้แก่ผู้มีอํานาจอนมุตัิ เพ่ือพิจารณาการซือ้ท่ีดินดงักลา่ว    

ทัง้นี ้รายละเอียดท่ีดินของกลุม่บริษัท ได้ถกูเปิดเผยในสว่นท่ี 4.1 หวัข้อท่ี 4.1.1 ท่ีดินของกลุม่บริษัท  

2) การจดัหารถขนสง่ 

การจดัการรถขนสง่สามารถแบง่ออกเป็น 2 สว่น ได้แก่ การจดัซือ้รถขนสง่ซึง่เป็นไปตามนโยบายจดัซือ้ของบริษัทฯ 

ซึง่ได้กําหนดให้มีการเปรียบเทียบราคาและคณุภาพอยา่งน้อย 3 ราย และการจดัจ้างรถขนสง่จากผู้ รับจ้างภายนอกเพ่ือใช้

ขนสง่ ซึง่ในการจดัจ้างผู้ รับจ้างภายนอก บริษัทฯ กําหนดนโยบายหลกัดงัตอ่ไปนี ้

−  ผู้ รับจ้างภายนอกจะต้องเป็นนิติบคุคล ห้างร้าน หรือบริษัทท่ีจดทะเบียนภายในประเทศไทย 

−  ผู้ รับจ้างภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความชํานาญ และประสบการณ์ในการประกอบการขนส่งตู้คอน

เทนเนอร์มาแล้วไมน้่อยกวา่ 1 ปี  

−  รถขนสง่จะต้องเป็นรถท่ีจดทะเบียนถกูต้องตามท่ีกรมการขนสง่ทางบกกําหนด 

−  ผู้ รับจ้างภายนอกจะต้องทําประกนัภยัสนิค้าอนัตรายทกุประเภทและตู้คอนเทนเนอร์จํานวนเงินขัน้ตํ่าอย่าง

น้อย 5,000,000 บาทตอ่อบุตัิเหตแุตล่ะครัง้ 
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3) การเลอืกผู้ รับเหมาก่อสร้างคลงัสนิค้า และการจดัหาสนิทรัพย์ 

บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาผู้ รับเหมาก่อสร้าง เพ่ือให้มั่นใจว่าการคัดเลือกผู้ รับเหมามีความโปร่งใส และ

ผู้ รับเหมาท่ีได้รับการคดัเลอืกมีคณุสมบตัิเหมาะสม สามารถดําเนินการก่อสร้างตามมาตรฐานและข้อกําหนดของบริษัทฯ 

กลุ่มบริษัท จัดทําขัน้ตอนการคดัเลือกผู้ รับเหมาก่อสร้างได้ถกูกําหนดไว้ในคู่มือกระบวนการคดัเลือกและการประเมิน

ผู้ขาย โดยมีหลกัเกณฑ์หลกั ดงันี ้

−  บริษัทฯ มีการเปรียบเทียบราคาของผู้ รับเหมาอยา่งน้อย 2 ราย 

−  นอกจากการเปรียบเทียบราคา บริษัทฯ จะคดัเลือกผู้ รับเหมาเพ่ือให้ได้ผู้ รับเหมาท่ีมีคณุภาพ โดยพิจารณา

จากคณุสมบตัิหลกั อาทิ ประสบการณ์ในการสร้างคลงัสนิค้าสาธารณะ 

−  ผู้ รับเหมาก่อสร้างต้องได้รับอนมุตัิตามอํานาจอนมุตัิและระเบียบของกลุม่บริษัท  

−  มีการแบง่แยกหน้าท่ีระหวา่งการลงนามทําสญัญาจ้าง การตรวจรับงาน และการบนัทกึบญัชี  

−  มีการประเมินการทํางานผู้ รับเหมา ซึง่ระบอุยูใ่นคูม่ือกระบวนการควบคมุผู้ รับเหมาและผู้สง่มอบ 

−  มีการตรวจรับงานจะต้องมีการตรวจสอบคณุภาพและความสาํเร็จของงานวา่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีได้ระบไุว้

ในสญัญา  

4) การเลอืกผู้ รับเหมาผู้ รับจ้างช่วง (Sub-contractor)  

การจัดหาผู้ รับเหมาผู้ รับจ้างช่วงของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะคํานึงถึงประสบการณ์การทํางาน และคุณภาพการ

บริการเป็นหลกั เน่ืองจากธุรกิจการให้บริการเป็นการบริการท่ีต้องอาศยัความชํานาญเฉพาะทาง ทัง้นี ้บริษัทฯ กําหนด

ขัน้ตอนการคดัเลอืกผู้ รับเหมาผู้ รับจ้างช่วงไว้ในคูม่ือกระบวนการคดัเลอืกและการประเมินผู้ขาย โดยมีหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

−  บริษัทฯ จะคดัเลอืกผู้ รับเหมาผู้ รับจ้างช่วงเพ่ือให้ได้ผู้ รับเหมาท่ีมีคณุภาพ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ทํางาน 

โดยต้องมีการระบช่ืุอผู้ ท่ีเคยรับบริการ เพ่ือเป็นข้อมลูอ้างอิงให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบคณุภาพงานได้ 

−  ผู้ รับเหมาผู้ รับจ้างช่วงต้องมีการระบุวิธีการควบคมุคุณภาพงาน อาทิ มีการจ้างหวัหน้างานเพ่ือควบคมุ

คณุภาพการทํางาน 

−  ผู้ รับเหมาผู้ รับจ้างช่วงจะต้องมีการจดัหาอปุกรณ์ป้องกนัอนัตราย และมีการอบรมเก่ียวกบักฎหมายความ

ปลอดภยัในการทํางานให้แกผู่้ปฏิบตัิงาน 

−  บริษัทฯ จะพิจารณาราคาว่าจ้างท่ีเหมาะสม โดยมีการเปรียบเทียบราคากบัผู้ รับเหมาผู้ รับจ้างช่วงรายอ่ืน

อยา่งน้อย 2 ราย  

นอกจากนี ้ภายหลงัการใช้บริการผู้ รับเหมาผู้ รับจ้างชว่ง บริษัทฯ จะมีการประเมินผู้ รับเหมาผู้ รับจ้างชว่งอยา่งน้อย

ทกุ 6 เดือน เพ่ือประเมินคณุภาพการทํางาน 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

 

3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยรวม 

3.1.1 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ทัง้ในสว่นคลงัสนิค้าและการขนสง่ ปัจจบุนัมีผู้ให้บริการในลกัษณะ

ใกล้เคียงหรือเหมือนกบับริษัทฯ ดงันัน้ หากมีการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากขึน้หรือมีผู้ประกอบการรายใหมเ่ข้ามา อาจทําให้มี

ผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ได้ ซึง่การแขง่ขนัอาจทําให้บริษัทฯ มีลกูค้าน้อยลง หรืออาจทําให้บริษัทฯ ต้อง

ลดราคาสําหรับการให้บริการของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีผลทําให้รายได้ของบริษัทฯ ลดลง และอาจมีผลกระทบทําให้กําไรของ

บริษัทฯ ลดลงด้วย  

บริษัทฯ มีการตอบสนองตอ่ความเสีย่งดงักลา่ว ดงันี ้

- ยกระดบัความสามารถของการให้บริการต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ดังจะเห็นได้ว่าบริษัทฯ ได้รับ

มาตรฐานและรางวลัต่างๆ เป็นจํานวนมาก (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสว่นท่ี 2.2 หวัข้อ 2.2.1 นโยบายการ

แข่งขันและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท) ซึ่งทางบริษัทฯ มองว่ามาตรฐานและรางวัลต่างๆ ทําให้บริษัทฯ มีความ

ได้เปรียบในการเสนองานให้กบัลกูค้า และเพ่ิมความสามารถในการแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ท่ีมาจากตา่งประเทศ  

- มีการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นของตวัเองเพ่ือให้บริษัทฯ สามารถปรับปรุงและนําเสนอบริการให้กบั

ลกูค้าได้ตามต้องการ รวมทัง้ลดคา่ใช้จ่ายและเพ่ิมความรวดเร็วในการตอบสนองงานแก่ลกูค้า 

3.1.2 ความเสี่ยงในการจัดหาลูกค้า 

บริษัทฯ มีต้นทนุคงท่ีในการให้บริการตา่งๆ ไม่ว่าจะเป็นคลงัสินค้าสําหรับสินค้าทัว่ไป คลงัสินค้าควบคมุอณุหภมูิ

แช่เย็นและแช่แข็ง พืน้ท่ีจอดพกัรถยนต์ (Automotive Yard) เช่น ต้นทนุค่าเสื่อมราคาของคลงัสินค้า และอปุกรณ์ ต้นทนุ

คา่เช่าท่ีดิน และต้นทนุดอกเบีย้ เป็นต้น  หากบริษัทฯ ไมส่ามารถจดัหาลกูค้าให้มาใช้บริการของบริษัทฯ ได้ตามเป้าหมาย

ท่ีวางไว้ อาจมีผลกระทบทําให้บริษัทฯ มีกําไรน้อยลง และอาจทําให้สภาพคลอ่งของบริษัทฯ ลดน้อยลงด้วย 

เพ่ือลดความเสี่ยงดงักลา่ว ในการลงทนุแต่ละครัง้ก่อนการก่อสร้างหรือสัง่ซือ้เคร่ืองจกัรและรถยนต์เพ่ือให้บริการ

ในการขนสง่ บริษัทฯ จะทําการสอบถามความต้องการของลกูค้าในการใช้บริการดงักลา่วก่อน หรือในกรณีท่ีสามารถทํา

ได้บริษัทฯ อาจลงนามในสญัญากบัลกูค้ารายสําคญัก่อนการก่อสร้างหรือสัง่ซือ้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์เพ่ือให้แน่ใจว่า

บริษัทฯ จะสามารถจดัหาลกูค้าได้อย่างพอเพียง ในบางโอกาสบริษัทฯ อาจพิจารณาดําเนินโครงการโดยเช่าคลงัสินค้า

จากผู้ อ่ืน หรือใช้วิธีการจดัหาบริการจากผู้ ให้บริการรายอ่ืนแก่ลกูค้าเพ่ือลดจํานวนเงินลงทุนท่ีบริษัทฯ จะต้องใช้ในการ

ขยายกิจการและลดความเสีย่งจากการลงทนุดงักลา่ว 

3.1.3 ความเสี่ยงในการจัดหาคู่ ค้า 

 บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) ประเมินความเสีย่งของคูค้่าโดยคาํนงึถึงผลกระทบด้าน

สิง่แวดล้อม สงัคม และการกํากบัดแูลกิจการของคูค้่าจากการวิเคราะห์ความสาํคญัของคูค้่า ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน 

ได้แก ่
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1.)  การวเิคราะห์การใช้จ่าย (Spend Analysis) ครอบคลมุการจดัซือ้และจดัหาทกุประเภท การใช้จา่ยของคูค้่าทกุราย ท่ี

มียอดการใช้จา่ยสงู (Top Vendor) 

2.) การประเมินความเสีย่งของการดาํเนินงานด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และการกํากบัดแูลกิจการของคูค้่า (Risk 

Assessment) มุง่เน้นการระบคุวามเสีย่งตอ่ความยัง่ยืนขององค์กรในกระบวนการจดัซือ้จดัจ้าง เช่น การใช้แรงงานเด็ก

แรงงานบงัคบั หรือไมซ่ือ้สารเคมท่ีีมีสว่นผสมของสารต้องห้าม เป็นต้น 

3.)  การวเิคราะห์ความสาํคญัของคูค้่า (Critical analysis) ซึง่ มีหลกัเกณฑ์ในการวเิคราะห์ ดงันี ้

3.1) Hight expenditure 

3.2) Covered critical parts/components 

3.3) Non-substitutable 

3.4) Strategic relationship: Partent Company 

4.) การจดัทํามาตราการเพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากคูค้่า (Mitigation Measures) พิจารณาจากผลการประเมิน

ความเสีย่งและการวิเคราะห์ความสาํคญัของคูค้่า เพ่ือช่วยให้บริษัทฯ มีความพร้อมในการรับมือกบัคูค้่าท่ีมีความเสีย่งและ

ความสาํคญัสงู โดยมีมาตราการหลกัๆ ดงันี ้  

4.1) คูค้่าหลกั (Critical Supplier) หมายถึง คูค้่าท่ีมียอดการใช้จ่ายสงูและมีความเสีย่งในระดบัสงูมากหรือสงู 

สนิค้าทดแทนยาก และอยูใ่นกลุม่ของชิน้สว่นหรืออปุกรณ์ท่ีสาํคญั โดยจะถือวา่คูค้่าเหลา่นีจ้ดัอยูใ่นกลุม่ High Risk 

Supplier ท่ีจะต้องได้รับการตรวจสอบทกุปี มีการเยี่ยมชมพืน้ท่ีและสมัภาษณ์ผู้จดัการและพนกังาน ทัง้นีคู้ค้่าดงักลา่วต้อง

กําหนดแผนและแนวทางการแก้ไขเพ่ือลดความเสีย่งและความรุนแรงท่ีอาจเกิดขึน้ รวมทัง้ต้องมีแผนการตรวจสอบเพ่ือ

การดาํเนินการตามแนวทางการปฏิบตัิอยา่งยัง่ยืนของคูค้่าบริษัทฯ เพ่ือให้มัน่ใจวา่สามารถบริหารจดัการความเสีย่งให้อยู่

ในระดบัท่ีไมเ่กิดผลกระทบตอ่ธุรกิจ ชมุชน และสิง่แวดล้อม 

  4.2) คู่ค้ารอง (Non-critical Supplier) หมายถึง คู่ค้าท่ีมียอดการใช้ปานกลางหรือตํ่าและความเสี่ยงอยู่ในระดบั

ปานกลางหรือตํ่า หรือไม่ได้อยู่ในกลุม่ High risk supplier จะต้องผ่านการประเมินคู่ค้า (Supplier Evaluation) หรือการ

ตรวจสอบการปฏิบตัิงานตามแนวทางการปฏิบตัิอยา่งยัง่ยืนของคูค้่าและผา่นการประเมินจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้แก่ 

หนว่ยงาน Safety หนว่ยงานผู้ใช้งาน เป็นต้น  

3.1.4 ความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าให้กับลกูค้าของบริษัทฯ ซึ่งความต้องการของสินค้า

ดงักลา่วสอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและเศรษฐกิจโลก ดงันัน้ หากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย

ประสบกบัภาวะชะลอตวั ความต้องการคลงัสนิค้าเพ่ือรับฝากสนิค้าดงักลา่วอาจลดลง ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่รายได้และ

กําไรของบริษัทฯ อยา่งมีนยัสาํคญั 

เพ่ือลดความเสี่ยงดงักลา่วบริษัทฯ จึงได้ทําการขยายขอบเขตการให้บริการของบริษัทฯ ไปยงัสินค้าประเภทตา่งๆ 

เช่น สนิค้าทัว่ไป สนิค้าประเภทรถยนต์ สนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง ซึง่การขยายขอบเขตไปยงัสนิค้าหลายๆ 

ประเภท ทําให้บริษัทฯ ไม่พึ่งพิงอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึ่งมากจนเกินไป และช่วยลดความเสี่ยงจากความผนัผวน
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ของสภาวะเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามหากเศรษฐกิจของประเทศไทยประสบกับภาวะชะลอตวัในภาพรวม การให้บริการ

สนิค้าในหลายประเภทอาจไมส่ามารถช่วยลดความเสีย่งดงักลา่วได้ 

3.1.5 ความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าของบริษัทฯ ไม่ต่อสัญญาใช้บริการกับบริษัทฯ  

รายได้ของบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 25.00 มาจากลกูค้าของบริษัทฯ ท่ีทําสญัญากบับริษัทฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี

หรือมากกว่า  หากลกูค้าเหลา่นีไ้ม่ต่อสญัญาเมื่อสญัญาการให้บริการหมดอาย ุอาจทําให้บริษัทฯ สญูเสียรายได้และทํา

ให้กําไรของบริษัทฯ ลดลง บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเสีย่งในเร่ืองดงักลา่วเป็นอยา่งดี บริษัทฯ จึงมุง่เน้นในการให้บริการท่ี

ดีเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กบัลกูค้า เพ่ือให้ลกูค้าตอ่สญัญากบับริษัทฯ เมื่อสญัญาการให้บริการหมดอาย ุนอกจากนัน้ 

บริษัทฯ ได้ให้ฝ่ายขายของบริษัทฯ ทําการหาลกูค้าเพ่ิมเติมตลอดเวลาเพ่ือทดแทนลกูค้ารายเดิมในกรณีท่ีลกูค้ารายนัน้ๆ 

ตดัสนิใจไมต่อ่สญัญาบริการกบับริษัทฯ 

3.1.6 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอตัราดอกเบีย้ 

การดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทต้องใช้เงินลงทุนสงู โดยกลุ่มบริษัทมียอดเงินกู้ ท่ียงัไม่ครบกําหนดใน 1 ปีจาก

สถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 1,130.6 ล้านบาท และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 565.4 

ล้านบาท ซึ่งเงินกู้ ยืมส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบีย้แบบลอยตวั (Floating interest rate) ดงันัน้หากอตัราดอกเบีย้ในตลาด

ปรับตวัสงูขึน้ กลุม่บริษัทฯ ก็จะมีภาระในการจ่ายดอกเบีย้ท่ีสงูขึน้ ซึง่จะมีผลกระทบทําให้กําไรของกลุม่บริษัทฯ ลดลง 

อย่างไรก็ตาม อตัราดอกเบีย้เงินกู้ของกลุม่บริษัทฯ ท่ีกู้ยืมจากสถาบนัการเงินสว่นใหญ่ในปัจจุบนัอยู่ในอตัราไม่

เกินกวา่อตัราดอกเบีย้เงินกู้สาํหรับลกูค้าชัน้ดี (Minimum Lending Rate หรือ MLR) ของสถาบนัการเงินนัน้ๆ ประกอบกบั

การท่ีแผนการจดัหาเงินทนุเพ่ือพฒันาโครงการฯ ของกลุม่บริษัท นัน้ไม่ได้พึ่งพิงการใช้เงินกู้จากสถาบนัทางการเงินเพียง

อย่างเดียว แต่กลุม่บริษัทฯ ยงัได้มีนโยบายจดัหาเงินทนุและระดมทนุจากแหลง่เงินทนุอ่ืนๆ อย่างสมดลุ เช่น การร่วมทนุ

กบัผู้ ร่วมทนุอ่ืน การระดมทนุผา่นตลาดหนีแ้ละตลาดทนุ 

3.1.7 ความเสี่ยงจากนโยบายของรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ธุรกิจโลจิสติกส์เป็นธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายของรัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้

นโยบายของรัฐบาลท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ นโยบายทางด้านการเก็บภาษี เช่น อตัราภาษี

อากรนําเข้าและสง่ออกสินค้า นโยบายพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั นโยบายการลงทนุของภาคเอกชนในพืน้ท่ีท่าเรือแหลม

ฉบงั นโยบายเก่ียวกบัเขตปลอดอากร ซึง่หากรัฐบาลหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องมีการเปลีย่นแปลงนโยบายไปในทิศทางลบ 

เช่น เพ่ิมอตัราภาษีนําเข้า หรือการปรับลดพืน้ท่ีลงทนุของภาคเอกชน ยกเลิกสญัญาเช่าในเขตท่าเรือแหลมฉบงั ยกเลิก

สญัญาสมัปทาน หรือยกเลิกผลประโยชน์สําหรับเขตปลอดอากร อาจสง่ผลกระทบต่อผลตอบแทนต่อฐานะทางการเงิน 

และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีการเฝ้าติดตามนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือปรับแผนการลงทุนให้

เหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจบุนั เพ่ือลดความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงนโยบายของรัฐบาลหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

3.1.8 ความเสี่ยงจากการดาํเนินธุรกิจภายใต้สัญญาสัมปทานกับหน่วยงานภาครัฐและการตีความของคู่สัญญา 

ในการประกอบธุรกิจ บริษัทฯต้องทําสญัญาทัง้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนด้วยกันเป็นจํานวนมาก เช่น 

สญัญาลงทนุ บริหาร และประกอบการคลงัสนิค้าอนัตราย ณ ทา่เรือแหลมฉบงักบัการทา่เรือแหง่ประเทศไทย สญัญาเช่า
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ท่ีดินทา่เรือแหลมฉบงั  เป็นต้น ดงันัน้ จึงอาจมีความเห็นท่ีแตกตา่งกนัในเง่ือนไขข้อความในสญัญาหรือข้อกําหนดในการ

ปฏิบัติตามสญัญา และบริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่า ภาครัฐจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการให้สมัปทาน หรือขยาย

ขอบเขตการให้สมัปทาน และบริษัทฯ จะได้เข้าทําสญัญาสมัปทานใหม่สําหรับการขยายขอบเขตการให้บริการหรือไม่ 

เน่ืองจากเป็นการพิจารณาและดลุยพินิจของหนว่ยงานของรัฐแตเ่พียงฝ่ายเดียว  

ในเดือนกนัยายน 2559 ท่ีผา่นมา การทา่เรือแห่งประเทศไทย (กทท.) สง่หนงัสือเรียกเก็บผลประโยชน์ตอบแทน

จากการให้บริการเพ่ิมเติม โดยปัจจุบนับริษัทฯกําลงัดําเนินการเจรจากบักทท. เพ่ือหาข้อยตุิสําหรับการเรียกเก็บครัง้นี ้

เน่ืองจากค่าธรรมเนียมดงักล่าวกําหนดเพ่ิมเติมตามประกาศการท่าเรือในปี 2554 ซึ่งไม่ได้กําหนดอยูใ่นสญัญาลงทนุ

บริหาร และประกอบการคลงัสินค้าอันตรายปี 2546 และกทท.ไม่เคยเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากรายได้

คา่ธรรมเนียมนีม้าก่อน  

แตอ่ยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเสีย่งดงักลา่ว จึงได้มีการกําชบัให้ฝ่ายตา่งๆ ของบริษัทฯ ให้ดําเนินการ

ตามสญัญาอย่างเคร่งครัด รวมทัง้มีการเฝ้าติดตามนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือประเมินผลกระทบ

และลดความเสีย่งตอ่ไป 

3.1.9 ความเสี่ยงจากความไม่ม่ันคงทางการเมือง 

ความมัน่คงทางการเมืองเป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่การลงทนุของภาครัฐ และภาคเอกชน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการ

ลงทนุในโครงการท่ีมีมลูค่าสงูและใช้ระยะเวลานานในการดําเนินโครงการ หากการเมืองภายในประเทศไม่มัน่คง หรือมี

เหตกุารณ์ความรุนแรง อาจส่งผลกระทบต่อระดบัความมัน่ใจของนกัลงทุน ซึ่งอาจส่งผลให้การลงทุนในประเทศลดลง 

เศรษฐกิจเกิดการชะลอตวั นอกจากนี ้ความไม่มัน่คงทางการเมือง และการเปลี่ยนขัว้อํานาจทางการเมืองอาจสง่ผลให้

เกิดการเปลีย่นแปลงในด้านนโยบาย กฎหมาย และ ระเบียบปฏิบตัิต่างๆ ของภาครัฐ ซึ่งอาจสง่ผลกระทบต่อการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ 

3.1.10 ความเสี่ยงจากเสถยีรภาพของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

บริษัทฯ ได้นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารคลงัสนิค้าเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการดําเนินงาน 

และลดต้นทนุของกลุม่บริษัท โดยระบบดงักลา่วครอบคลมุตัง้แต่กระบวนการรับสินค้าจนถึงกระบวนการสง่มอบสินค้า

ให้กับลกูค้า ดงันัน้ หากระบบดงักล่าวมีความผิดพลาดอย่างมีนยัสําคญั เช่น เกิดการติดไวรัสในระบบทําให้ข้อมลูสญู

หาย อาจสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ  

อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบสาํรองข้อมลูท่ีเพียงพอและมีประสทิธิภาพเพ่ือป้องกนัความเสยีหายของข้อมลู 

รวมทัง้ยงัได้จดัจ้าง บริษัท ไดนามิคไอที โซลชูั่น จํากัด ("DITS") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในการพฒันา ซ่อมแซม 

และบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัทให้มีเสถียรภาพ ทําให้บริษัทฯ สามารถแก้ไขระบบในกรณีท่ี

ระบบเกิดความเสยีหายได้อยา่งรวดเร็ว 

3.1.11 ต้นทุนเงนิเดอืนและค่าแรงของกลุ่มบริษัทอาจเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง 

ต้นทนุเงินเดือนและคา่แรงคิดเป็นต้นทนุประมาณร้อยละ  20.1 ของต้นทนุในการให้บริการของบริษัทฯ ท่ีผ่านมา

อตัราคา่แรงในประเทศไทยมีการปรับเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ือง บริษัทฯ จึงไมส่ามารถรับรองได้วา่ อตัราคา่แรงในประเทศไทย

จะไม่เพ่ิมขึน้อีกในอนาคต ซึ่งในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา (2556-2560) ต้นทนุค่าแรงของกลุม่บริษัทมกีารปรับเพ่ิมขึน้ตามอตัรา
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ค่าแรงโดยรวมของประเทศท่ีเพ่ิมขึน้ทัง้นี ้หากอตัราค่าแรงในประเทศไทยยงัมีการปรับเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง จะทําให้

ต้นทนุการให้บริการของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ตามไปด้วย และกลุม่บริษัทอาจไมส่ามารถผลกัภาระต้นทนุท่ีเพ่ิมขึน้ให้กบัลกูค้า

ได้ทัง้หมด ดงันัน้ หากต้นทนุค่าแรงของบริษัทฯ ยงัคงเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง การดําเนินธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ฐานะทาง

การเงิน และผลประกอบการของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญั 

อย่างไรก็ตาม หากต้นทนุคา่แรงของบริษัทฯ โดยรวมมีการปรับเพ่ิมสงูขึน้ บริษัทฯ จะใช้นโยบายควบคมุต้นทนุใน

ส่วนอ่ืนเพ่ือรักษาระดับอัตรากําไรให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้นําระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารจดัการคลงัสินค้า และการขนสง่ของกลุม่บริษัท ซึ่งช่วยลดการพึ่งพิงทรัพยากรบคุคล

ของกลุม่บริษัท 

3.1.12 บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากการสูญเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับอนุมัตจิากสาํนักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“บีโอไอ”) 

บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จากบตัรสง่เสริมการลงทนุท่ีได้รับจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุในการดําเนิน

ธุรกิจคลงัสินค้าเพ่ือรับฝากสินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง ซึ่งให้สิทธิประโยชน์กบักลุม่บริษัทภายใต้เง่ือนไขท่ี

กําหนดไว้เป็นการเฉพาะ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสว่นท่ี 4.2 หวัข้อ 4.2.2 สทิธิและประโยชน์ จากการได้รับ

การสง่เสริมการลงทนุ) 

ภายใต้ข้อกําหนดและเง่ือนไขการอนมุตัิสิทธิประโยชน์ของบีโอไอกําหนดให้บริษัทท่ีได้รับบตัรสง่เสริมการลงทุน

ของกลุม่บริษัท กลา่วคือ บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค ("JWDP") บริษัท เจพีเค โคลด์ สโตเรจ จํากดั ("JPK") และบริษัท 

แปซิฟิค ห้องเย็น จํากดั ("PCS") ต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีสาํคญัเพ่ือรักษาสทิธิประโยชน์ท่ีได้รับจากบีโอไอและเพ่ือใช้สทิธิ

ในการได้รับยกเว้นภาษีดงัตอ่ไปนี ้

- รายงานฐานะทางการเงิน สดัสว่นผู้ ถือหุ้นและเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีสาํคญั 

- จดัให้มีระบบป้องกนัและควบคมุการก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่สภาพแวดล้อม และ 

- ต้องมีผู้ ถือหุ้นชาวไทยถือหุ้นในบริษัทฯ ท่ีได้รับสทิธิประโยชน์เป็นสดัสว่นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 51.00 

ในอนาคตบริษัทท่ีได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุของกลุม่บริษัทดงักลา่ว อาจไม่สามารถปฏิบตัิตามข้อกําหนดและ

เง่ือนไขทกุข้อภายใต้การอนมุตัิจากบีโอไอได้ ซึ่งอาจทําให้บริษัทดงักลา่วเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีและสิทธิประโยชน์

อ่ืนๆ ท่ีได้รับอนมุตัิจากบีโอไอ ทัง้นีก้ารสญูเสยีสทิธิประโยชน์ดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อการ

ดําเนินธุรกิจโอกาสทางธุรกิจฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ (โปรดดรูายรายละเอียดสทิธิประโยชน์ท่ี

ได้รับจากบตัรสง่เสริมการลงทนุในสว่นท่ี 1 หวัข้อท่ี 2.3 สทิธิประโยชน์ท่ีได้รับ) 

ทัง้นี ้จนถึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหาในการปฏิบตัิตามข้อกําหนดและเง่ือนไข

ภายใต้การอนมุตัิจากบีโอไอแตอ่ยา่งใด 

3.1.13 บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากการที่ต้องปฏิบตัิตามข้อบังคบัของกฎระเบียบต่างๆ ที่อาจทาํให้ 

บริษัทฯ ต้องมีค่าใช้จ่ายสูง 

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบของประเทศไทยมีการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

รวมถึงความปลอดภยั และอนามยัในการทํางานของพนกังาน ด้วยเหตนีุก้ลุ่มบริษัทจึงต้องปฏิบตัิตามมาตรฐานต่างๆ 
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รวมถึงการจัดหาพนักงานท่ีมีความเช่ียวชาญด้านดังกล่าวเพ่ือทําหน้าท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและ

กฎระเบียบ การบํารุงรักษาอุปกรณ์ การดูแลระบบควบคุมคุณภาพ และการกํากับดูแลการปฏิบตัิงานอ่ืนๆ และหาก

กฎหมายและกฎระเบียบดงักลา่วมีการเปลี่ยนแปลง การประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัท และการบริหารจดัการทรัพย์สิน

ของกลุม่บริษัทจะต้องมีการปรับเปลีย่นให้เป็นไปตามข้อกําหนดทางกฎหมายเหลา่นีด้้วย 

กลุม่บริษัทมีค่าใช้จ่ายและคาดว่าจะมีคา่ใช้จ่ายอย่างตอ่เน่ืองในการประกอบธุรกิจเพ่ือให้สามารถปฏิบตัิได้ตาม

ข้อกําหนดของกฎหมายต่างๆ และค่าใช้จ่ายเหล่านีอ้าจเพ่ิมขึน้ในอนาคต ในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนข้อกําหนดดังกล่าว 

กฎหมายกําหนดคา่ปรับในจํานวนท่ีสงู รวมถึงหน่วยงานกํากบัดแูลมีอํานาจออกคําสัง่บงัคบั (รวมถึงคําสัง่หยดุประกอบ

กิจการ) และกําหนดมาตรการทางอาญาเมื่อมีการฝ่าฝืนข้อกําหนดดงักลา่ว ข้อกําหนดทางด้านกฎหมายสิง่แวดล้อมบาง

ประการกําหนดให้มีการตรวจสอบท่ีเคร่งครัด รวมทัง้กําหนดความรับผิดสําหรับค่าเสียหายท่ีเกิดขึน้กับสิ่งแวดล้อม

ข้อกําหนดทางด้านกฎหมายสิง่แวดล้อมดงักลา่วยงัอาจกําหนดความรับผิดในกรณีท่ีเกิดการบาดเจ็บของบคุคลหรือความ

เสียหายต่อทรัพย์สินอนัเน่ืองมาจากการมีหรือการใช้สารท่ีเป็นอนัตราย ดังนัน้จึงเป็นการยากท่ีจะคาดการณ์ถึงการ

เปลีย่นแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบดงักลา่วและผลกระทบท่ีเกิดจากการเปลีย่นแปลงดงักลา่วซึง่อาจสง่ผลต่อการ

ดําเนินธุรกิจหรือผลประกอบการของบริษัทฯ 

แม้วา่ผู้บริหารของบริษัทฯ จะเช่ือวา่การประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทในปัจจบุนันัน้มีการปฏิบตัิตามกฎระเบียบท่ี

สําคัญ บริษัทฯ อาจไม่สามารถรับรองได้ว่าหน่วยงานกํากับดูแลจะไม่กําหนดกฎระเบียบเพ่ิมเติมหรือเพ่ิมอัตรา

ค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับอนัเน่ืองมาจากการไม่ปฏิบตัิตามเง่ือนไข ซึ่งอาจทําให้กลุม่บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึน้อยา่งมาก

และอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อการดําเนินธุรกิจโอกาสทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ 

3.1.14 การประท้วงหรือการนัดหยุดงานของพนักงานกลุ่มบริษัท อาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจและผล

ประกอบการของบริษัทฯ 

หากพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยร่วมกนัประท้วงหรือนดัหยดุงาน หรือหากบริษัทฯ และ/หรือบริษัท

ย่อยไม่สามารถเจรจาเพ่ือระงบัการนดัหยดุงานของพนกังานดงักลา่วได้บริษัทฯ อาจประสบปัญหาธุรกิจหยดุชะงกัและ

อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพ่ิมขึน้อนัเป็นผลมาจากค่าแรงท่ีสงูขึน้หรือผลประโยชน์ท่ีต้องจ่ายเพ่ิมให้แก่

พนกังานดงักลา่วซึง่อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินธุรกิจของ บริษัทฯ 

นอกจากนี ้แม้วา่ในปัจจบุนัพนกังานของกลุม่บริษัท มิได้เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน และกลุม่บริษัท ไมไ่ด้ทํา

การตกลงเก่ียวกบัสภาพการจ้างใดๆ อยา่งไรก็ดี ข้อเท็จจริงดงักลา่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ในอนาคต หากพนกังานของ

บริษัทฯ เข้าร่วมสหภาพแรงงานและกลุม่บริษัทไมส่ามารถเจรจาตกลงกบัสหภาพแรงงานหรือไมส่ามารถเจรจาเง่ือนไขท่ี

เป็นประโยชน์ตอ่กลุม่บริษัทได้สาํเร็จ หรือหากกลุม่บริษัท ประสบกบัภาวะธุรกิจหยดุชะงกัหรือประสบปัญหาด้านแรงงาน

ในโรงงานใดๆ ของกลุม่บริษัทแล้ว กลุม่บริษัทอาจได้รับผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ฐานะทางการเงินและผล

ประกอบการ 

อย่างไรก็ดี ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหาพนกังานนดัหยดุงานหรือประท้วงแตอ่ยา่งใด 

เน่ืองจากบริษัทฯ มีนโยบายในการพฒันาศกัยภาพ และปฏิบตัิตอ่พนกังานอยา่งเทา่เทียมกนั และดแูลให้มีสวสัดิการและ

สภาพแวดล้อมการทํางานท่ีดี 
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3.1.15 ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ 

บริษัทฯ อาจมีความเสีย่งจากการดําเนินธุรกิจในตา่งประเทศ เน่ืองจากการดําเนินธุรกิจในตา่งประเทศจะมีปัจจยั

ความเสี่ยงเพ่ิมเติมสําหรับบริษัทฯ จากความไม่คุ้นเคยในการทําธุรกิจ วฒันธรรมพืน้เมือง กฎหมาย ข้อบงัคบั ตลอดจน

สภาพภมูิอากาศและปัจจยัทางธรรมชาติ นอกจากนัน้ นโยบายและแผนการขยายตลาดให้บริการไปยงัตา่งประเทศ อาจ

ทําให้บริษัทฯ ต้องเผชิญกบัการแข่งขนักบัคูแ่ขง่ทางการค้ามากขึน้ เน่ืองจากมีบริษัทต่างชาติจํานวนมากท่ีอาจให้บริการ

ในลกัษณะใกล้เคียงกนั 

บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัในการลงทนุในตา่งประเทศ โดยจะทําการวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เป็น

ส่วนประกอบในการตดัสินใจในการลงทุน โดยหากเงินลงทุนมีจํานวนท่ีค่อนข้างสงู บริษัทฯ อาจพิจารณาเพ่ือหาผู้ ร่วม

ลงทนุท่ีมีประสบการณ์ในการลงทุนในประเทศดงักล่าว เพ่ือลดความเสี่ยงจากการท่ีบริษัทฯ ไม่มีประสบการณ์ในการ

ลงทนุในประเทศนัน้ๆ 

3.1.16 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการบางส่วนในรูปของเงินตราต่างประเทศสําหรับธุรกิจขนย้ายในประเทศและ

ตา่งประเทศและธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้า ซึง่จะทําให้รายได้ของบริษัทฯ มีความเสีย่งจากความผนัผวนของ

อตัราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมีรายได้เป็นสกุลเงินต่างประเทศเพียงเล็กน้อย โดยในปีบญัชี 2559 บริษัทฯ มี

รายได้จากการให้บริการในรูปของเงินตราต่างประเทศประมาณร้อยละ 1.0 ของรายได้รวม นอกจากนี ้ฝ่ายบริหารของ

บริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยจะพิจารณาจับคู่รายได้และรายจ่ายท่ีอยู่ในรูปของเงินตรา

ตา่งประเทศเพ่ือลดความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

3.1.17 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ ไม่ได้ต่อสัญญาลงทุน บริหาร และประกอบการคลังสินค้าอันตราย ณ 

ท่าเรือแหลมฉบัง 

บริษัทฯ มีรายได้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสญัญาลงทุน บริหาร และประกอบการคลงัสินค้าอนัตราย ณ ท่าเรือแหลมฉบงั

ประมาณร้อยละ 19.3 ของรายได้รวม สญัญาดงักลา่วจะหมดอายใุนวนัท่ี 30 กนัยายน 2576 หลงัจากสญัญาหมดอายุ

บริษัทฯ อาจจะต้องขอต่อสญัญากบัการท่าเรือแห่งประเทศไทย หากบริษัทฯ ไม่สามารถต่อสญัญาดงักล่าวได้บริษัทฯ 

อาจสญูเสียรายได้และกําไรท่ีเก่ียวเน่ืองจากสญัญาดงักล่าว ทัง้นี ้บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเสี่ยงดงักล่าวเป็นอย่างดี 

บริษัทฯ จึงทําการขยายการให้บริการในสว่นอ่ืน เพ่ือลดผลกระทบจากการพึง่พิงรายได้จากสญัญาดงักลา่ว  

นอกจากนัน้ บริษัทฯ ได้ควบคมุดแูลให้มีการดําเนินการตามสญัญาอย่างถกูต้องเพ่ือสร้างความมัน่ใจให้แก่การ

ทา่เรือแหง่ประเทศไทยในกรณีท่ีการทา่เรือแหง่ประเทศไทยจะต้องเลอืกผู้ประกอบการคลงัสนิค้าอนัตรายเมื่อหมดสญัญา 

3.1.18 ความเสี่ยงจากการผิดเงื่อนไขสัญญาเงนิกู้กับสถาบันการเงนิ 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ทําการกู้ยืมจากสถาบนัการเงินท่ีกู้มาเพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนและเงินลงทุนใน

โครงการต่างๆ หากบริษัทฯ ไม่สามารถมารถจ่ายชําระดอกเบีย้ หรือเงินกู้ ยืม หรือปฏิบตัิตามเง่ือนไขได้ตามท่ีกําหนด 

บริษัทฯ อาจต้องจ่ายดอกเบีย้ผิดนดัชําระซึง่สงูกวา่อตัราดอกเบีย้ปกติ หรืออาจโดนบงัคบัจํานองสินทรัพย์ท่ีใช้คํา้ประกนั

ตามสญัญาเงินกู้  ซึง่อาจมีผลทําให้บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายสงูขึน้  
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อยา่งไรก็ตาม หลงัจากบริษัทฯ ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุตอ่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) 

ก็ได้นําเงินดงักลา่วบางสว่น ชําระเงินกู้กบัสถาบนัการเงินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยในปีบญัชี 2559 บริษัทฯ มีอตัราสว่น

หนีส้ินรวมต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น ประมาณ 1.0 เท่า และพยายามรักษาอตัราสว่นดงักลา่ว ให้ไม่เกิน 2.0 เท่า และพิจารณา

การระดมทนุผา่นช่องทางอ่ืนๆ นอกเหนือจากการกู้ เงิน หากมีโครงการท่ีต้องลงทนุเพ่ิมเติม 

3.2 ความเสี่ยงจากธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้า 

3.2.1 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถต่อสัญญาหรือถกูยกเลกิสัญญาเช่าที่ดนิ หรือสัญญาสมัปทานต่างๆ 

คลงัสินค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ตัง้อยู่บนท่ีดินของบุคคลอ่ืน หรือใช้สินทรัพย์ของผู้ อ่ืนตามสญัญาสมัปทาน 

(รายละเอียดเพ่ิมเติม สว่นท่ี 1 หวัข้อท่ี 4 ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ) ซึ่งหากสญัญาต่างๆ หมดอายแุละบริษัทฯ 

ไม่สามารถเจรจาเพ่ือต่อสญัญาได้ หรือบริษัทฯ ถกูยกเลิกสญัญา อาจสง่ผลกระทบทําให้บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการ

ของบริษัทฯ แก่ลกูค้าได้ ซึง่จะมีผลทําให้รายได้ และกําไรของบริษัทฯ ลดลง 

เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงดงักลา่วบริษัทฯ จึงจดัทําสญัญาสว่นใหญ่เป็นสญัญาระยะยาว เพ่ือให้ความสามารถใน

การให้บริการของบริษัทฯ เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง โดยจํากดัให้มีสญัญาระยะสัน้ (น้อยกว่า 3 ปี) ในกรณีท่ีบริษัทฯ ต้องการ

ใช้พืน้ท่ีเพียงชั่วคราว หรือในกรณีท่ีบริษัทฯ มองว่าอาจจะทําการย้ายคลังสินค้าไปยังพืน้ท่ีใหม่ท่ีมีความได้เปรียบ

ทางด้านโลจิสติกส์ในอนาคตเทา่นัน้ 

3.2.2 ความเสี่ยงในการจัดหาที่ดนิเพื่อการขยายกิจการ 

บริษัทฯ มีนโยบายในการจดัซือ้ท่ีดิน โดยมุ่งเน้นท่ีจะจดัหาท่ีดินท่ีมีศกัยภาพและสามารถนํามาพฒันาโครงการได้

ทนัที ดงันัน้กลุม่บริษัทจึงไมม่ีนโยบายในการซือ้ท่ีดนิสะสม (Land Bank) โดยท่ียงัไมม่ีแผนการพฒันาไว้เป็นจํานวนมากๆ 

เพ่ือการพฒันาโครงการตา่งๆ ในอนาคต แต่เน่ืองจากการแขง่ขนัท่ีเพ่ิมสงูขึน้จึงทําให้มีการแข่งขนัเพ่ือซือ้หรือเช่าท่ีดินใน

ทําเลท่ีดีระหวา่งผู้ประกอบการตา่งๆ จึงอาจทําให้กลุม่บริษัทมีความเสีย่งจากการท่ีราคาท่ีดินมีการปรับตวัสงูขึน้ หรือการ

ท่ีกลุ่มบริษัทจะไม่สามารถจัดซือ้ท่ีดินในทําเลท่ีตัง้ท่ีต้องการภายในต้นทุนท่ีต้องการได้ ซึ่งอาจส่งผลให้ต้นทุนในการ

พฒันาโครงการของบริษัทฯ สงูขึน้ หรือบริษัทฯ อาจตดัสนิใจไมล่งทนุเน่ืองจากอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุอาจจะไม่

เป็นไปตามเกณฑ์ของบริษัทฯ  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการจดัทําแผนการสํารวจและจดัซือ้ท่ีดินให้สอดคล้องกบัการนําไปพฒันาโครงการ ของ

บริษัทฯ อยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถจดัหาท่ีได้อยา่งรวดเร็วเมื่อบริษัทฯ มีโครงการใหม ่

3.2.3 ความเสี่ยงจากประกันภยัของบริษัทฯ อาจไม่ครอบคลุมความสูญเสีย และ/หรือ ภาระผูกพันทัง้หมด 

แม้ว่าบริษัทฯ จะมีนโยบายทําประกันภยัท่ีเก่ียวเน่ืองกับการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเพ่ือลดความเสี่ยงอัน

เน่ืองมาจากความสญูเสีย และ/หรือความเสียหายของสินค้ารับฝากและสินทรัพย์หลกัของกลุ่มบริษัท บริษัทฯ ยงัคงมี

ความเสี่ยงจากการท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัไมค่รอบคลมุความสญูเสีย และ/หรือความเสียหายสืบเน่ืองทัง้หมด อาทิ ความ

เสียหายซึ่งเกิดขึน้จากสงครามและภยัก่อการร้าย หรือในกรณีท่ีมลูค่าความเสียหายมากกว่าจํานวนเงินประกนัภยั และ

บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการท่ีบริษัทประกันภัยไม่สามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์ได้ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ อาจมีความเสีย่งท่ีไมส่ามารถตอ่กรมธรรม์ได้ในราคาท่ีเหมาะสมหากราคาของกรมธรรม์ปรับตวัสงูขึน้ 

ซึง่ทัง้หมดอาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ  
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ท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีการติดตามควบคมุเพ่ือพิจารณาให้วงเงินประกนัภยัสามารถครอบคลมุความเสียหายได้ทัง้

จํานวนเพ่ือป้องกนัความเสีย่งดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทฯ จะทําการพิจารณาเง่ือนไขและวงเงินทกุครัง้ท่ีมีการตอ่ประกนั 

3.2.4 ความเสี่ยงจากการถกูฟ้องร้องจากการดาํเนินงาน 

ในการประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทนัน้มีความเสีย่งจากการถกูฟ้องร้องจากการให้บริการ เช่น ความเสีย่งจากการ

ถูกฟ้องร้องจากความเสียหาย ความเสี่ยงจากการถกูฟ้องร้องจากการสญูหายของสินค้า รวมทัง้ความเสี่ยงจากการถกู

ฟ้องร้องจากการเกิดอบุตัิเหตรุะหวา่งการทํางาน ซึง่อาจก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่ชีวิตและทรัพย์สินทัง้ในสว่นท่ีเป็นของ

บริษัทฯ ลกูค้าของบริษัทฯ หรือในกรณีท่ีอบุตัิเหตมุีความรุนแรง เช่น การเกิดเพลิงไหม้หรือระเบิดหรือร่ัวไหลจากสารเคมี

หรือสินค้าท่ีเก็บในคลงัสินค้าอันตราย อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินแก่บุคคลอ่ืนท่ีอยู่ในหรือ

โดยรอบบริเวณคลงัสินค้าด้วย ทัง้นี ้บริษัทฯ มีการจัดเก็บสินค้าอนัตรายประเภทสินค้าท่ีติดไฟง่าย และสารเคมีท่ีอาจ

ก่อให้เกิดอนัตรายจากการสดูดมหรือสมัผสัในคลงัสินค้าอนัตราย โดยบริษัทฯ ได้ทําประกนัภยัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการดําเนิน

ธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งครอบคลมุถึงสินค้าท่ีรับฝากในคลงัสินค้าของกลุ่มบริษัท และระบุความรับผิดชอบสงูสดุของ

บริษัทฯ ในกรณีท่ีสินค้าเกิดได้รับความเสียหายไว้ในสญัญากบัลกูค้าของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การทําประกนัภยัของ

บริษัทฯ ดงักลา่วอาจ อาจมิได้ครอบคลมุความเสีย่งท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ทัง้หมด เช่นการเกิดเหตรุ้ายแรงจากความประมาท 

หรือไม่ระมดัระวงัของพนกังานผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีนัน้ๆ จนทําให้เกิดความเสียหายแก่สินค้าของลกูค้า และอาจเป็นไปได้ว่า

มลูค่าความเสียหายท่ีเกิดขึน้มีจํานวนมากกว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัภยัของบริษัทฯ และลกูค้าอาจมีการ

ฟ้องร้องบริษัทฯ เพ่ือเรียกคา่เสยีหายมากกวา่ท่ีระบคุวามรับผิดชอบสงูสดุตามสญัญา 

3.2.5 ความเสี่ยงจากกฎระเบียบของหน่วยงานที่กาํกับดูแล 

ธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็งได้รับผลกระทบอยา่งรุนแรงจาก ปัญหา

การทําประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และขาดการควบคมุ (IUU Fishing) ท่ียงัไม่คลี่คลาย ทําให้ผู้ผลิต อาหาร

ทะเลแปรรูปสง่ออกจําเป็นต้องคงระดบัวตัถดุิบคงเหลือสําหรับเตรียมการผลิตอยูใ่นระดบัตํ่า ตัง้แต่ไตรมาส 2/2559 เป็น 

ต้นมา จึงเป็นเหตใุห้มีรายได้และกําไรขัน้ต้นท่ีลดลง อย่างไรก็ตาม เพ่ือรับมือกับสถานการณ์ดงักล่าว บริษัทฯมีการหา

สนิค้าควบคมุอณุหภมูิประเภทอ่ืนๆเข้ามา จดัเก็บในคลงัสนิค้าเพ่ิมเติม เช่น สตัว์ปีกและสนิค้าเกษตรแปรรูป เพ่ือทดแทน

สนิค้าประมงท่ีมีปริมาณลดลง นอกจากนี ้ยงัมกีารควบคมุต้นทนุผนัแปรตา่งๆให้อยูใ่นระดบัตํ่าเพ่ือยงัคงอตัรากําไรไว้ ซึง่

ในปัจจุบนัธุรกิจฯ มีสินค้าสตัว์ปีกท่ีเข้าฝากในคลงัสินค้าและงานรับจ้างผสมชีสในเขตห้องเย็นปลอดอากรเพ่ิมขึน้อย่าง

ตอ่เน่ือง 

3.3 ความเสี่ยงจากธุรกิจให้บริการขนส่ง 

3.3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคานํา้มันเชือ้เพลิง 

นํา้มนัเชือ้เพลงิเป็นต้นทนุหลกัคดิเป็นประมาณร้อยละ 30.0 ของต้นทนุในการให้บริการขนสง่ของกลุม่บริษัท 

ในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมาราคานํา้มนัดิบในตลาดโลกมีความผนัผวนสงูและปรับตวัโดยเฉลีย่เพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ือง สง่ผลให้

ราคานํา้มนัเชือ้เพลงิในประเทศปรับตวัสงูขึน้ การปรับตวัเพ่ิมขึน้ของราคานํา้มนัเชือ้เพลงิเพ่ิมต้นทนุในการให้บริการขนสง่

ของกลุม่บริษัท และอาจสง่ผลกระทบตอ่กําไรของบริษัทฯ ได้  

ทัง้นี ้กลุม่บริษัทได้คาํนงึถึงโครงสร้างต้นทนุในการกําหนดอตัราคา่บริการขนสง่ของกลุม่บริษัท โดยสญัญาการ

ให้บริการระหวา่งกลุม่บริษัทกบัลกูค้าระบอุยา่งชดัเจนในการสงวนสทิธ์ิให้กบักลุม่บริษัทในการปรับเพ่ิมอตัราคา่บริการ
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อนัเน่ืองมาจากการปรับตวัเพ่ิมขึน้ของต้นทนุนํา้มนัเชือ้เพลงิ ซึง่ชว่ยลดผลกระทบจากปรับตวัเพ่ิมขึน้ของต้นทนุนํา้มนั

เชือ้เพลงิได้ 

3.3.2 ความเสี่ยงจากอุบตัิเหตุ 

ความรับผิดชอบของกลุม่บริษัทในการให้บริการขนส่งสินค้าเร่ิมตัง้แต่การรับสินค้า และจะสิน้สดุเมื่อได้สง่มอบ

สินค้าให้กบัลกูค้า ทัง้นี ้กระบวนการขนสง่สินค้ามีความเสี่ยงท่ีอาจเกิดความผิดพลาดหรือเกิดอบุตัิเหตท่ีุสง่ผลให้สินค้า

เกิดความเสียหาย ซึง่อาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการชดเชยคา่เสียหายตามมา สง่ผลกระทบต่อช่ือเสียง รายได้ และกําไร

ของกลุม่บริษัท 

ท่ีผ่านมา กลุม่บริษัทไม่เคยประสบอบุตัิเหตรุ้ายแรงท่ีสง่ผลต่อการดําเนินงาน ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงอนั

เน่ืองมาจากความสญูเสีย และ/หรือความเสียหายของสินค้าจากการเกิดอุบตัิเหตุ บริษัทฯ มีนโยบายทําประกันภัยท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัการดําเนินธุรกิจของกลุม่บริษัททัง้หมด นอกจากนี ้บริษัทฯ ระบเุง่ือนไขในการรับผิดชอบความเสยีหายอยา่ง

ชดัเจน รวมถึงระบคุวามรับผิดชอบสงูสดุของบริษัทฯ หากเกิดความเสยีหายในสญัญาการให้บริการระหวา่งบริษัทฯ และ

ลกูค้า เพ่ือเป็นการลดภาระและความขดัแย้งระหวา่งบริษัทฯ กบัลกูค้าท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต 

3.3.3 ความเสี่ยงจากการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าไม่ทนัตามกาํหนดเวลา 

สญัญาให้บริการขนส่งของบริษัทฯ โดยทัว่ไปจะระบุเวลาท่ีต้องส่งมอบสินค้า หากบริษัทฯ ส่งมอบสินค้าให้กบั

ลกูค้าไม่ทนัตามกําหนดเวลา บริษัทฯ อาจต้องจ่ายค่าปรับเพ่ือชดเชยความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้จากการล่าช้า ซึ่งอาจ

สง่ผลกระทบตอ่รายได้และกําไรของบริษัทฯ และอาจสง่ผลเสยีตอ่ช่ือเสยีงและความไว้วางใจจากลกูค้ารายอ่ืนๆ ทําให้เสยี

โอกาสทางธุรกิจในอนาคตได้  

บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้จากการลา่ช้าของการสง่มอบ บริษัทฯ จึงได้มีการพฒันาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือติดตามสถานะสนิค้าระหวา่งการขนสง่ ทําให้บริษัทฯ และลกูค้าสามารถรับทราบถึงสถานะและ

ท่ีอยู่ของสินค้า ตลอดจนแก้ไขปัญหาตา่งๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ได้อยา่งทนัท่วงที อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้วา่

จะสามารถสง่มอบสนิค้าได้ตรงตามกําหนดสาํหรับงานทกุงาน  เน่ืองจากความลา่ช้าบางกรณีอาจเกิดจากปัจจยัท่ีบริษัทฯ 

ไม่สามารถควบคมุได้ เช่น การชุมนมุ ภยัพิบตัิธรรมชาติ เป็นต้น อย่างไรก็ดีท่ีผ่านมากลุม่บริษัทยงัไม่เคยสง่สินค้าไมท่นั

ตามกําหนดเวลา จนต้องจ่ายคา่ปรับเพ่ือชดเชยความเสยีหายท่ีอาจเกิดขึน้จากการลา่ช้า 

3.3.4 ความเสี่ยงจากการจดัหารถขนส่ง 

บริษัทฯ ใช้รถของกลุม่บริษัทและจดัจ้างผู้ รับจ้างขนสง่ภายนอกในการให้บริการขนสง่ของกลุม่บริษัทเพ่ือให้กลุม่

บริษัทมีรถขนส่งให้บริการท่ีหลากหลาย ทัง้นี ้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการจัดหาผู้ รับจ้างขนส่งท่ีได้มาตรฐานตามท่ี 

บริษัทฯ กําหนด ให้เพียงพอตอ่การให้บริการกบัลกูค้า 

อย่างไรก็ดี ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหาในการจัดหาผู้ รับจ้างภายนอกท่ีได้มาตรฐานให้เพียงพอต่อ

ความต้องการในการให้บริการ นอกจากนี ้บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาผู้ รับจ้างขนส่งภายนอกท่ีชัดเจน มีการวาง

แผนการขนสง่ และเป็นผู้บริหารและควบคมุการขนสง่ทัง้หมด 
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3.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

3.4.1 ความเสี่ยงในด้านการถกูควบคุมเสียงของที่ประชุมผู้ถอืหุ้นจากผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 

กลุม่นายชวนินทร์ บณัฑิตกฤษดา และกลุม่นายจิตชยั นิมิตรปัญญา จะถือหุ้นในบริษัทฯ เป็นสดัสว่นทัง้สิน้ร้อยละ 

57.01 ของจํานวนทุนเรียกชําระแล้วทัง้หมด (โปรดดูรายละเอียดสดัส่วนการถือหุ้ นในส่วนท่ี 2 หัวข้อ 7.2 ผู้ ถือหุ้น) 

นอกจากนี ้คณุชวนินทร์ บณัฑิตกฤษดา คณุจิตชยั นิมิตรปัญญา คณุอจัฉรา นิมิตรปัญญา ยงัดํารงตําแหนง่เป็นผู้บริหาร

และกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทฯ ด้วย จึงทําให้กลุม่นายชวนินทร์ บณัฑิตกฤษดา และกลุม่นายจิตชยั นิมิตร

ปัญญา มีอํานาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัทฯ รวมถึงสามารถควบคุมเสียงของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้เกือบ

ทัง้หมดไมว่า่จะเป็นเร่ืองการแตง่ตัง้กรรมการ หรือการขอมติในเร่ืองอ่ืนท่ีต้องใช้เสยีงสว่นใหญ่ของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ยกเว้น

เร่ืองท่ีกฎหมายหรือข้อบงัคบัของบริษัทฯ กําหนดให้ต้องได้รับเสยีง 3 ใน 4 ของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นดงันัน้ จึงเป็นการยากท่ีผู้

ถือหุ้นรายอ่ืนจะสามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดลุเร่ืองท่ีกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีการกําหนดระเบียบปฏิบตัิเก่ียวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) เพ่ือเป็น

แนวทางในการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการและผู้บริหารให้สอดคล้องกบัข้อพงึปฏิบตัิท่ีดีสาํหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน 

เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

และมีการกําหนดขอบเขตหน้าท่ี การมอบอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชัดเจน ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ 

3.4.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาบุคลากร 

บุคลากรเป็นปัจจัยหนึ่งในความสําเร็จของบริษัทฯ หากบริษัทฯ สูญเสียบุคลากร เจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือ

บุคลากรหลกัในคณะผู้บริหารบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และไม่สามารถสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งท่ีเหมาะสมและมีคุณสมบัติ

เทียบเคียงมาแทนท่ีกนัได้ อาจสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัตอ่ฐานะทางการเงิน การดําเนินงาน และโอกาส

ทางธุรกิจของบริษัทฯ 

อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนกัถงึความสาํคญัในการรักษาทรัพยากรบคุคลของบริษัทฯ จึงได้มีการจดัทําแผนพฒันา

ทรัพยากรบคุคล โดยมุง่เน้นพฒันาความสามารถและความรับผิดชอบของบคุลากร การวางแนวทางอาชีพ (Career Path) 

ของบคุลากรในแตล่ะระดบัให้ชดัเจน รวมทัง้การจดัสรรผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของแต่ละบคุคล 

และเทียบเคียงกับผู้ประกอบการรายอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการสรรหาพนกังานใหม่อย่าง

ต่อเน่ืองเพ่ือทดแทนบุคลากรท่ีอาจต้องสญูเสียไป และเพ่ือให้มีบคุลากรเพียงพอสอดคล้องกบัแผนการดําเนินงานของ

บริษัทฯ 

3.4.3 ความเสี่ยงจากธุรกิจหยุดชะงกั 

ผลสํารวจดชันีชีว้ดัความเสี่ยงปี 25601 จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์กรต่างๆทัว่โลก โดยการสมัภาษณ์

ผู้ เช่ียวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงจํานวน 1,237 คน จาก 55 ประเทศทัว่โลก   พบว่าความกงัวลจากความสญูเสีย

จากการหยดุชะงกัทางธุรกิจ (Business Interruption) เป็นปัญหาท่ีได้รับการจดัอนัดบัสงูสดุ เป็นปีท่ีห้าติดต่อกนั (37% 

ของคําตอบ) เพราะสามารถนําไปสูก่ารสญูเสยีทางรายได้อยา่งมีนยัสาํคญั  

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ดําเนินการจัดทําแผนความพร้อมต่อสภาวะการวิกฤตเพ่ือรองรับสภาวะวิกฤต หรือ

เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้ ทัง้นีเ้พ่ือลดผลกระทบในการจากการหยุดชะงักจากการปฎิบัติงานหรือการ
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ให้บริการ เพ่ือให้ลกูค้าหรือผู้มีสว่นได้สว่นเสียมีความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของบริษัทฯ แม้ต้องเผชิญกบัเหตกุารณ์ร้ายแรง

และสง่ผลกระทบจนทําให้การดําเนินธุรกิจต้องหยดุชะงกั 

1 ข้อมลูอ้างอิง : www.posttoday.com  

3.3.4 ความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทฯ   ได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึน้ (Risk Committee) เพ่ือกําหนดนโยบาย

ด้านการบริหารความเสีย่งให้ครอบคลมุทัง้องค์กร   รวมทัง้กํากบัดแูลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจดัการความเสีย่ง   

เพ่ือลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯอย่างเหมาะสม โดยได้กําหนดองค์ประกอบขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบเพ่ือให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่งสามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้อยา่งมีประสทิธิผลตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ 

ได้มอบหมาย โดยมีขอบเขตและหน้าท่ีความรับผิดชอบดงันี ้

1) ประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบท่ีอาจมีผลต่อองค์กร ทัง้ความเสี่ยงจาก

ภายนอกและภายในองค์กร 

2) กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัทฯ ให้ครอบคลมุถึง

ความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทัง้กําหนดแผนการจัดการและการบริหารความเสี่ยงให้

สอดคล้องกบันโยบายการบริหารความเสี่ยงเพ่ือมอบหมายให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยง   เป็นผู้ปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว 

รวมถึงรายงานผลการปฏิบตัิตอ่คณะกรรมการบริษัท 

3) พฒันาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง

ต่อเน่ืองโดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องตามนโยบายท่ีกําหนดไว้อย่าง

สมํ่าเสมอ 

4) รายงานความเสีย่งและข้อเสนอแนะตอ่คณะกรรมการบริษัท 

5) ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

การติดตามการประเมินผลจากคณะกรรมการบริหารความเสีย่งของปี 2560 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งของบริษัทได้แบง่การบริหารความเสีย่งออกเป็น 4 ประเภท ดงันี ้

1) ความเสี่ยงในการดําเนินงาน (Operation Risk) ซึ่งเป็นความเสี่ยงท่ีเก่ียวกบักระบวนการหรือขัน้ตอนในการ

ปฏิบตัิงาน, ประสทิธิภาพการใช้งานในพาหนะ เคร่ืองจกัรหรืออปุกรณ์ รวมถึงการจดัการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2) ความเสีย่งทางด้านการเงิน (Financial Risk) จะเป็นการบริหารความเสีย่งในการเก็บเงินจากลกูค้า, ความไม่

แน่นอนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, ความสามารถในการปฏิบตัิตามข้อกําหนดทางเงิน รวมถึงการจดัการ

เอกสารหลกัฐานทางการเงินในการติดตอ่ด้านภาษีและหนว่ยงานราชการตา่งๆ  

3) ความเสี่ยงทางด้านกลลยุธ์และการลงทนุ (Strategic & Investment Risk) เป็นการบริหารจดัการความเสีย่ง

ในด้านการรับมือจากความไม่แน่นอนของอตุสาหกรรม, การบริหารจดัการด้านลกูค้าทัง้ในเร่ืองการการพึ่งพิงลกูค้าราย

ใหญ่, การรักษาฐานลกูค้า รวมถึงการจดัการด้านคูแ่ขง่ทางการค้าท่ีอาจเพ่ิมขึน้ในอนาคต 

4) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบข้อบงัคบั (Compliance Risk) หมายถึงการบริหารจัดการเพ่ือให้สอดคล้องกบั

กฎหมาย, ข้อบงัคบัต่างๆ รวมถึงกฎระเบียบของหน่วยงานท่ีกํากบัดแูล นอกจากนัน้ยงัมีการจดัการด้านความครบถ้วน

ทางเอกสารทางกฎหมายและสญัญาตา่งๆ 

http://www.posttoday.com/
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 โดยความเสี่ยงทัง้ 4 ประเภท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการจดัทําหวัข้อรวมถึงตวัชีว้ดั ตลอดจนมี

การติดตามตลอดปี 2560 เพ่ือบริหารจดัการให้ความเสีย่งอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ของบริษัท (Risk tolerance) 

4. สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

4.1 สินทรัพย์ถาวรหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 สนิทรัพย์ถาวรหลกัท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัท มมีลูคา่สทุธิหลงัหกัคา่

เสือ่มราคาสะสม ตามท่ีปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ เทา่กบั 2,895.6 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

รายการ 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี 

งบการเงนิรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  

 (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนภายใต้สญัญาอนญุาตให้ดาํเนินงาน 301.5 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 858.9 

ที่ดิน และสว่นปรับปรุงที่ดิน 275.0 

อาคาร และสว่นปรับปรุงอาคาร 797.1 

เคร่ืองจกัร 408.1 

อ่ืนๆ 1 255.0 

   รวมทัง้หมด 2,895.6 

 

หมายเหต:ุ 1 อ่ืนๆ ประกอบด้วย อปุกรณ์สํานกังานและอปุกรณ์อ่ืน ยานพาหนะ เคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีใช้ในคลงัสินค้า และสินทรัพย์ระหวา่งก่อสร้างและติดตัง้ 
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4.1.1 ที่ดนิของกลุ่มบริษัทฯ 

บริษัท ที่ตัง้ พืน้ที่ 
วัตถุประสงค์ 

การถือครอง 

ลักษณะ 

กรรมสิทธ์ิ 
ระยะเวลาสัญญาเช่า ภาระผูกพัน 

บริษัทฯ ทา่เรือแหลมฉบงั         

ต.ทุง่สขุลา อ.ศรีราชา    

จ.ชลบรีุ 

115 ไร่ ประกอบการ

คลงัสินค้าอนัตราย 

สิทธิสมัปทานจากการทา่เรือ

แหง่ประเทศไทย 

30 ปี  

(1 ต.ค. 2546 – 30 ก.ย. 2576) 

ไมมี่ 

บริษัทฯ ทา่เรือแหลมฉบงั         

ต.ทุง่สขุลา อ.ศรีราชา    

จ.ชลบรีุ 

63.8 ตารางวา เป็นที่ตัง้ตู้สํานกังาน

ชัว่คราว 

สิทธิการเชา่จาก  

การทา่เรือแหง่ประเทศไทย 

3 ปี  

(1 ม.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2560) 

ไมมี่ 

BJL ถ.กรุงเทพกรีฑา          

ต.หวัหมาก อ.บางกะปิ 

กรุงเทพฯ 

4 ไร่ 2 งาน  

52.0 ตารางวา 

เป็นที่ตัง้สํานกังาน 

 และคลงัสินค้า 

เจ้าของ - 

 

เป็นหลกัประกนัในการกู้ยืมดงันี ้

- ตัว๋สญัญาใช้เงิน 10 ล้านบาท 

- วงเงินเบิกเกินบญัชีรวม 45 ล้านบาท  

- วงเงิน Bank Guarantee รวมวงเงิน 35 ล้านบาท 

BJL 7 ต.มาบข่า อ.บ้านคา่ย 

จ.ระยอง  

14 ไร่ 2 งาน 76.0 

ตารางวา 

ที่ดินวา่งเปลา่ เจ้าของ - ไมมี่ 

BJL โครงการสามวา: 998    

ต.บางชนั อ.เมืองมีนบรีุ 

กรุงเทพฯ  

18 ไร่ 1 งาน 56.0 

ตารางวา 

เป็นที่ตัง้คลงัสินค้า สิทธิการเชา่จาก บริษัท  

ศ.พึง่พรพฒันา จํากดั 

32 ปี 5 เดือน  

(8 ก.พ. 2539 – 6 ก.ค. 2571) 

ไมมี่ 

BJL โครงการสวุินทวงศ์: 152 

ต.คลองนครเน่ืองเขต   

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

28 ไร่ 3 งาน 10.0 

ตารางวา 

เป็นที่ตัง้คลงัสินค้า เจ้าของ - เป็นหลกัประกนัในการกู้ยืม วงเงินกู้ รวม 525 ล้าน

บาท 

BJL ทา่เรือแหลมฉบงั         

ต.ทุง่สขุลา อ.ศรีราชา จ.

ชลบรีุ  

142 ไร่ 11.5 

ตารางวา  

เป็นที่ตัง้คลงัสินค้า สิทธิการเชา่จาก การทา่เรือ

แหง่ประเทศไทย 

1) 18 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา 

1 ปี (1 ม.ค. 2559 – 31 ธ.ค. 2559) 

2) 50 ไร่ 

25 ปี (1 ก.ค. 2546 – 30 มิ.ย. 2571) 

 

เป็นหลกัประกนัในการกู้ยืม ดงันี ้

-พืน้ที่ 50 ไร่ เป็นหลกัประกนัในการกู้ยมื วงเงินกู้

เบิกเกินบญัชีรวม 10 ล้านบาท 

-พืน้ที่ 43 ไร่ เป็นหลกัประกนัในการกู้ยมื วงเงินกู้ รวม  

 



 
  แบบ 56-1 ปี 2560บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

    สว่นที่ 1 หน้า 76 / 97 

บริษัท ที่ตัง้ พืน้ที่ 
วัตถุประสงค์ 

การถือครอง 

ลักษณะ 

กรรมสิทธ์ิ 
ระยะเวลาสัญญาเช่า ภาระผูกพัน 

3) 491.5 ตารางวา 

23 ปี (1 ก.ค. 2548 – 30 มิ.ย. 2571) 

4) 70 ไร่ 

16 ปี 9 เดือน (1 ต.ค. 2554 – 30 มิ.ย. 2571) 

5) 2 ไร่ 

3 ปี (1 ม.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2560) 

290 ล้านบาท  

-พืน้ที่ 27 ไร่ เป็นหลกัประกนัในการกู้ยมื วงเงินกู้ รวม 

152 ล้านบาท 

JTS 518, 520 ต.ปากนํา้      

อ.เมือง จ.สมทุรปราการ 

6 ไร่ 2งาน 93.0 

ตารางวา 

ที่จอดพกัรถขนสง่ สิทธิการเชา่จาก บริษัท เดน่

ชยัการเคหะและทีด่ิน จํากดั 

6 ปี  

(1 ก.ย. 2558 – 31 ส.ค. 2564)  

ไมมี่ 

ATL ทา่เรือแหลมฉบงั         

ต.ทุง่สขุลา อ.ศรีราชา จ.

ชลบรีุ โซน 7.1 แปลงที่ 6 

แปลงที่ 8 และ แปลงที่ 

10 

173 ไร่ 2 งาน 

92.7 ตารางวา 

เป็นพืน้ที่จอดพกั

รถยนต์ 

สิทธิการเชา่จาก การทา่เรือ

แหง่ประเทศไทย  

1) 100 ไร่  

10 ปี (1 ต.ค. 2551 – 30 ก.ย. 2561) 

2) 50 ไร่ 

10 ปี (1 ต.ค. 2554 – 30 ก.ย. 2564) 

3) 23 ไร่ 2 งาน 92.7 ตารางวา 

10 ปี (1 ม.ค. 2557 – 31 ธ.ค. 2566) 

พืน้ที่ 23 ไร่ เป็นหลกัประกนัในการกู้ยมื วงเงินกู้ รวม 

76 ล้านบาท 

ATL 109 ต.บางปลา           

อ.บางพลี  

จ.สมทุรปราการ 

44 ไร่ 45.0 ตาราง

วา 

เป็นพืน้ที่จอดพกั

รถยนต์ 

สิทธิการเชา่จาก บริษัท เดน่

ชยัการเคหะและทีด่ิน จํากดั 

3 ปี 

(15 ส.ค. 2558 – 14 ส.ค. 2561) 

  

ไมมี่ 

ATL 168,168/1-4 ต.ทุง่สขุลา  

อ.ศรีราชา  จ.ชลบรีุ 

9 ไร่ 3 งาน 73.0 

ตารางวา 

 

เป็นพืน้ที่จอดพกั

รถยนต์ 

สิทธิการเชา่จาก บริษัท 

ซปุเปอร์เค พาวเวอร์ จํากดั1

2 

3 ปี  

(1 ก.พ. 2557 – 31 ม.ค. 2560) 

ไมมี่ 

                                                
2 การเชา่ทีจ่ากบรษิทั ซุปเปอรเ์ค พาวเวอร์ จํากดั และบรษิทั กลีเลีย่น จาํกดั เป็นรายการระหวา่งกนั โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในส่วน 2 หวัขอ้12 รายการระหวา่งกนั 
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บริษัท ที่ตัง้ พืน้ที่ 
วัตถุประสงค์ 

การถือครอง 

ลักษณะ 

กรรมสิทธ์ิ 
ระยะเวลาสัญญาเช่า ภาระผูกพัน 

ATL ต.ทุง่สขุลา อ.ศรีราชา    

จ.ชลบรีุ บริเวณโซน 7.2 

ทา่เรือแหลมฉบงั 

7 ไร่ 1 งาน 11.0 

ตารางวา 

เป็นพืน้ที่จอดพกั

รถยนต์ 

สิทธิการเชา่จาก บริษัท  

กีลเลี่ยน จํากดั1 

3 ปี  

(1 ม.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2560) 

ไมมี่ 

DTS โครงการสวุินทวงศ์: 152 

ต.คลองนครเน่ืองเขต   

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

12 ไร่ 2 งาน 56.0 

ตารางวา 

เป็นที่ตัง้คลงัเก็บ

เอกสาร 

สิทธิการเชา่จากกองทรัสต์ 

AIMIRT 

10 ปี  

(26 ธ.ค. 2560 – 25 ธ.ค. 2570) 

ไมมี่ 

JWDP โครงการสวุินทวงศ์: 152 

ต.คลองนครเน่ืองเขต   

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

16 ไร่ 1 งาน 97.0 

ตารางวา 

เป็นที่ตัง้คลงัสินค้า สิทธิการเชา่จากกองทรัสต์ 

AIMIRT 

10+10+10 รวม 30 ปี 

(26 ธ.ค. 2560 – 25 ธ.ค. 2590) 

ไมมี่ 

JPK 88/89 หมูท่ี่ 7 ต.บาง

ปลา อ. บางพลี                 

จ.สมทุรปราการ 

11 ไร่ 1 งาน 52.2 

ตารางวา 

 

เป็นที่ตัง้คลงัสินค้า เชา่ชว่งจาก บริษัท เก็ท บิล

เดอร์ จํากดั 

1) 10 ไร่ 1 งาน 47.5 ตารางวา 

29 ปี 8 เดือน (9 ก.พ. 2556 – 11 ต.ค. 2585) 

2) 3 งาน 4.7 ตารางวา 

28 ปี 10 เดือน  

(1 ธ.ค. 2556 – 10 ต.ค. 2585) 

-พืน้ที่ 10 ไร่ 1 งาน 47.5 ตารางวา เป็นหลกัประกนั

ในการกู้ยืม วงเงินกู้ รวม 525 ล้านบาท ตัว๋สญัญาใช้

เงิน 25 ล้านบาทและวงเงินกู้ เบิกเกินบญัชีรวม 20 

ล้านบาท 

JPLAND หมูท่ี่ 7 ต.บางปลา       

อ. บางพลี  

จ.สมทุรปราการ 

47 ไร่ 2 งาน 51.8 

ตารางวา 

 

เป็นที่ตัง้คลงัสินค้า เชา่ชว่งจาก บริษัท เก็ท บิล

เดอร์ จํากดั 

1) 14 ไร่ 3 งาน 22.8 ตารางวา 

29 ปี (11 ต.ค. 2556 – 10 ต.ค. 2585) 

2) 34 ไร่ 1 งาน 29.0 ตารางวา 

29 ปี 11 เดือน  

(20 ม.ค. 2557 – 19 ธ.ค. 2586) 

ไมมี่ 

PCS หมูท่ี่ 2 ต.นาดี อ.เมือง

สมทุรสาคร จ.

สมทุรสาคร 

43 ไร่ 3 งาน 69.4 

ตารางวา 

เป็นที่ตัง้คลงัสินค้า

ห้องเย็น 

เจ้าของ - -พืน้ที่ 27 ไร่ 1 งาน 39.3 ตารางวา เป็นหลกัประกนั

ในการกู้ยืม วงเงินกู้ รวม 200 ล้านบาท ตัว๋สญัญาใช้

เงิน 120 ล้านบาท และวงเงินกู้ เบิกเกินบญัชีรวม 10 

ล้านบาท 



 
  แบบ 56-1 ปี 2560บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

    สว่นที่ 1 หน้า 78 / 97 

บริษัท ที่ตัง้ พืน้ที่ 
วัตถุประสงค์ 

การถือครอง 

ลักษณะ 

กรรมสิทธ์ิ 
ระยะเวลาสัญญาเช่า ภาระผูกพัน 

PCS หมูท่ี่ 2 ต.นาดี อ.เมือง

สมทุรสาคร จ.

สมทุรสาคร 

22 ไร่ 3 งาน 36.6 

ตารางวา 

เป็นที่ตัง้คลงัสินค้า

ห้องเย็น 

สิทธิการเชา่จากกองทรัสต์ 

AIMIRT 

10+10+10 รวม 30 ปี 

(26 ธ.ค. 2560 – 25 ธ.ค. 2590) 

ไมมี่ 

 รวม 720 ไร่ 1 งาน  

47 ตารางวา 
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4.1.2 อาคารของกลุ่มบริษัทฯ 

 

ประเภทอาคาร / คลังสนิค้า พืน้ที่ (ตารางเมตร) 

อาคารสาํนกังาน 5,904 

คลงัสนิค้าทัว่ไป 80,846 

คลงัสนิค้าทัว่ไปเขตปลอดอากร 48,460 

คลงัสนิค้ารับฝากเอกสาร 14,520 

คลงัสนิค้าสาํหรับธุรกิจให้บริการขนย้ายในประเทศและตา่งประเทศ 4,575 

คลงัสนิค้าอนัตราย 10,032 

คลงัสนิค้าห้องเย็น 47,633 

คลงัสนิค้าห้องเย็นเขตปลอดอากร 10,994 

คลงัสนิค้าอ่ืนๆ 5,376 

รวม 228,340 
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อาคารและคลงัสนิค้าของกลุม่บริษัท มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

บริษัท สถานที่ตัง้ สินทรัพย์ 
พืน้ที่ 

(ตารางเมตร) 

วัตถุประสงค์ 

การถือครอง 

ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผูกพัน 

บริษัทฯ ทา่เรือแหลมฉบงั ต.ทุง่สขุลา 

อ.ศรีราชา   จ.ชลบรีุ 

คลงัสินค้าอนัตราย จํานวน 2 หลงั 10,032.0 เพ่ือเก็บสินค้าอนัตราย ได้รับสมัปทานจาก

การทา่เรือแหง่

ประเทศไทย 

ไมมี่ 

BJL 222 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวง

หวัหมาก เขตบางกะปิ 

กรุงเทพฯ 

อาคาร กรุงเทพกรีฑา 1 อาคาร 2,835.0 สํานกังาน เจ้าของ เป็นหลกัประกนัในการกู้ยืม ตัว๋สญัญาใช้เงิน 10 ล้านบาท

และวงเงินเบิกเกินบญัชีรวม 45 ล้านบาท 
คลงัสินค้า จํานวน 3 หลงั 4,575.0 ให้ JVK เชา่เพ่ือเก็บสินค้าและ

บริการ 

BJL 4 ถ.สามวา แขวงมีนบรีุ     

เขตมีนบรีุ กรุงเทพฯ 

คลงัสินค้า จํานวน 7 หลงั 13,440.0 ให้บริษัทฯ เชา่เพ่ือเก็บสินค้า

และบริการ 

เจ้าของ ไมมี่ 

  คลงัสินค้า จํานวน 1 หลงั 1,920.0 ให้ DTS เชา่เพ่ือเก็บสินค้า

และบริการ 

  

 
 คลงัสินค้า จํานวน 2 หลงั 3,840.0 ให้ บริษัท อเมริกนั อินเตอร์

เนชัน่แนลแอสชวัรันส์ จํากดั 

เชา่คลงัสนิค้า 

  

DTS ต.คลองนครเน่ืองเขต อ.เมือง 

จ.ฉะเชิงเทรา 

คลงัสินค้า จํานวน 1 หลงั 9,000.0 เพ่ือเก็บสินค้าและบริการรับ

ฝากเอกสาร 

สิทธิการเชา่จาก 

AIMIRT 

 

อาคาร 1 หลงั 1,000.0 เพ่ือเป็นอาคารสํานกังานของ 

DTS 

JWDP ต.คลองนครเน่ืองเขต อ.เมือง 

จ.ฉะเชิงเทรา 

คลงัสินค้าห้องเย็น จํานวน 1 หลงั 4,735.0 เพ่ือให้บริการรับฝากสนิค้า

ห้องเย็น 

สิทธิการเชา่จาก 

AIMIRT 

เป็นหลกัประกนัในการกู้ยืม วงเงินกู้ รวม 525 ล้านบาท 
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บริษัท สถานที่ตัง้ สินทรัพย์ 
พืน้ที่ 

(ตารางเมตร) 

วัตถุประสงค์ 

การถือครอง 

ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผูกพัน 

คลงัสินค้าห้องเย็นในเขตปลอดอากร 

จํานวน 1 หลงั (เป็นหลงัเดียวกบัคลงัสนิค้า

ห้องเย็นทัว่ไป) 

5,170.0 เพ่ือให้บริการรับฝากสนิค้า

ห้องเย็นในเขตปลอดอากร 

  คลงัสินค้าห้องเย็น จํานวน 1 หลงั 

  

2,800.0 เพ่ือให้บริการรับฝากสนิค้า

ห้องเย็น  

เจ้าของ  

BJL 

 

 

ทา่เรือแหลมฉบงั ต.ทุง่สขุา  

อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 

คลงัสินค้า จํานวน 1 หลงั 1,200.0 ให้ DTS เชา่เพ่ือเก็บสินค้า

และบริการ 

เจ้าของ เป็นหลกัประกนัในการกู้ยืม วงเงินกู้  90 ล้านบาท และวง

เงินกู้ เบิกเกินบญัชี 10 ล้านบาท 

BJL ทา่เรือแหลมฉบงั ต.ทุง่สขุา  

อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 

คลงัสินค้า จํานวน 6 หลงั 49,820.0 ให้บริษัทฯ เชา่เพ่ือเก็บสินค้า

และบริการ 

เจ้าของ เป็นหลกัประกนัในการกู้ยืม ดงันี ้

- คลงัสินค้า จํานวน 1 หลงั เป็นหลกัประกนัในการกู้ยืม 

วงเงินกู้  90 ล้านบาท และวงเงินกู้ เบิกเกินบญัชี 10 ล้าน

บาท 

- คลงัสินค้า จํานวน 3 หลงั เป็นหลกัประกนัในการกู้ยืม 

วงเงินกู้  290 ล้านบาท 
 

 คลงัสินค้าในเขตปลอดอากร จํานวน 6 

หลงั 

48,460.0 ให้บริษัทฯ เชา่เป็นคลงัสินค้า

ปลอดอากรเพ่ือเก็บสินค้าและ

บริการ 

เจ้าของ เป็นหลกัประกนัในการกู้ยืม ดงันี ้

- คลงัสินค้า จํานวน 3หลงั เป็นหลกัประกนัในการกู้ยืม 

วงเงินกู้  90 ล้านบาท และวงเงินกู้ เบิกเกินบญัชี 10 ล้าน

บาท 

- คลงัสินค้า จํานวน 1 หลงั เป็นหลกัประกนัในการกู้ยืม 

วงเงินกู้  290 ล้านบาท 

- คลงัสินค้า จํานวน 2 หลงั เป็นหลกัประกนัในการกู้ยืม 

วงเงินกู้  152 ล้านบาท 
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บริษัท สถานที่ตัง้ สินทรัพย์ 
พืน้ที่ 

(ตารางเมตร) 

วัตถุประสงค์ 

การถือครอง 

ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผูกพัน 

ATL ทา่เรือแหลมฉบงั ต.ทุง่สขุา  

อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 

อาคารสํานกังาน  2 ชัน้ 480.0 เพ่ือเป็นสถานที่ปฏิบตัิงาน

หน่วยงาน 

สิทธิการเชา่จาก

การทา่เรือ 

ไมมี่ 

DTS เลขที่ 266 หมู ่5 ต.สารภี     

อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 

คลงัสินค้า จํานวน 1 หลงั 2,400.0 เพ่ือเก็บสินค้าและบริการรับ

ฝากเอกสาร 

สิทธิการเชา่จาก 

นางยพิุน ผาทอง 

ไมมี่ 

PCS หมูท่ี่ 2 ต.นาดี อ.เมือง

สมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 

คลงัสินค้าห้องเย็น จํานวน 5 หลงั 12,147.0 เพ่ือให้บริการรับฝากสนิค้า

ห้องเย็น 

เจ้าของ เป็นหลกัประกนัในการกู้ยืม วงเงินกู้ รวม 200 ล้านบาท ตัว๋

สญัญาใช้เงินรวม 120 ล้านบาท และวงเงินกู้ เบิกเกินบญัชี

รวม 10 ล้านบาท 

  คลงัสินค้าห้องเย็น จํานวน 2 หลงั 19,849.0 เพ่ือให้บริการรับฝากสนิค้า

ห้องเย็น 

สิทธิการเชา่จาก 

AIMIRT 

ไมมี่ 

JPK 88/89 หมูท่ี่ 7 ต.บางปลา    

อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 

คลงัสินค้าห้องเย็น จํานวน 1 หลงั  4,540.0 เพ่ือให้บริการรับฝากสนิค้า

ห้องเย็น 

เจ้าของ เป็นหลกัประกนัในการกู้ยืม วงเงินกู้ รวม 525 ล้านบาท ตัว๋

สญัญาใช้เงินรวม 25 ล้านบาท และวงเงินกู้ เบิกเกินบญัชี

รวม 20 ล้านบาท   คลงัสินค้าห้องเย็นในเขตปลอดอากร 

จํานวน 1 หลงั (เป็นหลงัเดียวกบัคลงัสนิค้า

ห้องเย็นทัว่ไป) 

5,824.0 เพ่ือให้บริการรับฝากสนิค้า

ห้องเย็นในเขตปลอดอากร 

เจ้าของ 

JPLAND หมูท่ี่ 7 ต.บางปลา อ.บางพลี 

จ.สมทุรปราการ 

คลงัสินค้า จํานวน 2 หลงั 13,536.0 ให้บริการคลงัสินค้าและให้

บริษัทฯและบคุคลภายนอก

เชา่เพ่ือเก็บสินค้าและบริการ 

เจ้าของ เป็นหลกัประกนัในการกู้ยืม วงเงินกู้ รวม 525 ล้านบาท ตัว๋

สญัญาใช้เงินรวม 25 ล้านบาท และวงเงินกู้ เบิกเกินบญัชี

รวม 20 ล้านบาท 

JWDAL (Laos) Unit 07, House 79, Khoknin 

Village, Sisattanak District, 

Vientiane capital Lao PDR 

คลงัสินค้าทัว่ไป จํานวน 1 หลงั 458 เพ่ือให้บริการรับฝากสนิค้า สิทธิการเชา่ ไมมี่ 

คลงัสินค้าห้องเย็น จํานวน 1 หลงั 

(เป็นหลงัเดียวกบัคลงัสินค้าทัว่ไป) 

262 สิทธิการเชา่ ไมมี่ 

Hlaing Thar Yar: คลงัสินค้าห้องเย็น จํานวน 1 หลงั 2,500 เพ่ือให้บริการรับฝากสนิค้า เชา่ระยะสัน้ ไมมี่ 
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บริษัท สถานที่ตัง้ สินทรัพย์ 
พืน้ที่ 

(ตารางเมตร) 

วัตถุประสงค์ 

การถือครอง 

ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผูกพัน 

JWDAL 

(Myanmar) 

Land Plot No.15, Nawaday 

Street, Indusrial Zone Part 

(3), Hlaing Thar Yar 

Township, Yangon 

Hlaing Thar Yar: 

Land Plot No.15, Nawaday 

Street, Indusrial Zone Part 

(3), Hlaing Thar Yar 

Township, Yangon 

คลงัสินค้าทัว่ไป จํานวน 1 หลงั 1,500 เพ่ือให้บริการรับฝากสนิค้า เชา่ระยะสัน้ ไมมี่ 

JWDAL 

(Cambodia) 

Plot No. 423, Phum Sre 

Nhor, Sangkat Porng Teuk, 

Khan Dangkor, Phnom 

Penh 

คลงัสินค้าทัว่ไป จํานวน 1 หลงั 3,628 เพ่ือให้บริการรับฝากสนิค้า สิทธิการเชา่ ไมมี่ 

คลงัสินค้าห้องเย็น จํานวน 1 หลงั 

(เป็นหลงัเดียวกบัคลงัสินค้าทัว่ไป) 

800 เพ่ือให้บริการรับฝากสนิค้า สิทธิการเชา่ ไมมี่ 

JVKCAM No.1157 National Road 

no.2, Building B, Sangkat 

Chakangrea Leu, Dhan 

Mean Chey, Phnom Penh, 

Cambodia 

อาคารสํานกังาน 1,105 เพ่ือเป็นสถานที่ปฏิบตัิงาน สิทธิการเชา่ ไมมี่ 

JVKET Rua Martires De Patria, 

Beto Timor, Block A No.71 

Comoro, Dili, East Timor 

อาคารสํานกังาน 100 เพ่ือเป็นสถานที่ปฏิบตัิงาน สิทธิการเชา่ ไมมี่ 

Comoro, Kampung Baru, 

Dili, East Timor 

คลงัสินค้าสําหรับธุรกิจให้บริการขนย้ายใน

ประเทศและตา่งประเทศ 

100 เพ่ือเก็บสินค้าและบริการ สิทธิการเชา่ ไมมี่ 
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บริษัท สถานที่ตัง้ สินทรัพย์ 
พืน้ที่ 

(ตารางเมตร) 

วัตถุประสงค์ 

การถือครอง 

ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผูกพัน 

JVKVN 6th Floor, Saigon Port 

Building, 3 Nguyen Tat 

Thanh Street, Destrict 4, 

Ho Chi Minh City, Vietnam 

อาคารสํานกังาน 24 เพ่ือเป็นสถานที่ปฏิบตัิงาน สิทธิการเชา่ ไมมี่ 

16 Street no.12, P.Binh An, 

Q2, TP, Ho Chi Minh City, 

Vietnam 

คลงัสินค้าสําหรับธุรกิจให้บริการขนย้ายใน

ประเทศและตา่งประเทศ 

130 เพ่ือเก็บสินค้าและบริการ สิทธิการเชา่ ไมมี่ 

No.6 To Ngoc Van Road, 

Quang An Ward, Tay Ho 

Destrict, Hanoi, Vietnam 

อาคารสํานกังาน 130 เพ่ือเป็นสถานที่ปฏิบตัิงาน สิทธิการเชา่ ไมมี่ 

  รวม 228,340.0    
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4.2 รายละเอียดสัญญาที่สาํคญัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุม่บริษัทฯ มีสญัญาท่ีสาํคญัตอ่การดําเนินธุรกิจดงัตอ่ไปนี ้

4.2.1 สัญญาลงทุน บริหาร และประกอบการคลังสินค้าอนัตราย ณ ท่าเรือแหลมฉบัง 

คูส่ญัญา - ระหวา่ง การท่าเรือแหง่ประเทศไทย (กทท.)  

และบริษัท เจดบัเบิล้ยดีู อินโฟโลจิสตกิส์ จํากดั ("บริษัทฯ") 

เง่ือนไขสําคญั - ให้บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการคลงัสินค้าอันตราย โดยให้ดําเนินการบนโครงสร้างพืน้ฐาน

และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ี กทท. จัดหาและก่อสร้างไว้แล้ว โดยมีพืน้ท่ี 115 ไร่  

ประกอบด้วย 

 พืน้คอนกรีตเสริมเหล็กสําหรับกองเก็บตู้สินค้า 100,000 ตารางเมตร 

 อาคารคลงัสินค้า 2 หลงั พืน้ท่ีรวมประมาณ 8,800 ตารางเมตร 

 ระบบไฟฟ้า ระบบสขุาภิบาล ระบบเตือนภยั และระบบป้องกนัอคัคีภยั 

- ให้ผู้ประกอบการคลงัสินค้าอนัตรายจดัหาเคร่ืองมือขนยกตามมาตรฐานสากล เช่น รถยกตู้

สินค้าหนกั (Reach Stacker) รถยนต์หวัลาก รถบรรทกุ 6 ล้อ เป็นต้น 

- หากสัญญาสิน้สุดลงไม่ว่าในกรณีใด ให้บรรดาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ท่ีผู้ ประกอบการ

คลังสินค้าจัดหามาตกเป็นของ กทท. ทันที และให้สิทธิ กทท. ในการซือ้สังหาริมทรัพย์ท่ี

ผู้ประกอบการคลงัสินค้าจดัหาทัง้หมดหรือบางส่วนก็ได้ตามราคามลูค่าทางบญัชี (Current 

Book Value) 

เงนิคา่ผลประโยชน์ตอบ

แทน 

- ผู้ประกอบการคลงัสินค้าอนัตรายต้องชําระเงินค่าผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กกท. ตาม

สดัส่วนท่ีได้ตกลงกนั 

 - หากปีใดมีปริมาณตู้สินค้าอนัตรายหรือสินค้าอนัตรายไม่ถึงปริมาณขัน้ตํ่าท่ีกําหนดไว้ตาม

สญัญาให้ผู้ประกอบการคลงัสินค้าอนัตรายชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเตมิให้แก่ กทท.  

ระยะเวลาของสญัญา - 30 ปี ตัง้แต ่1 ตลุาคม พ.ศ. 2546 - 30 กนัยายน พ.ศ. 2576 

- ผู้ประกอบการคลังสินค้าอันตรายมีสิทธิย่ืนคําร้องขอให้ต่ออายุสัญญาได้อีก 2 คราว มี

กําหนดคราวละ 5 ปี ทัง้นี ้กทท. จะพิจารณาผลประกอบการของผู้ประกอบการคลังสินค้า

ในช่วงสญัญาเดมิ 

การบอกเลิกสญัญา - กทท. มีสิทธิบอกเลิกสญัญาได้หาก กทท. ได้แจ้งเหตแุห่งการบอกเลิกสญัญาพร้อมเหตผุล

ให้กับผู้ประกอบการคลังสินค้าอันตรายและผู้ประกอบการคลังสินค้าอันตรายมิได้ทําการ

แก้ไขภายใน 90 วนั 

- กทท. อาจบอกเลิกสัญญาเม่ือใดก็ได้อันเน่ืองมาจากเหตุผลทางความปลอดภัยของ

ประเทศชาติ ความปลอดภยัของสาธารณะชน หรือเหตผุลอ่ืนๆ ทํานองเดียวกนันี ้โดย กทท. 

จะทําการจ่ายเงินให้แก่ผู้ ประกอบการคลังสินค้าอันตรายเป็นค่าเคร่ืองมือและอุปกรณ์

อํานวยความสะดวกตลอดจนทรัพย์สินตา่งๆ  

อ่ืนๆ - โครงสร้างบริษัทของผู้ประกอบการคลงัสินค้าอนัตรายต้องมีคนไทยหรือนิติบคุคลไทยเป็นผู้

ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ร้อยละ 51 ตลอดระยะเวลาของสญัญา 
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4.2.2 สิทธิและประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

กลุม่บริษัทได้รับการสง่เสริมการลงทนุตามพระราชบญัญตัิสง่เสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) 

จากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุในกิจการ โดยมีรายละเอียดและสาระสาํคญัของสทิธิประโยชน์โดยทัว่ไปดงันี ้

 สิทธิและประโยชน์ เลขที่บัตรส่งเสริม 

1833(3)/ 

2552  

PCS 

1224(3)/ 

2553  

PCS 

2566(7)/ 

2556 

DITS 

1311(3)/ 

2556 

JWDP 

2630(3)/ 

2556 

JPK 

1342(3)/ 

2557 

PCS 

1 สิทธิในการนําคนต่างด้าวซึง่เป็นช่างฝีมือหรือผู้ ชํานาญการ

คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลทัง้สอง

ประเภทนีเ้ข้ามาในราชอาณาจกัร และได้รับอนญุาตทํางาน

เฉพาะตําแหน่งหน้าที่การทํางาน ตามจํานวนและกําหนด

ระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่าที่คณะกรรมการ

พิจารณาเหน็สมควร 

      

2 สิทธิในการยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเคร่ืองจักรตามที่

คณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิ 
  1    

3 สิทธิในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิที่ได้

จากการประกอบกิจการที่ได้รับการสง่เสริมมีกําหนดเวลา 8 

ปี นบัแตว่นัที่เร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ 

ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาได้รับ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ ได้รับการส่งเสริมจะได้รับ

อนุญาตให้นําผลขาดทนุประจําปีที่เกิดขึน้ในระหว่างเวลา

นัน้ไปหักออกจากกําไรสุทธิที่เกิดขึน้ภายหลังระยะเวลา

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกําหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี 

นับแต่วนัพ้นกําหนดเวลานัน้ โดยจะเลือกหกัจากกําไรสทุธิ

ของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้ 

      

4 สิทธิในการยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับ

การส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวม

คํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้น

ภาษีเงินได้นิติบคุคล 

      

หมายเหต:ุ 1ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนมุติัตลอดระยะเวลาท่ีได้รับการสง่เสริม 
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อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในบตัรส่งเสริมการลงทุน เช่น เคร่ืองจักรจะต้องเป็น

เคร่ืองจกัรใหม่ และนําเข้ามาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ต้องเปิดดําเนินการโครงการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดนบัแต่

วนัท่ีออกบตัรสง่เสริม จะต้องดําเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือ

มาตรฐานสากลอ่ืนท่ีเทียบเท่า ภายใน 2 ปี นบัแต่วนัท่ีเปิดดําเนินการ และต้องตัง้โรงงานในท้องท่ีตามท่ีกําหนดไว้ ทัง้นี ้

ภายในระยะเวลา 15 ปีนบัแตว่นัเปิดดําเนินการ จะย้ายโรงงานไปตัง้ในท้องท่ีอ่ืนมิได้ เป็นต้น 

 เลขที่บัตร

ส่งเสริม 

วันที่ได้รับการ

ส่งเสริม 
วันที่เร่ิมใช้สิทธิ – 

วันทหีมดอายุ 
ผลิตภัณฑ์/กาํลังการผลิต เงื่อนไขเฉพาะโครงการ 

1 1833(3)/2552 27 สิ ง หาคม 

2552 

1 มกราคม 2553 

- 31 ธนัวาคม 

2560 

 กิจการบริการแช่แข็ง 

 ค ว า ม จุ ข อ ง ห้ อ ง เ ย็ น

ประมาณ 5,000 ตนัสนิค้า 

 ทุนจดทะเบียนไม่น้อย

กวา่ 180.0 ล้านบาท 

 ขนาดการลงทนุ (ไมร่วม

ค่ า ท่ี ดิ น แ ล ะ ทุ น

หมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 

1.0 ล้านบาท 

 เ ค ร่ื อ ง จั ก ร ท่ี ไ ด้ รั บ

ยกเว้นอากรขาเข้าต้อง

นําเข้ามาภายในวันท่ี 

30 เมษายน 2555 

2 1224(3)/2553  4 ม ก ร า ค ม 

2553 

1 สงิหาคม 2555 

- 31 กรกฎาคม 

2563 

 กิจการบริการแช่แข็ง 

 ค ว า ม จุ ข อ ง ห้ อ ง เ ย็ น

ประมาณ 9,000 ตนัสนิค้า 

 ทุนจดทะเบียนไม่น้อย

กวา่ 180.0 ล้านบาท 

 ขนาดการลงทนุ (ไมร่วม

ค่ า ท่ี ดิ น แ ล ะ ทุ น

หมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 

1.0 ล้านบาท 

 เ ค ร่ื อ ง จั ก ร ท่ี ไ ด้ รั บ

ยกเว้นอากรขาเข้าต้อง

นําเข้ามาภายในวนัท่ี 5 

กนัยายน 2555 

3 2566(7)/2556 18 กันยายน 

2556 

24 มีนาคม 2557 

– 23 มีนาคม 

2565 

 กิจการซอฟต์แวร์ ประเภท 

Enterprise Software แ ล ะ 

Digital Content 

 ต้องมีกระบวนการ พัฒนา

ซอฟต์แวร์ ดงัตอ่ไปนี ้

- การพฒันารูปแบบ 

(Modeling) 

 ทุนจดทะเบียนไม่น้อย

กวา่ 7.1 ล้านบาท 

 ขนาดการลงทนุ (ไมร่วม

ค่ า ท่ี ดิ น แ ล ะ ทุ น

หมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 

1.0 ล้านบาท 
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 เลขที่บัตร

ส่งเสริม 

วันที่ได้รับการ

ส่งเสริม 
วันที่เร่ิมใช้สิทธิ – 

วันทหีมดอายุ 
ผลิตภัณฑ์/กาํลังการผลิต เงื่อนไขเฉพาะโครงการ 

- การศึกษาความต้องการ 

(Requirement Analysis) 

- การออกแบบ (Design) 

- ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ ก า ร

ส ร้ า ง ส ร ร ค์ โ ป ร    แ ก ร ม

ซอฟต์แวร์ และงาน Digital 

Content (Implementation)   

- การทดสอบโปรแกรมและ

ระบบซอฟต์แวร์ (Program 

and system testing) 

- ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะ บ บ

ซอฟต์แวร์หรืองาน Digital 

content (Deployment) 

- การจัดการ เปลี่ ยนแปลง

ระบบซอฟต์แว ร์หรืองาน 

Digital content 

(Configuration &Change 

Management) 

- การ ฝึกอบรมในลักษณะ

ทักษะอาชีพการออกแบบ

แ ล ะ พั ฒ น า เ ก่ี ย ว กั บ

ซอฟต์แวร์หรืองาน Digital 

content (Related 

professional training for 

software and digital 

content design and 

development) 

4 1311(3)/2556 3 ธั น ว า ค ม 

2555 

1 ตลุาคม 2556 - 

30 กนัยายน 

2564 

 กิจการบริการรับฝากห้อง

เย็น 

 ค ว า ม จุ ข อ ง ห้ อ ง เ ย็ น

ประมาณ 25,000 ตนัสนิค้า 

 ทุนจดทะเบียนไม่น้อย

กวา่ 50.0 ล้านบาท 

 ขนาดการลงทนุ (ไมร่วม

ค่ า ท่ี ดิ น แ ล ะ ทุ น

หมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 
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 เลขที่บัตร

ส่งเสริม 

วันที่ได้รับการ

ส่งเสริม 
วันที่เร่ิมใช้สิทธิ – 

วันทหีมดอายุ 
ผลิตภัณฑ์/กาํลังการผลิต เงื่อนไขเฉพาะโครงการ 

1.0 ล้านบาท 

 เ ค ร่ื อ ง จั ก ร ท่ี ไ ด้ รั บ

ยกเว้นอากรขาเข้าต้อง

นําเข้ามาภายในวนัท่ี 5 

กนัยายน 2558 

5 2630(3)/2556 7 มกราคม 

2556 

1 กรกฎาคม 

2557 - 30 

มิถนุายน 2565 

 กิจการบริการรับฝากห้อง

เย็น 

 ค ว า ม จุ ข อ ง ห้ อ ง เ ย็ น

ประมาณ 25,000 ตนัสนิค้า 

 ทุนจดทะเบียนไม่น้อย

กวา่ 50.0 ล้านบาท 

 ขนาดการลงทนุ (ไมร่วม

ค่ า ท่ี ดิ น แ ล ะ ทุ น

หมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 

1.0 ล้านบาท 

 เ ค ร่ื อ ง จั ก ร ท่ี ไ ด้ รั บ

ยกเว้นอากรขาเข้าต้อง

นําเข้ามาภายในวันท่ี 

15 พฤษภาคม 2558 

6 1342(3)/2557 5 กุมภาพันธ์ 

2556 

1 ตลุาคม 2557 - 

30 กนัยายน 

2565 

 กิจการบริการรับฝากห้อง

เย็น 

 ค ว า ม จุ ข อ ง ห้ อ ง เ ย็ น

ประมาณ 25,000 ตนัสนิค้า 

 ทุนจดทะเบียนไม่น้อย

กวา่ 180.0 ล้านบาท 

 ขนาดการลงทนุ (ไมร่วม

ค่ า ท่ี ดิ น แ ล ะ ทุ น

หมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 

1.0 ล้านบาท 

 เ ค ร่ื อ ง จั ก ร ท่ี ไ ด้ รั บ

ยกเว้นอากรขาเข้าต้อง

นําเข้ามาภายในวันท่ี 

19 กนัยายน 2559 
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4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ จะลงทนุในบริษัทท่ีมีวตัถปุระสงค์ในการประกอบธุรกิจด้านโลจิสติกส์เช่นเดียวกบัธุรกิจหลกัของบริษัทฯ 

หรือกิจการท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนั หรือกิจการท่ีสนบัสนนุกิจการของบริษัทฯ อนัจะทําให้บริษัทฯมีผลประกอบการหรือผล

กําไรเพ่ิมมากขึน้ หรือลงทนุในธุรกิจท่ีเอือ้ประโยชน์ (Synergy) ให้กบับริษัทฯ โดยสามารถสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจหลกั

ของบริษัทฯ ให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึน้ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษัทฯ และเพ่ือให้เป็นไปตาม

เป้าหมายการเป็นผู้ ให้บริการด้านโลจิสติกส์ชัน้นําในภมูิภาคเอเชียอย่างครบวงจร ในกรณีท่ีบริษัทฯ จะลงทนุในบริษัทท่ีมี

การประกอบธุรกิจท่ีไมใ่ช่ธุรกิจโลจิสติกส์ต้องได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการ ทัง้นี ้คณะกรรมการต้องพิจารณาแล้ววา่

การลงทนุดงักลา่วเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

ทัง้นี ้ในการกํากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งกรรมการหรือผู้ บริหารท่ีมีคุณสมบัติและ

ประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจเพ่ือเป็นตวัแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ๆ เพ่ือ

กําหนดนโยบายท่ีสําคญัและควบคมุการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอ่ย และ/หรือ บริษัทร่วมดงักลา่ว ทัง้นี ้กรรมการซึง่เป็น

ตวัแทนของบริษัทจะต้องทําหน้าท่ีในการกํากบัดูแลบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ให้บริหารจัดการ หรือดําเนินงาน 

ตา่งๆ ตามนโยบายท่ีบริษัทกําหนด รวมถึงจะต้องใช้ดลุยพินิจตามมติของท่ีประชมุคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผู้ ถือ

หุ้นของบริษัทท่ีอนมุตัิในเร่ืองท่ีสําคญัของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ และ

เพ่ือการเติบโตอยา่งยัง่ยืนของบริษัทฯ 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

เมื่อวนัท่ี 17 เมษายน 2556 บริษัท ทีวีไดเร็ค จํากดั (มหาชน) และบริษัท ทิพยประกนัภยั จํากดั (มหาชน) ได้เป็น

โจทก์ร่วมกนัฟ้องเรียกคา่เสยีหายกบับริษัทฯ และบริษัท ประกนัคุ้มภยั จํากดั (มหาชน) เป็นจําเลยร่วมกนั เน่ืองจากสนิค้า

ของบริษัท ทีวีไดเร็ค จํากดั (มหาชน) ซึง่ได้นํามาฝากไว้ในคลงัสนิค้าซึง่อยูใ่นความครอบครองของบริษัทฯ นัน้ได้รับความ

เสยีหายจากการเกิดเพลงิไหม้ในตวัอาคารคลงัสนิค้า โดยโจทก์ทัง้สอง ได้เรียกคา่เสยีหายจากบริษัทฯ และบริษัท ประกนั

คุ้มภยั จํากดั (มหาชน) ในฐานะจําเลยร่วมเป็นจํานวนเงินประมาณ 117.75 ล้านบาท  

ตอ่มาเมื่อวนัท่ี 15 กนัยายน 2557 ศาลชัน้ต้นได้มีคําพิพากษาให้บริษัทฯ ชําระคา่เสยีหายให้กบัโจทก์ท่ี 2 เป็นเงิน

จํานวน 82.79 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินจํานวน 1 ล้านบาท โดยให้บริษัท  

ประกันคุ้มภยั จํากัด (มหาชน) ในฐานะจําเลยท่ี 2 ร่วมรับผิดกบับริษัทฯ ในเงินจํานวน 25.71 ล้านบาท ดงันัน้ บริษัทฯ 

จะต้องรับผิดในคา่เสียหายเป็นเงินจํานวนประมาณ 57.08 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้บนัทกึประมาณการหนีส้นิจํานวนดงัก

ลา่วในงบการเงินของบริษัทฯ ไว้เรียบร้อยแล้ว 

เมื่อวนัท่ี 17 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้ยื่นอทุธรณ์คําพิพากษาศาลชัน้ต้น พร้อมกบัยื่นคําร้องขอวางหลกัประกนั

ต่อศาลเพ่ืองดการบงัคบัคดีตามคําพิพาษาของศาลชัน้ต้นในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลอทุธรณ์ ซึ่งศาลได้มีคําสัง่

รับอทุธรณ์ของบริษัท ปัจจบุนัเร่ืองอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลอทุธรณ์ 

ต่อมาเมื่อวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2559 ศาลอุทธรณ์ได้มีคําพิพากษาให้บริษัทฯ ชําระค่าเสียหายเป็นจํานวนเงิน 

57.08 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ ทัง้นีบ้ริษัทได้บนัทกึประมาณการหนีส้นิในงบการเงินจํานวนเงิน 70.69 ล้านบาท สาํหรับ

ค่าเสียหายรวมถึงดอกเบีย้ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทท่ีปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทได้พิจารณา

เห็นสมควรให้ฎีกาคดัค้านคําพิพากษาของศาลอทุธรณ์ซึ่งบริษัทได้ให้ธนาคารออกหนงัสือคํา้ประกนัจํานวน 82.99 ล้าน

บาท สาํหรับเร่ืองดงักลา่ว โดยบริษัทได้ยื่นฎีกาตอ่ศาลฎีกาแล้ว 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคญัอื่น 

 

6.1 ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท :  บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

ชื่อย่อหลักทรัพย์ :  JWD 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107557000306 

กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ 

หมวดธุรกิจ : ขนสง่และโลจิสติกส์ 

ทุนจดทะเบียน :  510,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 1,020,000,000 หุ้น  

  มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท 

ทุนที่ออกและชาํระแล้ว :  509,999,971.5 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 1,019,999,943 หุ้น  

  มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท 

ที่ตัง้บริษัท :  สาํนกังานใหญ่ เลขท่ี 222 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 

  กรุงเทพฯ 10240 โทร. 02-710-4020 แฟ็กซ์. 02-710-4024 

  คลงัสนิค้าสามวา เลขท่ี 222 หมู1่7 ถ.สามวา มีนบรีุ กรุงเทพฯ 10510  

  โทร. 02-918-6546 แฟ็กซ์. 02-918-6093 

  แหลมฉบงัคอมเพลก็ซ์ 122 หมู2่ ต.ทุง่สขุลา อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 20230  

  โทร. 033-674-200 แฟ็กซ์. 038-492-493 

  คลงัสนิค้าอนัตราย ทา่เรือแหลมฉบงั ต.ทุง่สขุลา อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 20230  

  โทร. 038-404-700 แฟ็กซ์. 038-404-782 

เว็บไซต์ : http://www.jwd-group.com 

บุคคลอ้างอิง    

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 62 อาคารตลาด 

  หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

  โทรศพัท์ 02-229-2800 โทรสาร 02-359-1259 

ผู้สอบบัญชี : 1. นางศศิธร  พงศ์อดิศกัดิ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 8802 

  2. นางสาววรรณพร  จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4098 

  3. นางสาวมาริษา  ธราธรบรรพกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5752 

  บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 195 อาคารเอ็มไพร์  

  ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  

  โทร.0-2677-2000  

http://www.jwd-group.com/
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นิติบุคคลที่บริษัทฯถอืหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

 ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 
สัดส่วน

การถือหุ้น 

ทุนชาํระแล้ว 

(ล้านบาท) 

 บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยตรง 

1 

บริษัท ออโต้ลอจิค จํากดั 

สํานกังานใหญ่ เลขที่ 222 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหวัหมาก เขตบาง

กะปิ กรุงเทพฯ 10240  

โทร. 02-710-4020 แฟ็กซ์. 02-710-4023 

ธุรกิจให้บริการรับฝาก

และบริหารสินค้า 
100.0 50.0 

2 
บริษัท จาแพ็คโฮลดิง้ จํากดั 

สํานกังานใหญ่ เลขที่ 47/19 หมู่2 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมทุรสาคร 74000 

ธุรกิจให้บริการรับฝาก

และบริหารสินค้า 
100.0 415.5 

3 

บริษัท เจดบัเบิล้ยดูีเอเชีย จํากดั 

สํานกังานใหญ่ เลขที่ 222 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหวัหมาก เขตบาง

กะปิ กรุงเทพฯ 10240  

โทร. 02-710-4020 แฟ็กซ์. 02-710-4024 

ธุรกิจให้บริการรับฝาก

และบริหารสินค้า 
100.0 226.5 

4 

บริษัท เจดบัเบิล้ยดูีทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จํากดั 

สํานกังานใหญ่ เลขที่ 222 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหวัหมาก เขตบาง

กะปิ กรุงเทพฯ 10240  

โทร. 02-710-4030 แฟ็กซ์. 02-710-4039 

ธุรกิจให้บริการ 

ขนสง่สินค้า 
90.1 25.0 

5 

บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชัน่แนล มฟูเวอร์ส จํากดั 

สํานกังานใหญ่ เลขที่ 222 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหวัหมาก เขตบาง

กะปิ กรุงเทพฯ 10240  

โทร. 02-379-4646 แฟ็กซ์. 02-379-5050 

ธุรกิจให้บริการขนย้าย

ในประเทศและ

ตา่งประเทศ 

80.2 44.4 

6 

บริษัท ดาต้าเซฟ จํากดั 

สํานกังานใหญ่ เลขที่ 99 หมู ่11 ตําบลคลองนครเน่ืองเขต อําเภอเมือง

ฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000  

โทร. 02-710-4050 แฟ็กซ์. 02-710-4055 

ธุรกิจให้บริการรับฝาก

เอกสารและข้อมลู 
100.0 75.0 

7 

บริษัท เบญจพรแลนด์ จํากดั 

สํานกังานใหญ่ เลขที่ 222 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหวัหมาก เขตบาง

กะปิ กรุงเทพฯ 10240  

โทร. 02-710-4010 แฟ็กซ์. 02-379-4659 

ธุรกิจอ่ืนๆ (บริหาร

จดัการทรัพย์สิน) 
100.0 475.2 

8 

บริษัท ไดนามิคไอทีโซลชูัน่ส์ จํากดั 

สํานกังานใหญ่ เลขที่ 222 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหวัหมาก เขตบาง

กะปิ กรุงเทพฯ 10240  

โทร. 02-710-4040 แฟ็กซ์. 02-710-4049 

ธุรกิจอ่ืนๆ (ให้บริการ

ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

100.0 7.1 

9 

บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค จํากดั 

สํานกังานใหญ่ เลขที่ 99/3 หมู1่1 ถ.สวุินทวงศ์ ต.คลองนครเน่ืองเขต 

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000  

โทร. 033-020-800 แฟ็กซ์. 033-020-809 

ธุรกิจให้บริการรับฝาก

และบริหารสินค้า 
99.6 250.0 
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 ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 
สัดส่วน

การถือหุ้น 

ทุนชาํระแล้ว 

(ล้านบาท) 

10 

บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิคแลนด์ จํากดั 

สํานกังานใหญ่ 33/4 หมูท่ี่7 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 

10540 โทร. 02-170-9766-9  

แฟ็กซ์. 02-170-9765 

ธุรกิจอ่ืนๆ (บริหาร

จดัการทรัพย์สิน) 
99.9 115.0 

11 

บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี สโตร์ อิท จํากดั  

สํานกังานใหญ่ เลขที่ 222 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหวัหมาก เขตบาง

กะปิ กรุงเทพฯ 10240  

โทร. 02-710-4000 

ธุรกิจให้บริการรับฝาก

และบริหารสินค้า 
89.0 25.0 

 บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นผ่านบริษัทอ่ืน 

12 

บริษัท แปซิฟิคห้องเย็น จํากดั 

สํานกังานใหญ่ เลขที่ 47/19 หมู่2 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมทุรสาคร 74000  

โทร. 034-834-224-6 แฟ็กซ์. 034-432-384-6 

ธุรกิจให้บริการรับฝาก

และบริหารสินค้า 
99.9 443.0 

13 

บริษัท แปซิฟิคโลจิสติกส์โปร จํากดั 

สํานกังานใหญ่ เลขที่ 47/19 หมู่2 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมทุรสาคร 74000  

โทร. 034-834-224-6 แฟ็กซ์. 034-432-384-6 

ธุรกิจให้บริการ 

ขนสง่สินค้า 
99.9 20.0 

14 

บริษัท เจพีเค โคลด์สโตเรจ จํากดั 

สํานกังานใหญ่ เลขที่ 222 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหวัหมาก เขตบาง

กะปิ กรุงเทพฯ 10240  

โทร. 02-710-4020 แฟ็กซ์. 02-710-4024 

ธุรกิจให้บริการรับฝาก

และบริหารสินค้า 
66.7 150.0 

15 
บริษัท เจดบัเบิล้ยดูีเอเชียโฮลดิง้ไพรเวท จํากดั 

38 Beach Road #29-11 South Beach Tower Singapore (189767) 

ธุรกิจให้บริการรับฝาก

และบริหารสินค้า 
99.9 10.9 

16 

บริษัท เจวีเค อินโดไชน่า มฟูเวอร์ส จํากดั (ประเทศเวยีดนาม) 

6th Floor, Saigon Port Building, 3 Nguyen Tat Thanh Street, 

District 4, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Tel. +84 8 38267655 Fax. +84 8 38264142 

ธุรกิจให้บริการขนย้าย

ในประเทศและ

ตา่งประเทศ 

100.0 2.3 

17 
บริษัท JCM Logistics & Warehousing Private จํากดั 

38 Beach Road #29-11 South Beach Tower Singapore (189767) 

ธุรกิจให้บริการรับฝาก

และบริหารสินค้า 
52.5 6.6 

18 

บริษัท เจดบัเบิล้ยดูีเอเชียโลจิสติกส์ จํากดั (ประเทศพมา่) 

#22(A), Kaya Aye Pagoda Road, Bahan Township, Yangon 

Myanmar  

ธุรกิจให้บริการรับฝาก

และบริหารสินค้า 
52.5 4.4 

19 

บริษัท โอเช่ียน แอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั  

สํานกังานใหญ่ เลขที่ 1249/219 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชัน้ 38 โซนบ-ีซี 

ถนนเจริญกรุง แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  

โทร. 02-710-4020 แฟ็กซ์. 02-710-4024 

ธุรกิจให้บริการขนย้าย

ในประเทศและ

ตา่งประเทศ 

99.9 5.0 
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 ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 
สัดส่วน

การถือหุ้น 

ทุนชาํระแล้ว 

(ล้านบาท) 

20 

บริษัท กีลเลี่ยน จํากดั  

สํานกังานใหญ่ เลขที่ 222 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหวัหมาก เขตบาง

กะปิ กรุงเทพฯ 10240  

โทร. 02-710-4010 แฟ็กซ์. 02-710-4024 

ธุรกิจอ่ืนๆ (บริหาร

จดัการทรัพย์สิน) 
99.9 4.55 

 บริษัทร่วมทางอ้อมและการร่วมค้า 

21 

บริษัท เจวีเค-นากามฟูเวอร์ส จํากดั (ประเทศกมัพชูา) 

No. 1157 National Road No. 2 Building B, Sangkat Chakangrea 

Leu, Khan Mean Chey, Phnom Penh, Cambodia 

Tel. + 855 23 216 781 Fax. + 855 23 216 751 

ธุรกิจให้บริการขนย้าย

ในประเทศและ

ตา่งประเทศ 

50.0 0.9 

22 

บริษัท เจวีเค-นากามฟูเวอร์ส จํากดั (ประเทศติมอร์เลสเต้) 

Rua Martires De Patria, Beto Timor, Block A No.71 Comoro, Dili 

East Timor 

Tel. +670 7723 5784 

ธุรกิจให้บริการขนย้าย

ในประเทศและ

ตา่งประเทศ 

50.0 1.0 

23 
บริษัท EM Logistics & Warehousing Private จํากดั 

38 Beach Road #29-11 South Beach Tower Singapore (189767) 

ธุรกิจให้บริการรับฝาก

และบริหารสินค้า 
50.0 7.1 

24 

บริษัท เจดบัเบิล้ยดูีเอเชียโลจิสติกส์ จํากดั (ประเทศกมัพชูา) 

No.27, Street 134, Mittapheap quarter,7 Makara distrct,  

Phnom Penh, Cambodia 

ธุรกิจให้บริการรับฝาก

และบริหารสินค้า 
50.0 4.3 

25 

บริษัท ลิง้ค์ เอเชีย โลจิสติกส์ จํากดั 

เลขที่ 39/16 หมูท่ี่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง  

จ.ปทมุธานี 

ธุรกิจให้บริการขนสง่

สินค้า 
40.0 4.0 

26 

บริษัท เจดบัเบิล้ยดูีเอเชียโลจิสติกส์ จํากดั (ประเทศลาว) 

Unit 7, House No.79, Thaduea Road, Khokhin Village, 

Sisattanak District, Vientiane Capital Lao 

ธุรกิจให้บริการรับฝาก

และบริหารสินค้า 
25.0 - 

27 

บริษัท สยาม เจดบัเบิล้ยดูี โลจิสติกส์ จํากดั 

สํานกังานใหญ่ เลขที่ 159 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา 

กรุงเทพฯ 

โทร. 095-716-2209 

ธุรกิจให้บริการรับฝาก

และบริหารสินค้า 
42.5 5.0 

28 

บริษัท PT. Samudera JWD Logistics จํากดั 

Jl. Raya Cakung RT 004/010 No.15, Semper Timur, Cilincing, 

Jakarta, Indonesia, 14130 

Tel. +62 21 4401592 

ธุรกิจให้บริการรับฝาก

และบริหารสินค้า 
49.0 - 
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6.2 ข้อมูลสาํคัญอื่น 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัท อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทท่ีถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ

บริษัทฯ ดงัตอ่ไปนี ้

1. บริษัท ซีวาย โซลชูัน่ จํากดั 

ธุรกิจ 

ให้บริการรับฝากตู้คอนเทนเนอร์ทัว่ไป 

ความสมัพนัธ์ 

นางสาวเสาวณีย์ อภิวนัทน์โอภาศ และผู้บริหารของบริษัทฯ คือ นายณฐัภมูิ เปาวรัตน์ เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้น

ของบริษัท ซวีาย โซลชูัน่ จํากดั 

นางสาวเสาวณีย์ อภิวนัทน์โอภาศเป็นภรรยาของนายชวนินทร์ บณัฑิตกฤษดา ซึง่เป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

ผกูพนัของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และกรรมการบริหารของบริษัทฯ 

เหตผุลท่ีมิได้ถกูนํามารวมเป็นสว่นหนึง่ของกลุม่บริษัท 

ธุรกิจให้บริการรับฝากตู้คอนเทนเนอร์ทัว่ไปไมไ่ด้เป็นกิจการท่ีบริษัทหรือบริษัทยอ่ยให้บริการ และมไิด้มีแผนในการ

ลงทนุในธุรกิจดงักลา่วในปัจจบุนั 

ทัง้นี ้บริษัท ซีวาย โซลชูั่น จํากัด ได้ให้บนัทึกข้อตกลงไม่ประกอบธุรกิจแข่งขนักับบริษัทฯ และบริษัทย่อยของ

บริษัท ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) บริษัท ซีวาย โซลชูัน่ จํากดั จะให้บริการจดัเก็บคลงัสินค้าแก่บริษัท อีสเทิร์นซี แหลมฉบงั เทอร์มินอล 

จํากดั ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2551 จนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ตามท่ีระบใุนสญัญา Container Storage และจะ

ไมใ่ห้บริการดงักลา่วแกบ่คุคลอ่ืนใด เว้นแตเ่ป็นการให้บริการแก่บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ 

(ข) บริษัท ซีวาย โซลชูัน่ จํากดั และผู้ ถือหุ้นจะไม่ดําเนินธุรกิจในลกัษณะเดียวกบัหรือใกล้เคียงกบัธุรกิจ

ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกบัโลจิสติกส์และเก่ียวกบัการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์

ไมว่า่จะเป็นการดําเนินการโดยตนเองหรือร่วมทนุกบัผู้ประกอบการรายอ่ืน รวมถึงจะไมด่ําเนินการในฐานะตวัการ 

ตวัแทน ลกูจ้าง ผู้แทน กรรมการ หรือเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นในกิจการท่ีดําเนินธุรกิจใกล้เคียงกบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย

ของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งบริษัทฯ และบริษัท ซีวาย โซลชูัน่ 

จํากดั โดย หากมีลกูค้ามาขอใช้บริการ ทางบริษัท ซีวาย โซลชูัน่ จํากดั จะแจ้งให้กบักลุม่บริษัทฯ ทราบ เพ่ือให้ติดตอ่รับ

บริการของลกูค้า รวมทัง้ ทกุสิน้ไตรมาส บริษัท ซีวาย โซลชูัน่ จํากดั จะนําสง่รายช่ือลกูค้า พร้อมรายได้จากการให้บริการ 

เพ่ือตรวจสอบรายช่ือลกูค้า โดยในกรณีท่ีพบว่ามีลกูค้ารายอ่ืน นอกเหนือจากบริษัท อีสเทิร์นซี แหลมฉบงั เทอร์มินอล 

จํากดั กลุม่บริษัทฯ จะจดัทํารายงานสง่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาดําเนินการตอ่ไป 
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2. บริษัท โชคสมทุรมารีน จํากดั 

ธุรกิจ 

ให้บริการแปรรูปอาหารทะเลและคลงัสนิค้าควบคมุอณุหภมูิแชเ่ยน็และแช่แข็ง 

ความสมัพนัธ์ 

มีกรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนักบับริษัทฯ 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนัของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และกรรมการบริหารของบริษัทฯ 2 ทา่น คือ นาย

จิตชยั นิมิตรปัญญา และนางอจัฉรา นิมิตรปัญญา เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัท โชคสมทุรมารีน จํากดั 

เหตผุลท่ีมิได้ถกูนํามารวมเป็นสว่นหนึง่ของกลุม่บริษัท 

บริษัท โชคสมทุรมารีน จํากดั ให้บริการแปรรูปอาหารทะเลเป็นหลกัไมใ่ช่ธุรกิจท่ีบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยดาํเนินการ

หรือมีแผนจะดําเนินการในอนาคต 

บริษัท โชคสมุทรมารีน จํากัด ให้บริการแปรรูปอาหารทะเลและมีคลงัสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง 

เพ่ือใช้ในการเก็บวตัถดุิบและสินค้าคงเหลือ อย่างไรก็ดี คลงัสินค้าห้องเย็นมีพืน้ท่ีเหลือ จึงให้บริการแก่บคุคลภายนอก

ด้วย ทัง้นี ้บริษัท โชคสมทุรมารีน จํากดั ได้ทําบนัทกึข้อตกลงกบับริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(ก) จะให้บริการรับฝากสินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็งแก่ผู้ ใช้บริการภายใต้พืน้ท่ีคลงัสนิค้าห้อง

เย็นท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัจํานวน 2 ห้องคิดเป็นจํานวนพืน้ท่ี 9,075 ตารางเมตร เทา่นัน้ 

(ข) จะให้บริการกบัลกูค้าเฉพาะในเขตพืน้ท่ีท่ีมีท่ีตัง้โรงงานในเขตอําเภอเมืองสมทุรสาคร ท่ีอยู่ทางทิศใต้

ของถนนพระราม 2 เท่านัน้ ทัง้นี ้จะให้บริการกบัลกูค้า นอกพืน้ท่ีท่ีกําหนดได้เฉพาะลกูค้าท่ีไมเ่ลือกใช้บริการของ

บริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบริษัท โชค

สมทุรมารีน จํากดั โดยเมื่อมีลกูค้าท่ีอยูน่อกเขตการให้บริการของบริษัท โชคสมทุรมารีน จํากดั มาขอใช้บริการทางบริษัท 

โชคสมทุรมารีน จํากดั จะแจ้งให้กบั PCS ทราบ เพ่ือตรวจสอบพืน้ท่ีและความสามารถในการจดัเก็บสนิค้าของ PCS หาก 

PCS มีพืน้ท่ีการจดัเก็บสนิค้าไมเ่พียงพอ จะแจ้งให้ทางบริษัท โชคสมทุรมารีน จํากดั ทราบและสามารถให้บริการแก่ลกูค้า

นอกเขตพืน้ท่ีดงักลา่วได้ นอกจากนี ้ทกุสิน้เดือนบริษัท โชคสมทุรมารีน จํากดั จะสง่รายช่ือลกูค้านอกเขตพืน้ท่ี และใบสัง่

ซือ้ของลกูค้า ให้กบั PCS เพ่ือตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู และในกรณีท่ีมีลกูค้านอกพืน้ท่ีรายใหม่ บริษัทฯ จะทํา

รายงานสง่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาดําเนินการตอ่ไป 
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ส่วนที่ 2 การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

 

7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

7.1.1 ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชาํระแล้ว 

ณ วันท่ี 29 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 510,000,000 บาทและทุนชําระแล้วจํานวน 

509,999,971.50 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั จํานวน 1,019,999,943 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  

ข้อจาํกัดการถอืหุ้นของชาวต่างชาติ 

ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นชาวตา่งชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกนัได้ไมเ่กินร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นท่ีออกและ

ชําระแล้ว โดย ณ วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 หุ้นของบริษัทฯ ท่ีถือครองโดยชาวตา่งชาติมีจํานวนร้อยละ 5.85 

7.2 ผู้ถอืหุ้น  

รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรกของ บริษัท เจดบัเบิล้ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) ณ วนัท่ี     

29 ธนัวาคม 2560 มีดงันี ้ 

 

 

 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้นที่ถอื 
สัดส่วนการถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 

1 นายชวนินทร์ บณัฑิตกฤษดา          213,074,600  20.890 

2 นางพิมลทิพ บณัฑิตกฤษดา          128,784,180  12.626 

3 นายจิตชยั นิมติรปัญญา           93,023,660  9.120 

4 นางอจัฉรา นิมติรปัญญา           70,923,660  6.953 

5 น.ส.อมรพรรณ บณัฑิตกฤษดา           51,653,140  5.064 

6 น.ส.ปณดา บณัฑิตกฤษดา           42,228,899  4.140 

7 น.ส.อรวรรณ วรนิจ           36,077,950  3.537 

8 น.ส.เสาวณีย์ อภิวนัทน์โอภาศ           35,478,149  3.478 

9 น.ส.เพ็ญประภา รวมไมตรี           34,000,400  3.333 

10 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11           28,977,280  2.841 

รวม         7,384,221,918  71.982 

จาํนวนหุ้นสามัญทัง้หมด  1,019,999,943 100.000 
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หมายเหต ุ: หุ้นกู้ทัง้หมดมีอตัราดอกเบีย้คงท่ีระหวา่งร้อยละ 3.00 – 3.25 

 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิจากงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลงัการหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมาย ทัง้นีบ้ริษัทฯ 

อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายท่ีกําหนดไว้ได้โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีการดําเนินการดงักล่าว

จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และ

ความจําเป็นในการใช้เงินเพ่ือบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ 

บริษัทยอ่ย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิตามงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษัทย่อย ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย ทัง้นี  ้     

บริษัทยอ่ยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคํานงึถึงปัจจยัตา่งๆ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น ผลประกอบการ    

ฐานะการเงิน สภาพคลอ่งทางการเงิน และความจําเป็นในการใช้เงินเพ่ือบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ

รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ ในระยะที่ผ่านมา 5 ปี ย้อนหลัง 

                           (หนว่ย : ล้านบาท) 

รายละเอียด ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 25604 

1. กําไรสทุธิ งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) 128.06 164.92 501.26 102.98 329.50 

2. จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น) 1 1.55 480.00 600.00 1,020.00 1,020.00 

7.3 การออกหุ้นกู้  

หุ้นกู้ประเภทไม่มีหลกัประกัน และไม่ด้อยสิทธิ 

ครัง้ที่ อายุ วันออก

หุ้นกู้ 

ครบกาํหนด จาํนวน 

(หุ้น) 

มูลค่า     

(ล้านบาท) 

การจัดอนัดับ

ความน่าเชื่อถอื 

สัญญาของ

การออกหุ้นกู้ 

1/2559 1 ปี 11 เดือน 

12 วนั 

21 ต.ค. 61  3 ต.ค. 61 200,000 200 BBB+(tha) ดํารงอตัรา D/E 

ไม่เกิน 2.5 เท่า 

ณ  วันสิ น้งวด

ของแต่ละไตร

มาส 

2/2559 3 ปี 10 พ.ย. 59 10 พ.ย. 62 300,000 300 BBB+(tha) 
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3. ปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น) 2 10.00 0.67 0.83 3 0.08  0.25 

4. รวมจํานวนเงิน (ล้านบาท) 15.00 323.27 497.34 3 81.60  255.00 

5. สดัสว่นการจา่ยปันผล 11.71% 196.02% 99.22% 79.24% 77.39% 

 

หมายเหตุ:   

1.  จํานวนหุ้น มาจากจํานวนหุ้น ณ วนัสิน้รอบบญัชี 31 ธันวาคม ของปีนัน้ๆ 

2. อตัราการจา่ยปันผลตอ่หุ้น เป็นอตัราเฉลี่ยเงินปันผลตอ่จํานวนหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ของทกุปี ซึง่กรณีที่มีการจา่ยปันผลมากกวา่

หนึ่งครัง้จะนํามาเฉลี่ยรวมกนัในปี     

3. ในปี 2558 มีการจา่ยเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการระหวา่งเดือนมกราคม-สิงหาคม 2558  ในอตัราหุ้นละ 0.55 บาท รวม

เป็นเงินทัง้สิน้ 264 ล้านบาท นอกจากนัน้ ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ได้อนมุตัิการจ่ายหุ้นปันผลในอตัรา 10 หุ้นเดิมต่อ 7 

หุ้ นปันผล คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.35 บาทต่อหุ้ น และเงินสดปันผลในอัตราหุ้ นละ 0.0388888889 บาทต่อหุ้ น รวม 

0.3888888889 บาทตอ่หุ้น หรือคิดเป็นจํานวนเงินรวมประมาณ 233.334 ล้านบาท  

4. เพ่ือนําเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 อนมุตัิ 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
 

 โครงสร้างองค์กร บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) 

                                                                                                                                                                                                                                       

         คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง

คณะกรรมการ

Board of Directors

Company Secretary Audit Committee

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

Executive  Committee

Internal Control

สํานักตรวจสอบภายใน

Risk Committee 

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร

Deputy Chief Executive Officer

ผู้อํานวยการอาวุโส ผู้อํานวยการอาวุโส   ผู้อํานวยการอาวุโส 

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายปฏิบัติการ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

Chief Executive Officer

      รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

Senior Vice President Senior Vice President   Senior Vice President 

ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

และปฏิบัติการ

ผู้อํานวยการ           ผู้อํานวยการ            ผู้อํานวยการ 

Business Development (GROUP) Operation Human Resource& Administration

 Vice  President  Business  

Development   & Operation (JWDIL)

Vice President  Vice President Vice President 

ที�ปรึกษาการจัดการสินค้า

อันตราย ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร  ฝ่ายบริหารจัดการสํานักงาน ฝ่ายบัญชีและการเงิน

รองผู้อํานวยการ

 ฝ่ายสื�อสารองค์กร

Assistant Vice President

 Corporate Communications

 Management of Dangerous 

Goods Advisor Corporate Strategy              Administration  Accounting & Finance

Chief Financial Officer

ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายการเงิน
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โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร 

สาํหรับคณะกรรมการชดุยอ่ยมีทัง้หมด 3 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

บริหารความเสีย่ง 

 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 
 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวนทัง้สิน้ 9 ทา่น ประกอบด้วย 

- กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 5 ทา่น 

- กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 4 ทา่น 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท มีการถ่วงดลุกนัอยา่งเพียงพอ โดย 

- มีกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน คิดเป็นหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทัง้หมด มีความเป็นอิสระจาก

ผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นใหญ่ 

- มีกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทา่น โดยเป็นกรรมการอิสระทัง้หมด กรรมการตรวจสอบทกุทา่นมีความรู้และ

ประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน รวมถึงทําหน้าท่ีอ่ืนในฐานะกรรมการ     

ตรวจสอบได้ 

- มีการมอบอํานาจระหวา่งกรรมการ และฝ่ายจดัการท่ีชดัเจน 

- มากกวา่ 2 ปีท่ีผา่นมา กรรมการทกุทา่นไมเ่คยเป็นพนกังาน ผู้ ถือหุ้น หรือหุ้นสว่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย 

จํากดั ซึง่เป็นบริษัทผู้สอบบญัชีภายนอกท่ีตรวจสอบงบการเงินให้กบับริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวน 9 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1.  นายมงักร ธนสารศิลป์ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

2.  นายวเิชฐ ตนัตวิานิช กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

3.  นายวชิญา จาตกิวณิช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

4.  นายชวนินทร์ บณัฑิตกฤษดา กรรมการบริษัท 

5.  นางสาวอมรพรรณ บณัฑิตกฤษดา กรรมการบริษัท 

6.  นายจิตชยั นิมติรปัญญา กรรมการบริษัท  

7. นางอจัฉรา นิมิตรปัญญา กรรมการบริษัท 

8.  นายสมบญุ ประสทิธ์ิจตูระกลู1 กรรมการบริษัท 

9. นายธเนศ พิริย์โยธินกลุ กรรมการบริษัท 

หมายเหต:ุ   1.  นายสมบญุ ประสทิธ์ิจตูระกลู ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท จากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 23 ก.พ. 60 

นายณฐัภมู ิเปาวรัตน์ ผู้ อํานวยการฝ่ายกลยทุธ์องค์กร ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารบริษัท 
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กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม คือ (1) นายชวนินทร์ บณัฑิตกฤษดา ลงลายมือช่ือ ร่วมกบั (2) นางสาวอมรพรรณ 

บณัฑิตกฤษดา หรือนายจิตชยั นิมิตรปัญญา หรือนางอจัฉรา นิมิตรปัญญา กรรมการรวมเป็นสองคนและประทบัตรา

สาํคญัของบริษัทฯ 

  

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ ถือหุ้ นทัง้หมดและมีหน้าท่ีกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ             

ให้เป็นไปตามกฏหมาย ข้อบงัคบันโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ และมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ในการกํากบั

ดแูลบริษัทฯ กรรมการจะต้องใช้ดลุพินิจในการตดัสินใจทางธุรกิจและปฏิบตัิในสิ่งท่ีตนเองเช่ืออยา่งมีเหตผุลวา่จะเป็น

ประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น  

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการแบ่งอํานาจหน้าท่ี โดยได้กําหนดอํานาจอนมุตัิและดําเนินการของบริษัทฯ 

และบริษัทยอ่ยไว้อยา่งชดัเจนตามประเภทของธุรกรรม เพ่ือกระจายอํานาจหน้าท่ีในการตดัสนิใจและสัง่การ ตามหน้าท่ี

ท่ีได้รับมอบหมาย และเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบตัิงานใช้เป็นคูม่ือในการปฏิบตัิงาน โดยการกํากบัดแูลกิจการ

ของบริษัทฯ กําหนดให้เร่ืองดังต่อไปนีเ้ป็นอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทท่ีจะเป็นผู้

พิจารณาอนมุตัิให้ความเห็นชอบ 

1. คณะกรรมการมีอํานาจและหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความ

ซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ  

2. จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลา

บญัชีของบริษัทฯ  

3. จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการอยา่งน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ 

4. จัดทําและรับผิดชอบต่อการจัดทําและการเปิดเผยงบการเงิน เพ่ือแสดงถึงฐานะการเงินและผลการ

ดําเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา และนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนมุตัิ  

5. กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคมุกํากบั

ดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย 

แผนงาน และงบประมาณท่ีกําหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  

6. กําหนดนโยบายการบริหารจดัการความเสี่ยง (Risk Management Policy) และกํากับดูแลให้ฝ่ายบริหาร 

ปฏิบตัิตามนโยบายและรายงานผลให้คณะกรรมการทราบ รวมถึงจัดให้มีการทบทวนระบบหรือประเมิน

ประสทิธิภาพของการจดัการความเสีย่งอยา่งสมํ่าเสมอ  

7. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนมุตัิแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทนุขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วม

ลงทนุท่ีเสนอโดยฝ่ายบริหาร 
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8. จดัทํารายงานประจําปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบตอ่การจดัทําและการเปิดเผยงบการเงิน เพ่ือแสดง

ถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา และนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและ

อนมุตัิ 

9. กํากับและดูแลการบริหารจัดการและการดําเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตาม

นโยบายท่ีกําหนด กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันและการได้มาหรือ

จําหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิท่ีสาํคญั เทา่ท่ีไมข่ดัหรือแย้งกบักฎหมายอ่ืน รวมทัง้จดัให้มีระบบการควบคมุภายใน

และรายการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

10. พิจารณากําหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอํานาจในการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร และคณะอนกุรรมการอ่ืนตามความเหมาะสม ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา

และกําหนดค่าตอบแทน เป็นต้น รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร    

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ ท่ีแตง่ตัง้ 

ทัง้นี ้การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ีท่ีกําหนดนัน้ต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจท่ีทําให้

คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และคณะอนกุรรมการชุดต่างๆ ดงักลา่วสามารถพิจารณา

และอนมุตัิรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งมีสว่นได้เสยีหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดทํากบับริษัทฯ 

หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ

พิจารณาและอนมุตัิไว้แล้ว 

11. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอย่างหนึ่ง  

อย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอํานาจเพ่ือให้

บคุคลดงักลา่วมีอํานาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลกิ เพิกถอน เปลีย่นแปลงหรือแก้ไขการมอบอํานาจนัน้ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร 

ทัง้นี ้การมอบอํานาจนัน้ต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจท่ีทําให้บคุคลดงักลา่วสามารถพิจารณาและ

อนมุตัิรายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใน

ลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะทําขึน้กบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบั

ตลาดทุน และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอ่ืนใดของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง)    

เว้นแต่เป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป หรือเป็นไป

ตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัิไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 

และวิธีการตามท่ีกําหนดเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินท่ี

สําคญัของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และ/หรือประกาศอ่ืนใดของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  
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อาํนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ 

1. สนบัสนนุ และควบคมุให้การปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ เป็นไปอย่างมี

ประสทิธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสงูสดุของหลกัธรรมาภิบาล 

2. สนบัสนนุให้มีช่องทาง และการสื่อสารระหวา่งผู้ ถือหุ้น หน่วยงานของราชการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบั

คณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

3. กําหนดวาระการประชมุ ควบคมุและดําเนินการประชุมของคณะกรรมการ รวมทัง้ การเปิดโอกาสให้มีการ

แลกเปลีย่นความคิดเห็น หลกัการและเหตผุล เพ่ือประกอบการตดัสนิใจอยา่งประสทิธิภาพ 

4. กําหนดขัน้ตอน หรือวิธีการสรรหาและแตง่ตัง้ คณะกรรมการ และกรรมการชดุยอ่ยให้เป็นไปอยา่งเหมาะสม 

และสามารถสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ 

5. กําหนดให้มีการปฐมนิเทศ หรือให้ความรู้เก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ ต่อกรรมการ และกรรมการท่ี

ได้รับตําแหนง่กรรมการใหม ่

6. สนับสนุนประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารในการพัฒนา และกําหนดกลยุทธ์ในการดําเนินงานของบริษัทฯ         

รวมถึงการให้คําแนะนําในการดําเนินงานด้านตา่งๆ 

7. สนบัสนนุให้มีการสือ่สาร และสร้างสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งกรรมการบริหาร และกรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหาร 

 

กรรมการอิสระ 

“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการท่ีมีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ 

โดยจะต้องเป็นผู้ ท่ีไมม่ีสว่นเก่ียวข้อง หรือสว่นได้เสยีตอ่ผลการดําเนินงานทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กรรมการอิสระมีจํานวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 

1. นายวิเชฐ ตนัติวานิช 

2. นายมงักร ธนสารศิลป์ 

3. นายวิชญา จาติกวณิช 

 

คณุสมบตัิของกรรมการอิสระดงันี ้

1. ถือหุ้ นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้ นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย          

บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ  ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง

ของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มี

อํานาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือของผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

ก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้  ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ 

หรือท่ีปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ 
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3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา 

มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี

อํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ 

หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้

มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 

รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ 

บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ  เว้นแตจ่ะได้พ้นจาก

การมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อํานาจควบคุมของบริษัทฯ  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบ

บัญชี  ซึ่งมีผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ี

ได้รับการแตง่ตัง้ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่น

ของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปี ก่อน

วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ          

ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษา

ท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้ นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้ นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน             

ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย  

9. ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ 
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วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกครัง้ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม ถ้าจํานวน

กรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึ่งในสาม กรรมการท่ีจะต้อง

ออกจากตําแหนง่ในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัการแปรสภาพนัน้ให้จบัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยู่

ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกตัง้ใหม่อีกได้โดยท่ีประชมุ  

ผู้ ถือหุ้น  

นอกจากการพ้นตําแหนง่ตามวาระแล้ว  กรรมการพ้นจากตําแหนง่เมื่อ  

(ก) เสยีชีวติ 

(ข) ลาออก 

(ค) ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

(ง) ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี่ของจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีมีประชุม และ  

มีสทิธิออกเสยีง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนหุ้นถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และ

มีสทิธิออกเสยีง   

(จ) ศาลมีคาํสัง่ให้ออก  

 

8.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

 

ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

บริหารความเสีย่ง 

 

8.2.1 คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหารจํานวน 7 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1.  นายชวนินทร์ บณัฑิตกฤษดา ประธานกรรมการบริหาร 

2.  นายจิตชยั นิมติรปัญญา กรรมการบริหาร 

3. นางอจัฉรา นิมติรปัญญา กรรมการบริหาร 

4. นายธเนศ พิริย์โยธินกลุ กรรมการบริหาร 

5. นายวชิช ุสงักรธนกิจ กรรมการบริหาร 

6. นายณฐัภมูิ เปาวรัตน์ กรรมการบริหาร 

7. ดร. เอกพงษ์ ตัง้ศรีสงวน กรรมการบริหาร 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

           คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอํานาจหน้าท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นไปตามกฏบตัรของคณะกรรมการบริหาร 

ซึง่ได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัท ดงันี ้

1. ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบียบ ข้อกําหนดคําสัง่ 

และมติของท่ีประชมุคณะกรรมการ และ/หรือมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

2. พิจารณากลัน่กรองข้อเสนอของฝ่ายบริหาร และนําเสนอนโยบาย เป้าหมาย กลยทุธ์ การดําเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ การลงทุน การขยายกิจการ และงบประมาณ เพ่ือนําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท         

เพ่ือพิจารณาและอนมุตัิ 

3. พิจารณาอนมุตัิการดําเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบลงทนุหรืองบประมาณท่ีได้รับ

อนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสําหรับแต่ละรายการเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในตารางอํานาจ

อนุมตัิท่ีผ่านการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจําปีท่ีได้รับอนุมตัิจาก

คณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าทําสญัญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองดงักลา่ว 

4. ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 

และกํากบัดแูลให้การดําเนินงานมีคณุภาพและประสทิธิภาพ  

5. มีอํานาจพิจารณาอนมุตัิคา่ใช้จ่ายในการดําเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบประมาณท่ีรับอนมุตัิ

จากคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามอํานาจอนมุตัิท่ีผา่นการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท  

6. กําหนดโครงสร้างองค์กรและอํานาจการบริหารองค์กร และพิจารณาปรับเงินเดือน โบนสัของตัง้แต่ระดบั

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารลงไป รวมถึงพิจารณาอนมุตัิอตัรากําลงัคนท่ีไมอ่ยูใ่นงบประมาณประจําปี 

7. ให้มีอํานาจในการมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่

ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพ่ือให้บคุคลดงักล่าว มีอํานาจตามท่ี

คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร                            

ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลท่ีได้รับมอบอํานาจ หรือ       

การมอบอํานาจนัน้ๆ ได้ตามท่ีเห็นสมควร 

8. พิจารณาอนมุตัิการเปิด/ปิดบญัชีธนาคาร และการใช้บริการต่างๆ ของธนาคารท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้กําหนด   

ผู้มีอํานาจสัง่จ่ายสาํหรับบญัชีธนาคารของบริษัทฯ 

9. ดําเนินการอ่ืนใดๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท มอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

ทัง้นี ้การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็น

การมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงท่ีทําให้ผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนมุตัิรายการท่ี

ตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกําหนด) มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอํานาจ

อนุมัติการดําเนินการในเร่ืองดงักล่าว โดยเร่ืองดังกล่าวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ี
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ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) เพ่ืออนมุตัิตอ่ไป ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกตแิละเง่ือนไข

การค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย และ/หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกําหนด 

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุตัิให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณาอนมุตัิเฉพาะกรณีหรือ

ดําเนินการใดๆ ภายใต้วงเงินดงัตอ่ไปนี ้

(ก) การอนมุตัิธุรกรรมด้านการลงทนุและการก่อสร้าง 

 กรณีไมม่ีงบประมาณ 

 - การอนมุตัิการลงทนุในสินทรัพย์ถาวร เช่น ท่ีดิน อาคาร หรือสิ่งปลกูสร้าง เป็นต้น จํานวนไมเ่กิน 

300,000,000 บาท 

 - การอนมุตัิการลงทนุด้านอ่ืน เช่น การร่วมทนุ การให้กู้ยืม เป็นต้น จํานวนไมเ่กิน 300,000,000 บาท 

 - การอนุมตัิการขอกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน  โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือการก่อสร้าง คลงัสินค้า 

จํานวนไมเ่กิน 300,000,000 บาท 

 - การอนุมตัิการขอกู้ ยืมเงินจากบริษัทฯ ระหว่างกัน หรือบริษัทอ่ืนๆ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือการ

ก่อสร้าง คลงัสนิค้า จํานวนไมเ่กิน 100,000,000  บาท 

 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริหาร 

1. กรรมการบริหารพ้นจากตําแหนง่โดยทนัที เมื่อ 

- ตาย 

- ลาออก 

- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตําแหนง่ 

- ขาดคณุสมบตัิและมีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายกําหนด 

2. ในกรณีกรรมการบริหารลาออก ควรแจ้งเป็นหนงัสอืตอ่บริษัทฯ ลว่งหน้าอยา่งน้อย 1 เดือน พร้อมเหตผุล  

 

8.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1.  นายวเิชฐ ตนัตวิานิช1  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

2.  นายมงักร ธนสารศิลป์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

3.  นายวชิญา จาตกิวณิช กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

หมายเหต:ุ 1 กรรมการตรวจสอบเป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการทําหน้าท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินบริษัท 

                  ดร. เอกพงษ์ ตัง้ศรีสงวน ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอํานาจหน้าท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นไปตามกฏบตัรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึง่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท และมีการสอบทานและปรับปรุงเป็นประจําทกุปี ดงันี ้

1.  สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงาน

กับผู้สอบบญัชีภายนอก และผู้บริหารท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจําปี 

คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบญัชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ท่ีเห็นว่าจําเป็น

และเป็นเร่ืองสาํคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ 

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 

audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน

ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรือหนว่ยงาน

อ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และ

เสนอคา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว โดยคํานงึถึงความนา่เช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงาน

ตรวจสอบของสํานกังานตรวจสอบบญัชีนัน้ และประสบการณ์ของบุคลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ทําการ

ตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วย

อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุ

ตอ่บริษัทฯ 

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน

ดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 

(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะ

ทา่น 
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(ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎบตัร 

(charter) 

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่า ผู้ ถือหุ้ นและผู้ ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

7. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. มีอํานาจในการดําเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามท่ีจําเป็นในเร่ืองต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่าง          

มีนยัสาํคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ 

(ก)  รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ข)   การทจุริตหรือมีสิง่ผิดปกตหิรือมีความบกพร่องท่ีสาํคญัในระบบควบคมุภายใน 

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ  

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพ     

อ่ืนใด เมื่อเห็นว่าจําเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพ่ือให้การปฏิบตัิงานภายใต้หน้าท่ีความรับผิดชอบสําเร็จ

ลลุ่วงด้วยดี ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีรายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมการ  

บริษัท เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร 

 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

1. วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามวาระการดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัท โดย

กรรมการตรวจสอบท่ีครบวาระอาจได้รับการแต่งตัง้ ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งได้อีกตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเห็นวา่เหมาะสม 

2. กรณีท่ีตําแหนง่กรรมการตรวจสอบวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการ

บริษัทหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น จะต้องแตง่ตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้

กรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามท่ีกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกําหนดอย่างช้าภายใน         

3 เดือนนบัแตว่นัท่ีจํานวนสมาชิกไมค่รบถ้วน  

3. กรรมการตรวจสอบจะพ้นตําแหนง่โดยทนัที เมื่อ 

- พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท 

- ครบวาระการดํารงตําแหนง่ 

- ตาย 

- ลาออก 

- ถกูถอดถอน 

4. ทัง้นี ้ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่ง กรรมการตรวจสอบต้องแจ้ง

ให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล เพ่ือคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุม        

ผู้ ถือหุ้นจะได้พิจารณาแตง่ตัง้ กรรมการอ่ืนท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนทดแทนบคุคลท่ีลาออก 
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8.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ประกอบด้วยกรรมการบริหารจํานวน 7 ทา่น ดงันี ้ 

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1.  นายจิตชยั นิมติรปัญญา ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

2.  นางอจัฉรา นิมติรปัญญา กรรมการบริหารความเสีย่ง 

3.  นายธเนศ พิริย์โยธินกลุ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

4.  นายวชิช ุสงักรธนกิจ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

5. ดร. เอกพงษ์ ตัง้ศรีสงวน กรรมการบริหารความเสีย่ง 

6.  นางสาวอภิญญา อเนกธนสาร กรรมการบริหารความเสีย่ง 

7.  นายณฐัภมูิ เปาวรัตน์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

หมายเหต:ุ   นายณฐัภมูิ เปาวรัตน์ ผู้ อํานวยการฝ่ายกลยทุธ์องค์กร ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขตอํานาจหน้าท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นไปตามคําสั่งแต่งตัง้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของ   

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ไว้ดงันี ้

1. ประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบท่ีอาจมีต่อองค์กร ทัง้ความเสี่ยงจาก

ภายนอกและภายในองค์กร 

2. กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัทฯ ให้ครอบคลมุถึง

ความเสีย่งท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทัง้กําหนดแผนการจดัการและการบริหารความ

เสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพ่ือมอบหมายให้ ฝ่ายบริหาร เป็นผู้ปฏิบัติตาม

นโยบายดงักลา่ว รวมถึงรายงานผลการปฏิบตัิตอ่คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  

3. พฒันาและทบทวนระบบการจดัการบริหารความเสีย่งของบริษัทฯ ให้มีประสทิธิภาพและประสิทธิผลอย่าง

ต่อเน่ือง โดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องตามนโยบายท่ี

กําหนดไว้อยา่งสมํ่าเสมอ 

4. รายงานความเสีย่งและข้อเสนอแนะตอ่คณะกรรมการบริษัท 

5. ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง  

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ยง      

ท่ีพ้นตําแหนง่ตามวาระ อาจได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้   
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8.3 ผู้บริหาร 

ตามนิยามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ผู้บริหารของบริษัทฯ             

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบด้วย 5 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1.  นายชวนินทร์ บณัฑิตกฤษดา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และรักษาการผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่ายปฏิบตัิการ 

2.  นายจิตชยั นิมติรปัญญา รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

3.  ดร. เอกพงษ์ ตัง้ศรีสงวน ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน 

4.  นางสาวอมรพรรณ บณัฑิตกฤษดา ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่ายทรัพยากรบคุคล/ฝ่ายธุรการ 

5.  นายธเนศ พิริย์โยธินกลุ ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

 

การเข้าอบรมของกรรมการและผู้บริหาร  

 บริษัทฯ มีนโยบายสนบัสนนุให้กรรมการและผู้บริหารเข้าอบรมเพ่ือเป็นการเพ่ิมพนูความรู้ในการปฏิบตัิงาน

อยา่งตอ่เน่ือง เช่น การเข้าอบรมหลกัสตูรของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลกัสตูรท่ีจดัโดย

สถาบนัอ่ืน     

 ในปี 2560 มีกรรมการและผู้บริหารเข้าอบรม ดงันี ้

 

รายชื่อ หลักสูตร 

1.  นายชวนินทร์ บณัฑิตกฤษดา Ultra Wealth-UW#3 Economics association (Chulalongkorn 

University) 

2.  นายจิตชยั นิมติรปัญญา หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ) วตท. 

3.  ดร. เอกพงษ์ ตัง้ศรีสงวน การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาํหรับนกับริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 15 

(สถาบนัพระปกเกล้า) 

4.  นายมงักร ธนสารศิลป์ Audit Committee Forum No.35 (KPMG Phoomchai Audit Ltd.) 

 

 

8.4 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 

8.4.1 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ 

การสรรหากรรมการนัน้ บริษัทฯ จะให้ความสําคญักบับคุคลท่ีมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวตัิ     

การทํางานท่ีดี และมีภาวะผู้ นํา วิสยัทัศน์กว้างไกล รวมทัง้มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร 

สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออนัเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการของบริษัทฯ โดยได้ผ่านการวิเคราะห์

คุณสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญ (Board Skill Matrix) ท่ีสอดคล้อง และจําเป็นต่อ  

กลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) เช่น                    
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ความหลากหลายทางคณุวฒุิ ประสบการณ์ เพศ ความหมาะสมของโครงสร้างองค์ประกอบทกัษะของคณะกรรมการ 

และจะต้องไมม่ีคณุสมบตัิต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบงัคบัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง อีกด้วยมีกระบวนการท่ีโปร่งใส  

กระบวนการสรรหากรรมการ มีความโปร่งใสในการคัดเลือกกรรมการเข้ามาใหม่ โดยพิจารณาจากรายช่ือ

กรรมการชดุเดิม รายช่ือท่ีเสนอมาจากผู้ ถือหุ้น และรายช่ือท่ีขึน้ทะเบียนกบัสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

(Thai Institute of Directors หรือ IOD) เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือขออนุมตัิแต่งตัง้จากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นตาม

หลกัเกณฑ์ตอ่ไป โดยการนําเสนอมีรายละเอียดท่ีเพียงพอตอ่การตดัสนิใจ อนัจะสร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้ ถือหุ้น   

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงแต่งตัง้กรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถอืหุ้นมีดังนี ้

1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่จํานวนหุ้นท่ีตนถือ 

2. ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงท่ีมีอยูเ่ลอืกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีท่ีเลอืกตัง้

บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

3. บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจํานวนกรรมการท่ีจะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน

จํานวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

8.4.2 การสรรหาและแต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ในการสรรหาผู้มาดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ พิจารณาจากบคุคลท่ีมี

คณุสมบตัิเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจน

สามารถบริหารงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ และเป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้  

อาํนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1. ควบคมุดแูลการดําเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจําวนัของบริษัทฯ 

2. จดัทํา และนําเสนอนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ แผนการดําเนินธุรกิจ งบประมาณ การลงทนุ โครงสร้างการ

บริหารงานของบริษัทฯ และหลกัเกณฑ์ในการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจ เพ่ือเสนอต่อ

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

3. กํากบัดแูลการดําเนินงานหรือการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ

ท่ีได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทฯ    

ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนด และมีหน้าท่ีรายงานผลการดําเนินงานการบริหารจัดการ รวมถึงความ

คืบหน้าในการดาํเนินงานตอ่คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท 

4. พิจารณาอนมุตัิการดําเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบลงทนุ หรืองบประมาณท่ีได้รับ

อนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสําหรับแต่ละรายการเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในตารางอํานาจ 

อนุมัติท่ีผ่านการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจําปีท่ีได้รับอนุมตัิจาก

คณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าทําสญัญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองดงักลา่ว 

5. มีอํานาจพิจารณาอนมุตัิคา่ใช้จ่ายในการดําเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบประมาณท่ีรับอนมุตัิ

จากคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามอํานาจอนมุตัิท่ีผา่นการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท  
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6. กําหนดโครงสร้างองค์กร รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจ้าง การโยกย้าย การกําหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน 

โบนสัและการเลกิจ้างพนกังานตัง้แตร่ะดบัประธานกรรมการบริหารลงไป 

7. มีอํานาจออกคําสัง่ ระเบียบ ประกาศ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ 

บริษัทฯ และเพ่ือรักษาระเบียบ วินยั การทํางานภายในองค์กร 

8. มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอ่ืนปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการ

มอบอํานาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอํานาจตามหนงัสือ

มอบอํานาจ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกําหนดหรือคําสัง่ท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทฯ

ได้กําหนดไว้ 

9. ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็น

คราวๆ ไป 

ทัง้นี ้ในการดําเนินการเร่ืองใดท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือผู้ รับมอบอํานาจจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

หรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนและ/หรือตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกําหนด) มีสว่นได้สว่นเสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์

กับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารไม่มีอํานาจอนุมตัิการ

ดําเนินการในเร่ืองดงักลา่ว โดยเร่ืองดงักลา่วจะต้องเสนอตอ่ท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น 

(แล้วแต่กรณี) เพ่ืออนมุตัิต่อไปยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขการค้าปกติซึง่

เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ 

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกําหนด 

  

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร 

 

8.5.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการเพ่ือนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น โดยคํานงึถึง

หลกัเกณฑ์ ดงันี ้  

(ก) ผลประกอบการของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกบัคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ในประเภทและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกนั 

(ข) ประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้าท่ี และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการแตล่ะทา่น  

(ค) ประโยชน์ท่ีคาดวา่บริษัทฯ จะได้รับจากกรรมการแตล่ะทา่น 

(ง) ค่าตอบแทนท่ีกําหนดขึน้นัน้จะต้องสามารถจูงใจกรรมการท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสมกับความจําเป็นและ

สถานการณ์ของบริษัทฯ ให้มาเป็นกรรมการหรือผู้บริหารได้  

โดยในวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําปี 2560 

ในรูปแบบเบีย้ประชมุ และโบนสัประจําปี ดงันี ้
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(1)  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 
 

(ก)  อตัราเบีย้ประชมุกรรมการ 

ตาํแหน่ง เบีย้ประชุมกรรมการบริษัท 

(บาทต่อครัง้) 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

ประธานกรรมการบริษัท 12,000/คน 

กรรมการบริษัท 10,000/คน 

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

ประธานกรรมการบริษัท 25,000/คน 

กรรมการบริษัท 20,000/คน 
 

(ข)  อตัราเบีย้ประชมุกรรมการตรวจสอบ 

ตาํแหน่ง เบีย้ประชุมกรรมการตรวจสอบ 

(บาทต่อครัง้) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000/คน 

กรรมการตรวจสอบ 20,000/คน 
 

(ค)  โบนสั 

โบนสัไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลท่ีมีการจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณา

กําหนดจํานวนท่ีเหมาะสม และแบง่จ่ายกนัเอง  

คา่ตอบแทนท่ีบริษัทฯ จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2560 มีรายละเอียด

ดงัตอ่ไปนี ้ (โบนสักรรมการประจําปี 2560 จะพิจารณาและจ่ายในปี 2561) 

 

กรรมการ 

เบีย้ประชุมปี 2560 (หน่วย: บาท) 1 

คณะกรรมการบริษัท2 คณะกรรมการตรวจสอบ3 รวม 

นายมงักร ธนสารศิลป์  149,000 100,000 249,000 

นายวิเชฐ ตนัติวานิช  100,000 99,000 199,000 

นายวิชญา จาติกวณิช  70,000 70,000 140,000 

นายสมบญุ ประสทิธ์ิจตูระกลู 120,000 - 120,000 

นายชวนินทร์ บณัฑิตกฤษดา 60,000 - 60,000 

นางสาวอมรพรรณ บณัฑิตกฤษดา 70,000 - 70,000 

นายจิตชยั นิมิตรปัญญา  70,000 - 70,000 

นางอจัฉรา นิมืตรปัญญา  70,000 - 70,000 

นายธเนศ พิริย์โยธินกลุ  70,000 - 70,000 

รวม 779,000 269,000 1,048,000 
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หมายเหต ุ 1 เบีย้ประชมุปี 2560 นบัจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   
2 คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัทรวมคา่เบีย้ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ซึง่เทา่กบัคา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
3 คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 6/2560 เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2560 มีการจ่ายย้อนหลงัในปี 2561 

 

(2)  ค่าตอบแทนอื่น 

 - ไมม่ี – 
 

8.5.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

บริษัทฯ มีเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ

ผลงานท่ีผา่นมา รวมถงึได้พิจารณาเทียบเคียงกบับริษัทอ่ืนในธุรกิจประเภทเดียวกนั 

ในปี 2560 ค่าตอบแทนรวมท่ีเป็นตัวเงินของผู้ บริหาร จํานวน 5 ท่าน เป็นเงินทัง้สิน้ 40,071,000 บาท                 

ซึง่ประกอบด้วย คา่ตอบแทนรายเดือน โบนสั ซึง่คา่ตอบแทนดงักลา่วจะเช่ือมโยงกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ และผล

การปฏิบตัิงานของผู้บริหารเป็นเกณฑ์  
 

(1)  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ  

                (หนว่ย : บาท) 

 ปี 2559 ปี 2560 

 เงินเดือนรวม 31,536,840 31,863,600 

เงินสมทบกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ 1,030,098    1,152,400 

โบนสัรวม 2,741,470 7,055,000 

รวม 35,308,408 40,071,000 

 

(2)  ค่าตอบแทนอื่น 

 - ไมม่ี – 

 

 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุตัิให้แตง่ตัง้นายณฐัภมู ิเปาวรัตน์ เป็นเลขานกุารบริษัท ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้แจ้งช่ือ

พร้อมกบัสถานท่ีจดัเก็บเอกสารของบริษัทฯ ตอ่สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แล้ว 

อาํนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท 

1. ให้คําแนะนําเบือ้งต้นแก่กรรมการเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายข้อกําหนดกฎระเบียบและข้อบงัคบัของ

บริษัทฯ และติดตามดแูลให้มีการปฏิบตัิอยา่งถกูต้องและสมํ่าเสมอ 

2. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบตามระเบียบและข้อกําหนดของ          

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

3. จดัทําและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้ 

3.1 ทะเบียนกรรมการ  

8.6 เลขานุการบริษัท 
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3.2 หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการและรายงานการประชมุคณะกรรมการ  

3.3 หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น  

3.4 รายงานประจําปีของบริษัทฯ 

3.5 รายงานการมีสว่นได้เสยีของกรรมการและผู้บริหาร  

 

8.7.1 จาํนวนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร) รวมทัง้สิน้ 1,378 คน โดยมี

รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

 

จาํนวนพนักงาน (คน)  ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 

ธุรกิจให้บริการจดัเก็บและบริหารสนิค้า 790 

ธุรกิจให้บริการขนสง่สนิค้า 179 

ธุรกิจให้บริการขนย้ายในประเทศและตา่งประเทศ 205 

ธุรกิจให้บริการจดัการเอกสารและข้อมลู 140 

ธุรกิจอ่ืนๆ 64 

รวม 1,378 

 

8.7.2 ค่าตอบแทนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร) 

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จํานวนรวมทัง้สิน้ 

1,540 บาท ซึง่ผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน คา่ลว่งเวลา เงินช่วยเหลอืคา่ครองชีพ เงินโบนสั เงินประกนัสงัคม เป็นต้น  

(1)  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

 

ปี 2559 ปี 2560 

จาํนวนราย จาํนวนเงนิ (บาท) จาํนวนราย จาํนวนเงนิ (บาท) 

เงินเดือนรวม 1,251 387,231,394 1,540 419,147,362 

เงินสมทบกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ 528 6,146,293 612 7,389,461 

โบนสัรวม 1,134 26,368,977 1,394 51,164,736 

รวม   419,746,664   477,701,559 

 

(2)  ค่าตอบแทนอื่น 

 - ไมม่ี - 

8.7 บุคลากร 
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ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สาํคัญในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา 

บริษัทฯ ไมม่ีข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีมีนยัสาํคญัตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

การประสบอุบัติเหตุจากการทาํงานจนถงึขัน้หยุดงานในปี 2560 

- ไมม่ี - 

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่า ท่ีจะช่วยผลักดันให้บริษัทฯให้บริการลูกค้าได้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุอย่างยัง่ยืน บริษัทฯ จึงมีนโยบายการพฒันาบคุลากรในด้านการพฒันาให้ความรู้ 

ความเข้าใจ เสริมสร้างทกัษะ และเพ่ิมพนูทศันคติอยา่งเหมาะสมตามความต้องการของพนกังานในแตล่ะฝ่ายงาน โดย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีแผนการพฒันาความรู้ ความสามารถอย่างสมํ่าเสมอต่อเน่ือง และกําหนดให้บุคลากรรับการ

ฝึกอบรมตามแผนท่ีวางไว้ 

 

ตารางแสดงเวลา (ชัว่โมง) การเข้ารับการอบรม – แยกตามกลุม่ระดบัพนกังาน 

 

ระดบัพนกังาน  เฉลีย่เวลาเข้าอบรม 

(ชัว่โมง:คน:ปี)  

เป้าหมายในการพฒันาบคุลากร 

พนกังาน  22 เพ่ือให้พนกังานได้มีความรู้ และทกัษะในด้านตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ

นําไปปฏิบตัิงาน โดยสามารถนําความรู้ตา่ง ๆ ท่ีได้รับไปพฒันางาน

ได้ พร้อมทัง้เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีในการปฏิบตัิงาน และวฒันธรรม

องค์กรท่ีด ีอนัจะสง่ผลไปถึงการปฏิบตัิงานให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ 

ท่ีได้รับมอบหมายอยา่งดีท่ีสดุ 

ผู้บริหารระดบักลาง  

 

24 เพ่ือให้ผู้บริหารระดบักลาง มีความรู้ความเข้าใจพร้อมทัง้ทกัษะ ใน

การบริหารจดัการทีม และการวางแผนงาน รวมไปถึงการปฏิบตัิงาน

ตา่ง ๆ ท่ีได้รับมอบหมายอยา่งมีระบบ และเป็นไปตามนโยบายท่ีได้รับ

จากทางบริษัทฯ ตอ่ไป  

ผู้บริหารระดบัสงู 20 เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูง สามารถบริหารจัดการงาน และรวมไปถึง

บุคลากรภายใต้การบังคับบัญชา ให้เป็นไปตามหน้าท่ีการปฏิบัติ

พร้อมทัง้นโยบายท่ีได้รับจากบริษัทฯ อนึ่ง ผู้ บริหารสามารถสร้าง

มุมมองด้านการบริหารให้มีการพัฒนาท่ีดียิ่ งขึน้ไป  พร้อมทัง้มี

วิสยัทศัน์ท่ีดี เพ่ือรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต  
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การเข้าอบรมในปี 2560 

 

ระดบัพนกังาน  หลกัสตูร วตัถปุระสงค์ 

พนกังาน  1.ปฐมนิเทศพนกังานใหม ่ เพ่ือให้บุคลากรใหม่ได้รับทราบประวัติความเป็นมาของ

องค์กร  มีความรู้ ความเข้าใจในวิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย

ขององค์กร  รวมถึงสร้างความพร้อมให้กับบุคลากรใหม่ใน

การปรับตัวเข้ากับองค์กร  สร้างทัศนคติ ท่ีดีต่อองค์กร 

เสริมสร้างจริยธรรม เจตคดีท่ีดีในการทํางาน  และเข้าใจถึง

วัฒนธรรมขององค์กร  รวมถึงสามารถปรับตัวได้มีความ

ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบตัิหน้าท่ีให้กบัองค์กร 

2.การป้องกนัและระงบัอคัคีภยั

และซ้อมแผนอพยพหนีไฟ 

เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ในหลกัการและวิธีการควบคุมเหตุ

ฉุก เ ฉิน  เ พ ลิ ง ไห ม้  มี ก า ร ซ้ อมดับ เพ ลิ ง /  แ ผน อพยพ                 

ตามกฎหมาย และมกีารปรับปรุง แผนให้เหมาะสมกบัองค์กร

รวมถึงบุคลากรได้ทราบและเข้าใจบทบาท หน้าท่ี เมื่อเกิด

เหตุฉุกเฉิน เพลิงไหม้สามารถท่ีจะปฏิบตัิตามข้อกําหนดได้

อยา่งถกูต้องและปลอดภยั 

3.การปฐมพยาบาลเบือ้งต้นและ

การชว่ยฟืน้คืนชีพ 

เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ทกัษะพืน้ฐานในการปฐมพยาบาล

และช่วยฟื้นคืนชีพ รวมถึงรับทราบวิธีในการปฐมพยาบาล

หรือการช่วยชีวิตเบือ้งต้น เพ่ือช่วยชีวิตและลดความรุนแรง

ของบุคลากรท่ีบาดเจ็บ  หรือประสบอันตรายจากการ

ปฏิบตัิงานท่ีอาจเกิดจากความผิดพลาดภายในองค์กร 

4.การเก็บกู้และซ้อมแผนฉกุเฉิน

ในการเก็บกู้สารเคม ี

เพ่ือให้บุคลากรเข้าใจในหลักการของการเก็บรักษา และ

จําแนกสาร เคมี  และวัตถุอันตรายของกรมโร ง ง า น

อุตสาหกรรม รวมถึงรับทราบข้อกําหนดและขัน้ตอนการ

ปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอนัไม่พึงประสงค์  เพ่ือความ

ปลอดภยัของบคุลากรในการปฏิบตัิงาน 

5.การขบัขี่รถฟอร์คลฟิท์ (รถยก

ไฟฟ้า) อยา่งถกูต้องและ

ปลอดภยั  

เพ่ือเสริมสร้างทักษะ และความรู้ ในวิธีการขับขี่รถยกฟอร์

คลิฟท์อย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมถึงป้องกันอุบัติเหตุ

จากการทํางาน และมีความรู้เก่ียวกบัวิธีการดแูล บํารุงรักษา

รถฟอร์คลิฟท์ เ พ่ือยืดอายุการใช้งานของรถยกไฟฟ้า             

ลดความเสี่ยงในการเกิดอบุตัิเหตุ  และลดค่าใช้จ่ายในการ

ซอ่มบํารุงรักษา  

6.เทคนิคความรู้การใช้งาน 

RSK&RTG (รถยกและปัน้จัน่สงู) 

เพ่ือเสริมสร้างทักษะ และความรู้ ในวิธีการใช้งานอย่าง 

RSK&RTG (รถยกและปัน้จัน่สงู) อย่างถกูต้องและปลอดภยั 

สามารถป้องกันอุบัติเหตุจากการทํางาน รวมถึงมีความรู้
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เก่ียวกับวิธีการดูแลรักษารถ RSK และ RTG ลดความเสี่ยง

ในการเกิดอบุตัิเหตแุละลดคา่ใช้จ่ายในการซอ่มบํารุงรักษา 

7.การใช้งานโปรแกรม Excel  เพ่ือให้บุคลากรได้เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft 

Excel ท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบตัิงาน เพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่การ

ทํางาน สามารถนําข้อมูลความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมและ

อํานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิ

8.English Business Course for 

CS(Customer service) 

เพ่ือเสริมสร้าง และพฒันาความรู้ความสามารถของบคุลากร

ทางด้านภาษาองักฤษ เพ่ือการติดต่อประสานงานกับลูกค้า

ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

9.Techniques of Effective 

Coordination&Communication 

เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรตระหนักถึงความสําคัญของการ

สื่อสารและประสานงานในการทํางาน และ เพ่ือให้บคุลากร

ในองค์กรได้เรียนรู้ทกัษะการสื่อสารลกัษณะตา่งๆ รวมถึงผล

ท่ีเกิดขึน้ เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรได้พัฒนาเทคนิคการ

สื่อสารในองค์กร  รวมถึงรู้จุดเด่นของตนเองและมองจุดเด่น

ของคนอ่ืนท่ีทํางานร่วมกัน เพ่ือให้ภาพรวมขององค์กรเกิด

การทํางานเป็นทีมอยา่งแท้จริง 

10.ข้อกําหนดใหม ่

ISO14001:2015 

เ พ่ือให้บุคลากรรับทราบแนวทางการเปลี่ยนแปลงและ

ข้อกําหนดใหม่ของระบบคุณภาพ ISO 14001:2015 เพ่ือ

เ ข้าใจแนวทางและสามารถนําไปประยุกต์ปฏิบัติ ใ ห้

สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในหน้าท่ีและรองรับการตรวจ

ระบบคณุภาพใหม ่

11.การชีบ้ง่และการประเมิน

ความเสีย่งด้านคณุภาพ และ

สิง่แวดล้อม 

เพ่ือให้บคุลากรเข้าใจในหลกัการของการประเมินผลกระทบ

ความเสี่ยงด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือให้สามารถ

นําไปประยกุต์ใช้ในหนว่ยงาน และองค์กรได้อยา่งเหมาะสม 

12.ทบทวนกฎหมาย และการ

ประเมินความเสีย่งและ

สิง่แวดล้อม 

เพ่ือให้บคุลากรเข้าใจในหลกัการของการประเมินผลกระทบ

ความเสี่ยงด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือให้สามารถ

นําไปประยกุต์ใช้ในหนว่ยงาน และองค์กรได้อยา่งเหมาะสม 

13.กิจกรรม 5 ส. เพ่ือการเพ่ิม

ผลผลติ 

เพ่ือสร้างจิตสํานึกและการหาวิธีการทํากิจกรรม 5ส. ในการ

ทํางาน รวมถึงเข้าใจต้นทนุการผลิตและสร้างผลกําไรให้กับ

บริษัทฯ และสามารถนําแนวคิดการประยกุต์ใช้ 5ส. เพ่ือเป็น

แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและองค์กร

อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้บุคลากรมีความมัน่ใจในการเลือกใช้

เคร่ืองมือในการทํากิจกรรม 5ส. ได้อยา่งถกูต้อง   
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14. JWD Training Center 

Program 

เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจในการดําเนินธุรกิจ และ

ภาพรวมขององค์กรมากยิ่งขึน้ รวมถึงทราบว่าธุรกิจของ

องค์กรอยูใ่นจดุไหนของหว่งโซอ่ปุทาน  และบคุลากรสามารถ

ปฏิบตัิงานเพ่ือสนบัสนนุองค์กรได้อยา่งไรบ้าง 

ผู้บริหารระดบักลาง  1.จป.หวัหน้างาน เพ่ือให้ผู้บริหารระดบักลาง (หวัหน้างาน) เกิดความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกบัความปลอดภยัในการทํางาน  บทบาทหน้าท่ี

ของหวัหน้างาน การค้นหาอนัตรายจากการทํางาน รวมถึง

การป้องกนัและควบคุมอนัตรายต่างๆท่ีอาจเกิดขึน้จากการ

ปฏิบตัิงาน 

2. Internal Audit เพ่ือให้ผู้ บริหารระดับกลางท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นทีม

ตรวจสอบคุณภาพภายใน  ในระบบคุณภาพ ( ISO) ได้

ทบทวนและเพ่ิมพนูความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าท่ี  

ผู้ตรวจสอบคุณภาพภายในองค์กรและเพ่ือรักษามาตรฐาน

ด้านคณุภาพขององค์กร 

3.Why Why Analysis เพ่ือให้ผู้บริหารระดบักลางเข้าใจหลกัการและแนวปฏิบตัิ ใน

การวิเคราะห์ต้นตอของปัญหา และสามารถประยุกต์ใช้

เคร่ืองมือต่างๆ เ พ่ือวิ เคราะห์ต้นตอของปัญหาในการ

ปฏิบตัิงานจริงได้อยา่งเป็นรูปธรรม 

4.Train the Trainner เ พ่ือให้ผู้ บริหารระดับกลางได้รับองค์ความรู้ท่ีสามารถ

นําไปใช้ได้จริงในการเป็นวิทยากรท่ีดี / เพ่ือพฒันา Mindset 

และทกัษะต่างๆ ท่ีจําเป็นในการทํางาน /สร้างกระบวนการ

เรียนรู้จากประสบการณ์ผา่น Workshop  และพฒันามมุมอง 

บุคลิกภาพ ตลอดจนเทคนิคการนําเสนอแบบต่างๆ โดยใช้

เคร่ืองมือท่ีเหมาะสม /เรียนรู้จุดเด่นและทราบข้อจํากดัของ

ตนเองและผู้ อ่ืน  เพ่ือนําไปใช้ในการเป็น Trainer   รวมถึงฝึก

ทกัษะการเป็นวิทยากรภายในองค์กร 

5.การจดัทํา Functional 

&Technical Competency 

เพ่ือให้ผู้บริหารระดบักลางสามารถกําหนดความสามารถเชิง

สมรรถนะเฉพาะตําแหน่งงาน (Functional & Technical 

Competency) ของบุคลากรในหน่วยงานของตน เพ่ือเป็น

รากฐานในการนําไปใช้พฒันาบคุลากรให้สามารถปฏิบตัิงาน

ในขอบเขตหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน

ยิ่งขึน้ 

6.Competency Training 

&Define Functional & 

Technical Competency 

เพ่ือให้ผู้ บริหารระดับกลางได้ทบทวนความครบถ้วนของ 

Functional & Technical  Behavior Index แตล่ะระดบั  เพ่ือ

นําไปจัดทํา Job Mapping ของบุคลากรแต่ละระดับต่อไป  
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รวมถึงสามารถประเมิน Competency Gap  ของบคุลากรใน

หนว่ยงานของตนได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม 

7.Strategic Management 

Concept & Trends 

เพ่ือให้ผู้บริหารระดบักลางมีความรู้เก่ียวกบัทิศทางแนวโน้ม

ทางธุรกิจขององค์กร  และสามารถนําความรู้ไปประยกุต์ใช้

กบัหนว่ยงานท่ีตนรับผิดชอบให้สนบัสนนุการดาํเนินธุรกิจ

ขององค์กรตอ่ไป 

8.การสื่อสารระบบค่าตอบแทน

และความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

เพ่ือให้ผู้บริหารระดบักลาง  สามารถสื่อสารโครงสร้างระบบ

ค่าตอบแทน และเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของ JWD 

Group  ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงให้กบับคุลากรในหน่วยงานของ

ตนรับทราบ และเข้าใจได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสม 

ผู้บริหารระดบัสงู 1.Strategic Management 

Concept & Trends 

เพ่ือให้ผู้บริหารระดบัสงูมีความรู้เก่ียวกบัทิศทางแนวโน้มทาง

ธุรกิจการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัทางธุรกิจเพ่ือให้

สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินธุรกิจของ

องค์กรได้ 

2.Strategic Planning เพ่ือให้ผู้ บริหารระดับสูงทราบถึงหลักการบริหารจัดการ

เชิงกลยุทธ์   และสามารถนําความรู้ไปใช้ในทางปฏิบตัิเพ่ือ

กําหนดกลยุทธ์  และแผนระยะยาว  รวมถึงแผนปฏิบตัิการ

ขององค์กรในการดําเนินธุรกิจได้อยา่งเป็นรูปธรรม 

 

 

ลําดบั ช่ือ-นามสกลุ ตําแหน่ง จํานวนหุ้นที่ถือ ณ 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

จํานวนหุ้นที่

เปลี่ยนแปลง 

จํานวนหุ้นที่ถือ ณ 

วนัที่ 29 ธันวาคม 2560 

สดัสว่นการ

ถือหุ้น (%) 

1 นายมงักร ธนสารศิลป์  ประธานกรรมการ 

และกรรมการอิสระ 

- - - - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  45,900 - 45,900 0.005 

2 นายวิเชฐ ตนัติวานิช  กรรมการอิสระ - - - - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  - - - - 

3 นายวิชญา จาติกวณิช  กรรมการอิสระ - - - - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  - - - - 

4 นายสมบญุ ประสิทธ์ิจตูระกลู กรรมการ - - - - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  - - - - 

5 นายชวนินทร์ บณัฑิตกฤษดา กรรมการ 213,074,600 - 213,074,600 20.890 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  - - - - 

 

8.8 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการถอืครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร 
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ลําดบั ช่ือ-นามสกลุ ตําแหน่ง 
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

จํานวนหุ้นที่

เปลี่ยนแปลง 

จํานวนหุ้นที่ถือ ณ 

วนัที่ 29 ธันวาคม 2560 

สดัสว่นการ

ถือหุ้น (%) 

6 นางสาวอมรพรรณ บณัฑิตกฤษดา กรรมการ 51,653,140 - 51,653,140 5.064 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  - - - - 

7 นายจิตชยั นิมิตรปัญญา  กรรมการ 93,023,660 - 93,023,660 9.120 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  70,923,660 - 70,923,660 6.953 

8 นางอจัฉรา นิมิตรปัญญา  กรรมการ 70,923,660 - 70,923,660 6.953 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  93,023,660 - 93,023,660 9.120 

9 นายธเนศ พิริย์โยธินกลุ กรรมการ 1,195,440 - 1,195,440 0.117 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  - - - - 

10 ดร. เอกพงษ์ ตัง้ศรีสงวน ประธานเจ้าหน้าที่

ฝ่ายการเงิน 

- - - - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  - - - - 

 

9. การกาํกบัดูแลกิจการ 

 

9.1 นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

 

บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความสาํคญัของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีวา่เป็นสิง่สาํคญัท่ีจะชว่ยสง่เสริมการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ และมีการเจริญเติบโตอยา่งยัง่ยืน  ซึ่งจะนําไปสูป่ระโยชน์สงูสดุตอ่ผู้มสีว่นเก่ียวข้องทกุ

ฝ่าย ตัง้แต่พนกังาน ผู้ลงทุน ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสียอ่ืนๆ  ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรให้มีการจดัทํา

นโยบายการกํากับดูแลกิจการขึน้ โดยครอบคลุมเนือ้หาหลกัการสําคัญตัง้แต่โครงสร้าง บทบาทหน้าท่ี และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ  จนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้ บริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถ

ตรวจสอบได้เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารองค์กร ทําให้เกิดความเช่ือมัน่ว่าการดําเนินงานใดๆ  ของบริษัทฯ กระทํา

ด้วยความเป็นธรรม  และคํานงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 

ทัง้นี ้คณะกรรมการ และคณะผู้บริหารของบริษัทฯ จะยึดมั่นในหลกัการดําเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมัน่ และ

ซื่อสตัย์สจุริต โดยมีการกําหนดวิสยัทศัน์ นโยบาย และแนวปฏิบตัิท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานยึดถือในการ

ปฏิบตัิหน้าท่ีตามความรับผิดชอบเพ่ือให้มีการผลกัดนัให้เกิดวฒันธรรมในการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างตอ่เน่ือง และ

เป็นรากฐานการเติบโตท่ียัง่ยืน สร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน เพ่ือให้บรรลวุตัถุประสงค์ของคณะกรรมการ

บริษัท ได้วางโครงสร้างองค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน ซึ่งครอบคลุม

หลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ภายใต้ระเบียบปฏิบตัิของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

หลักการและนโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสําคญัต่อการปฏิบตัิตามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยได้ตระหนักถึง

บทบาท และหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารในการสร้างเสริมให้เกิดการกํากบัดแูลกิจการ

ท่ีดี เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขนัของกิจการ และให้ความเช่ือมัน่แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย 
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ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใสจึงได้มีการกําหนดนโยบายสนับสนุนกํากับดูแลกิจการ โดย

ครอบคลมุหลกัการสาํคญัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีใหมใ่น 5 หมวด ดงันี ้

 

1) สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

นอกเหนือจากสิทธิพืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น เช่น สิทธิในการซือ้ขายหรือโอนหลกัทรัพย์ท่ีตนถืออยู่ สิทธิในการ

ได้รับสว่นแบง่ผลกําไรจากบริษัทฯ สทิธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ให้ความสาํคญัตอ่สทิธิของผู้ ถือหุ้นใน

การได้รับข้อมลูของบริษัทฯ อย่างถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทนัเวลา และเท่าเทียมกนั  เพ่ือประกอบการตดัสินใจใน

ทกุๆ เร่ือง คณะกรรมการบริษัท จึงกําหนดนโยบายดงันี ้  

1.1 บริษัทฯ จะจดัสง่หนงัสือนดัประชุมพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุตามวาระตา่งๆ อย่างเพียงพอ

เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณา โดยจะจดัสง่เป็นการลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นตามระยะเวลาท่ีกฎหมาย 

ประกาศ หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องกําหนด เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ศกึษาข้อมลูอยา่งครบถ้วน  

1.2 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถ

มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ หรือบคุคลใด เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะท่ีบริษัทฯ ได้จดัสง่ไป

พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

1.3 อํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัในการเข้าร่วมประชมุทัง้ในเร่ืองสถานท่ี และ

เวลาท่ีเหมาะสม 

1.4 ในการประชุมผู้ ถือหุ้นจะดําเนินการประชุมตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ โดยจะพิจารณา

และลงคะแนนเรียงตามลาํดบัวาระท่ีกําหนดไว้ไมเ่ปลี่ยนแปลงข้อมลูท่ีเป็นสาระสาํคญัหรือเพ่ิมวาระการประชมุโดยไม่

จําเป็นและเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิเทา่เทียมกนัในการสอบถาม แสดงความคดิเห็น และข้อเสนอแนะตา่งๆ 

1.5 เพ่ิมช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ ถือหุ้นผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทฯ ในกรณีท่ีเป็นหนงัสือ

เชิญประชุมผู้ ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวนัประชุมล่วงหน้าเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการ

ประชมุได้อยา่งสะดวก และครบถ้วน 

1.6 สง่เสริมให้กรรมการทกุทา่นและผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชมุเพ่ือตอบข้อซกัถามจากผู้ ถือหุ้นโดย

พร้อมเพรียงกนั 

1.7 จดบนัทึกรายงานการประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบนัทึกประเด็นซกัถาม และ

ข้อคิดเห็นท่ีสาํคญัไว้ในรายงานการประชมุเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วนั นบัแตว่นัท่ีมี

การประชุมผู้ ถือหุ้น และบริษัทฯ จะนําส่งรายงานการประชุมดงักล่าวไปยังตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายในเวลาท่ีกําหนดรวมถึงนํารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้   

ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณา 
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โดยในปีท่ีผา่นมา บริษัทฯ ได้สง่เสริมสทิธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

-  เปิดเผยโครงสร้างผู้ ถือหุ้นอย่างชดัเจน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมัน่ใจว่าบริษัทฯ มีโครงสร้างการดําเนินงานท่ีมี

ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยไม่มีการถือหุ้นท่ีซับซ้อน ไม่มีผู้ ถือหุ้นร่วม และไม่มีผู้ ถือหุ้นไขว้ 

รวมถึงไมม่ีการถือหุ้นแบบปิรามิดในกลุม่ของบริษัทฯ 

- เผยแพร่สารสนเทศ รายละเอียดการใช้สิทธิในเร่ืองต่างๆ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง      

ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยคํานึงถึงความเท่าเทียมกนัในการรับรู้ขา่วสาร ระยะเวลาใน

การใช้สิทธิ และความสะดวกในการใช้สิทธิ ดงักลา่วโดยจะไม่กระทําการใดๆ อนัเป็นการจํากดัสิทธิใน

การเข้าถึงสารสนเทศของบริษัทฯ หรือปิดกัน้ การติดตอ่สือ่สาร ระหวา่งผู้ ถือหุ้นด้วยกนั 

- สง่เสริมสทิธิของผู้ ถือหุ้นในการจดัประชมุอยา่งตอ่เน่ือง การจดังานประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560   

ในวันท่ี  26 เมษายน  2560 ณ  ห้องบอลรูม ชัน้  3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิง ส์  คอนเวนชั่น 

กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

ก่อนการประชุม 

-  ให้สทิธิผู้ ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชมุและเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ

ได้ล่วงหน้า ตัง้แต่วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นส่ง

คําถามเก่ียวกบัวาระการประชุมถึงเลขานกุารบริษัทได้ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ โดยเผยแพร่รายละเอียด 

และหลกัเกณฑ์ทัง้หมดไว้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงเผยแพร่การให้สิทธินีผ้่านเว็บไซต์ของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม 

หรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

-  เปิดเผยวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า เพ่ือสามารถเตรียมตวัเข้าร่วม

ประชมุได้ โดยเผยแพร่ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตัง้แตว่นัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 

2560 ซึง่เป็นวนัเดียวกนักบัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติกําหนดวนัประชมุ 

-  เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ      

ตัง้แตว่นัท่ี 24 มีนาคม 2560 ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 33 วนั และเร่ิมจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือ

หุ้นตัง้แต่วันท่ี 12 เมษายน 2560 ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 14 วัน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบถึงวาระการ

ประชมุ และมีเวลาศกึษาข้อมลูก่อนวนัประชมุอยา่งเพียงพอ 

-  อํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้น ทัง้ผู้ ถือหุ้นรายย่อย นิติบุคคล ตลอดจนนกัลงทนุสถาบนั ท่ีไม่สามารถ

เข้าร่วมประชมุได้ โดยการจดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น รวมถึงสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยระบช่ืุอ และประวตัิของ

กรรมการอิสระท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกเป็นผู้ รับมอบฉันทะได้ โดยการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 

2560 บริษัทฯ ได้ระบใุห้นายมงักร ธนสารศิลป์ หรือนายวิเชฐ ตนัติวานิช หรือนายวิชญา จาติกวณิช เป็น

กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉนัทะ 
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วันประชุม 

-  อํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้ น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน โดยเลือกสถานท่ีจัดท่ีมีขนาดเพียงพอต่อ                 

ผู้มาประชุมและสามารถเดินทางได้สะดวก พร้อมแนบแผนท่ีจดัการประชุม รวมถึงจดัเจ้าหน้าท่ีต้อนรับ

เพ่ือให้ข้อมูล และตรวจเอกสารในการลงทะเบียน ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนลว่งหน้าก่อนเวลา

ประชมุประมาณ 2 ชัว่โมง ผา่นระบบบาร์โค้ด (Bar Code) เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ถกูต้องและแมน่ยํา 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้จดัเตรียมอากรแสตมป์ ให้กบัผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการมอบฉนัทะด้วย 

-  กําหนดให้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมเป็นไปตามจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นถืออยู ่โดยหนึง่หุ้นมีสิทธิเทา่กบัหนึง่

เสยีง 

-  ก่อนเร่ิมการประชุม ประธานกรรมการจะชีแ้จงแก่ผู้ ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคบัของบริษัทฯ          

การดําเนินการประชุม วิธีการใช้สิทธิลงคะแนน รวมทัง้ ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการตัง้คําถาม และแสดง

ความเห็นในท่ีประชมุอยา่งเทา่เทียมกนั 

-  ใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง และแสดงผล สรุปของคะแนนเสียงในทุกวาระอย่างชัดเจน 

ตลอดจนนําบตัรลงคะแนนมาใช้ในการลงมติ โดยจัดทําบตัรลงคะแนนแยกตามวาระเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น

สามารถลงคะแนนได้ตามท่ีเห็นสมควร 

-  จดัให้มีท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเป็นอิสระจากภายนอก (Inspector) เพ่ือทําหน้าท่ีในการดแูลให้การประชมุ

เป็นไปอยา่งโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

-  สนบัสนนุให้มีตวัแทนจากผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุร่วมเป็นพยานในการนบัคะแนนเสยีงในทกุวาระ 

-  ประธานท่ีประชุมจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และดําเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและ

โปร่งใสตามลาํดบัระเบียบวาระท่ีได้แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ โดยท่ีผา่นมาบริษัทฯ ไมเ่คยดําเนินการ

แจกเอกสารท่ีมีข้อมูลสําคญัในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างกะทนัหนั รวมถึงไม่มีการเพ่ิมระเบียบวาระในท่ี

ประชมุโดยไมไ่ด้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า ซึง่อาจไมเ่ป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นท่ีไมไ่ด้มาเข้าร่วมประชมุ 

-  ให้สทิธิผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชมุภายหลงัจากเร่ิมการประชมุไปแล้ว โดยมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน

ได้เฉพาะวาระท่ีท่ีประชมุยงัไมไ่ด้พิจารณาลงมติ 

-  เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างเต็มท่ี โดยมีประธานกรรมการ ประธาน

กรรมการคณะตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ผู้บริหารระดบัสงูและผู้สอบบญัชี เข้าร่วมประชมุเพ่ือ

ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น 

 

หลังการประชุม 

-  นําสง่มติท่ีประชุมพร้อมรายละเอียดจํานวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่างชดัเจนแก่ตลาดหลกัทรัพย์

และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในวนัประชมุ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุรับทราบในทนัที 

-  ผู้ ถือหุ้นสามารถรับชมเทปบันทึกภาพการประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านเว็บคาสต์ (Webcast) บนเว็บไซต์ของ

บริษัทฯ 

-  จดัทํารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นเผยแพร่ทางตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนั    

นบัจากวนัประชมุ และนําสง่สาํเนารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นผา่นทางตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายในเวลาท่ี

กําหนด 
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2) การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัท จึงกําหนด

นโยบายดงันี ้

2.1 ให้บริษัทฯ จดัสง่หนงัสือนดัประชุมพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชุมให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าก่อน

การประชมุตามระยะเวลาท่ีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องกําหนดเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ศกึษาข้อมลู

อย่างครบถ้วนก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่คําถามลว่งหน้าก่อนวนัประชุมไปยงัเลขานุการ

บริษัท และบริษัทฯ จะรวบรวมเพ่ือนําคําถามท่ีสาํคญัไปสอบถามในท่ีประชมุตอ่ไป 

2.2 อํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ ถือหุ้นสามารถ      

มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ่ง หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมและลง

มติแทนได้ โดยให้แจ้งรายช่ือกรรมการอิสระดงักลา่วไว้ในหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น 

2.3 ให้ปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย ไม่

วา่จะเป็นผู้ ถือหุ้นชาวไทย หรือผู้ ถือหุ้นตา่งชาต ิ

นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยังได้ให้ความสําคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน              

ทัง้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ รายยอ่ย นกัลงทนุสถาบนัหรือผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ โดยมีแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

(1) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ ถือหุ้นอย่างสมํ่าเสมอผ่านทางช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ

เว็บไซต์ของบริษัทฯ จดัให้มีช่องทางท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับข้อมลูหรือสอบถาม ได้โดยตรงผา่นทาง E-mail ของ

หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

(2) มีระเบียบบังคับใช้ภายในบริษัทฯ เร่ืองการใช้ข้อมลูภายในอย่างชัดเจนสอดคล้องกับกฎหมาย

เก่ียวกบัหลกัทรัพย์ และมีการทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือให้เกิดความยตุิธรรม และเสมอภาคตอ่ผู้มีสว่นได้เสียทกุราย 

ดงันี ้

- แจ้งกฎเกณฑ์ และนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในให้กรรมการ ผู้ บริหาร และ

พนกังานได้รับทราบอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือให้มัน่ใจวา่กฎเกณฑ์ และนโยบายดงักลา่วเป็นท่ีรับทราบ และปฏิบตัิตาม 

- ห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนเปิดเผยงบการเงินตอ่สาธารณชน 1 เดือน 

โดยสายงานเลขานกุารบริษัทจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารได้ทราบช่วงเวลาการห้ามซือ้ขาย (Silent Period) 

- เปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้ บริหารในรายงานประจําปีอย่างครบถ้วน            

ตามท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด นอกจากนี ้คณะกรรมการได้มีการติดตามผลการปฏิบตัิตามหลกัจริยธรรมธุรกิจเร่ือง

การใช้ข้อมลูภายใน โดยกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารสง่สําเนารายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์ให้สาย

งานเลขานกุารบริษัท เพ่ือรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทในทกุเดอืน และทกุครัง้ท่ีมีการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์ 

โดยสายงานเลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมเพ่ือรายงานท่ีประชมุคณะกรรมการ รวมถึงจดัสง่เอกสารให้กบัสาํนกังาน 

ก.ล.ต. 
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3) การคาํนึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ตระหนกัและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสว่นได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น 

พนกังาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้คู่แข่งทางการค้า สงัคมรวมทัง้ชุมชนใกล้เคียงท่ี

เก่ียวข้อง ทัง้นี ้เพ่ือสร้างความเข้าใจอนัดีและการร่วมมือกนัระหวา่งบริษัทฯ และผู้มีสว่นได้เสีย อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่

การดําเนินธุรกิจและสร้างความเช่ือมัน่ รวมทัง้เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษัทฯ ในระยะยาวจึงได้มีการ

กําหนดนโยบาย และแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

 

3.1 ผู้ถอืหุ้น 

บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ตลอดจนตดัสินใจดําเนินการ

ใดๆ ด้วยความรอบคอบและเป็นธรรม มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน และต่อเน่ือง เพ่ือสร้าง

ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมให้กับผู้ ถือหุ้นและเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของบริษัทฯ รวมทัง้นําเสนอรายงานผลประกอบการ ฐานะ

ข้อมลูทางการเงิน และรายงานอ่ืนๆ โดยสมํ่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริงและทนัเหตกุารณ์  

3.2 พนักงาน  

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบัติกับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ทัง้ในด้านโอกาส การแต่งตัง้ 

โยกย้าย และให้ผลตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสมตามความรู้ความสามารถของพนกังานแตล่ะคน ให้ความสาํคญั

ต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังาน เพ่ือพฒันาทกัษะในการทํางานให้มีประสิทธิภาพสงู รวมทัง้มีการ

จดัตัง้กองทนุสาํรองเลีย้งชีพสาํหรับพนกังาน ตลอดจนให้ความเคารพตอ่ความเป็นปัจเจกชนและศกัดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน รวมถึงเปิด

โอกาสให้พนกังานร้องเรียนในกรณีท่ีไมไ่ด้รับความเป็นธรรมตามระบบ และกระบวนการท่ีกําหนด  

ทัง้นี ้เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและอปุสรรคในการปฏิบตัิงานของพนกังานและองค์กร บริษัทฯ ยงัได้เปิดโอกาส

ให้พนกังานจดัทําเป็นหนงัสือ เพ่ือแจ้งข้อเท็จจริง ปัญหาท่ีเกิดขึน้ และข้อเสนอแนะของพนกังานหรือเร่ืองการร้องทกุข์

ต่างๆ โดยนําไปใสก่ลอ่งรับฟังความคิดเห็น เป็นต้น ทัง้นี ้ข้อมลูและข้อเสนอแนะท่ีได้รับทัง้หมด จะได้รับการพิจารณา

อยา่งจริงจงั เพ่ือท่ีจะกําหนดแนวทางแก้ไขและปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สงูสดุแกท่กุฝ่าย 

ด้านสวสัดิการพนกังาน 

- บริษัทฯ จดัให้มีสวสัดิการเคร่ืองแบบพนกังาน 

- บริษัทฯ จดัให้มีการประกนัชีวิต และอบุตัิเหตแุบบกลุม่ การประกนัสขุภาพแบบกลุม่  

- บริษัทฯ จดัให้มีสวสัดิการกระเช้าเยี่ยมพนกังานกรณีเจ็บป่วยจากการปฏิบตัิงาน และกรณีคลอดบตุร  

- บริษัทฯ มีการจดัตัง้กองทนุสํารองเลีย้งชีพ เพ่ือเป็นขวญัและกําลงัใจตอบแทนความตัง้ใจในการปฏิบตัิงาน

ของพนกังาน  

- บริษัทฯ จดัให้มีเบีย้ขยนัเพ่ือเป็นการสร้างขวญั กําลงัใจ และจงูใจให้พนกังานท่ีตัง้ใจปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความ

ขยนั และมีวินยัท่ีดีตอ่การมาทํางาน 

- บริษัทฯ จดัให้มีเงินกู้ปลอดดอกเบีย้เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนกรณีพนกังานมีความจําเป็น 

- บริษัทฯ จดัให้มีเงินช่วยเหลอืคา่เดินทางเพ่ือเป็นการชว่ยพนกังาน 
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- บริษัทฯ จัดให้มีเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านเหมาจ่ายเพ่ือช่วยเหลือพนักงานท่ีได้รับคําสั่งให้โอนย้ายไป

ปฏิบตัิงานตา่งถ่ิน 

- บริษัทฯ จดัให้มีเงินช่วยเหลอืคา่เบีย้กนัดารเพ่ือเป็นการช่วยพนกังานท่ีได้รับคําสัง่จากบริษัทฯ ให้โอนย้ายไป

ปฏิบตัิงานตา่งถ่ินท่ีมีความกนัดารแห้งแล้ง ฝืดเคือง ทัง้เร่ืองระบบคมนาคม และสาธารณปูโภค 

- บริษัทฯ จดัให้มีคา่นํา้มนัรถเหมาจ่าย สาํหรับกลุม่งานท่ีต้องติดตอ่ธุรกิจเป็นประจํา เพ่ือความคลอ่งตวัจึงให้

พนกังานใช้รถยนต์สว่นตวัเพ่ือการปฏิบตัิงาน 

- บริษัทฯ จัดให้มีค่าโทรศพัท์มือถือและเงินช่วยเหลือค่าโทรศพัท์เหมาจ่ายเพ่ืออํานวยความสะดวกในการ

ติดตอ่ธุรกิจบริษัทฯ สาํหรับลกัษณะงานท่ีต้องปฏิบตัินอกสถานท่ีเป็นประจํา 

- บริษัทฯ จัดให้มีรถยนต์ประจําตําแหน่งเพ่ือความคล่องตวัในการติดต่อธุรกิจของบริษัทฯ สําหรับผู้บริหาร

ระดบัสงู 

- บริษัทฯ ให้ความสาํคญักบัเร่ืองสวสัดิการและสขุภาพพนกังาน จึงจดัให้มีการตรวจสขุภาพให้พนกังานทกุปี  

- บริษัทฯ จดัให้มีระบบสวสัดิการอ่ืนๆ ท่ีรวมถึงครอบครัวพนกังาน เช่น สวสัดิการเงินช่วยเหลือพนกังานและ

ครอบครัว (สาม ีภรรยา บตุร) กรณีเสยีชีวิต สวสัดิการทนุการศกึษาบตุรพนกังาน สวสัดิการของขวญัสมรส เป็นต้น  

- บริษัทฯ จดัให้มีงานเลีย้งสงัสรรค์ประจําปีเพ่ือให้พนกังานได้พกัผอ่นประจําปี 

- บริษัทฯ ได้มีการดแูลสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพ่ือให้พนกังานมีสขุอนามยัท่ีดีในขณะปฏิบตัิงาน อาทิ          

มีการตรวจสอบความสะอาดของจุดบริการนํา้ดื่ม ภายในพืน้ท่ีสํานกังาน การดูแลเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ ในระบบ

ปรับอากาศภายในสานกังานอยูเ่ป็นประจํา 

การจดัทําโครงการเพ่ือสนบัสนนุการพฒันาบคุลากรและสิง่แวดล้อมในการปฏิบตัิงาน 

บริษัทฯ ได้กําหนดโครงการเพ่ือการพฒันาบคุลากร พร้อมทัง้โครงการท่ีสง่เสริมสิง่แวดล้อมในการปฏิบตัิงาน

ด้านสุขลกัษณะ และการสร้างสุขนิสยัท่ีดีในสถานท่ีทํางาน อีกทัง้โครงการท่ีส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนกังาน ได้มี

โอกาสเปิดรับความรู้จากองค์กรและสถาบนัจากภายนอก เพ่ือเพ่ิมทกัษะ และสามารถนําความรู้ท่ีได้รับนํามาปรับใช้ใน

การทํางาน อาทิ 

โครงการสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก ตามท่ีบริษัทฯ ได้มีนโยบายท่ีสนับสนุนให้

พนกังานได้มีโอกาสได้รับทกัษะตา่ง ๆ  พร้อมทัง้ความรู้อนัเป็นประโยชน์ จากองค์กรและสถาบนัภายนอก เพ่ือเป็นการ

เปิดมมุมองด้านความรู้ใหมท่ี่เป็นประโยชน์ และนําความรู้ตา่ง ๆ  ท่ีได้รับนัน้ มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กบับริษัทฯ ซึง่จะ

สง่ผลดีในด้านประสทิธิภาพการทํางานตอ่ไป 

โครงการจดัทําประชาสมัพนัธ์ข่าวสารภายในองค์กร ซึ่งมีวตัถุประสงค์เพ่ือเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่าง

บริษัทฯ และฝ่ายทรัพยากรบคุคล ไปยงัผู้บริหารและพนกังาน เพ่ือให้ผู้บริหารและพนกังานทกุท่าน ได้มีโอกาสได้รับ

ข่าวสารภายในองค์กร พร้อมทัง้ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ภายในองค์กรเป็นระยะ อีกทัง้เป็นช่องทางให้กบัทางฝ่าย

ทรัพยากรบุคคล ในการสื่อสารสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายของทางบริษัทฯ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ไปยัง

ผู้บริหารและพนกังาน ให้ได้รับทราบและปฏิบตัิตาม โดยผา่นช่องทางการประชาสมัพนัธ์ด้วยระบบอีเมล์ของบริษัทฯ  

โครงการจัดทําของท่ีระลึกครบรอบอายุงาน โครงการดงักล่าวนี ้ได้จัดทําขึน้ตามนโยบายของทางบริษัทฯ   

เพ่ือมอบให้แก่พนกังานท่ีร่วมงานกบัทางบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลารวม 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี เพ่ือเป็นการยกยอ่งและ
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ขอบคณุพนกังาน ท่ีได้อทิุศแรงกาย แรงใจ ในการร่วมปฏิบตัิงานกบัทางบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา อนัสง่ผลถึงขวญัและ

กําลงัใจตอ่พนกังาน ในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอยา่งเต็มความสามารถตอ่ไป 

3.3 คู่ ค้า   

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบตัิตอ่คู่ค้าทกุฝ่ายอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม ซื่อสตัย์และไม่เอาเปรียบ รวมทัง้

ปฏิบตัิให้เป็นไปตามสญัญา ให้ข้อมูลท่ีเป็นจริง และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ พฒันาและรักษา

ความสมัพนัธภาพท่ียัง่ยืนกบัคูค้่า และสร้างความเช่ือถือซึง่กนัและกนั โดยบริษัทฯ ยดึถือการปฏิบตัิตามระเบียบจดัซือ้

จดัจ้างซึ่งมีการกําหนดขัน้ตอนและวิธีปฏิบตัิไว้อย่างชดัเจน ตลอดจนไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ี    

ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า รวมถึงส่งเสริมให้คู่ค้าร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประกอบธุรกิจโดยมีความ

รับผิดชอบตอ่สงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อมอยา่งจริงจงัและตอ่เน่ือง 

3.4 เจ้าหนี ้

 บริษัทฯ เน้นการสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่เจ้าหนีโ้ดยเน้นท่ีความสจุริตและยึดมัน่ตามเง่ือนไขและสญัญาท่ีทํา

ไว้กบัเจ้าหนีอ้ยา่งเคร่งครัด โดยมีแนวทางปฏิบตัิตอ่เจ้าหนีด้งันี ้

1. จดัทําสญัญาท่ีเป็นธรรมและปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีมีตอ่กนั 

2. ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีได้ตกลงกันไว้ได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบโดยเร็ว

เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและป้องกนัความเสยีหาย 

3.5 ลูกค้า  

บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะเอาใจใสแ่ละรับผิดชอบต่อลกูค้า เช่น การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 

และตรงต่อเวลา การรักษาความลบัของลกูค้า ให้ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องเพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ของลกูค้า 

ปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อลกูค้าอย่างเคร่งครัด รวมถึงติดต่อกบัลกูค้าด้วยความสภุาพ มีประสิทธิภาพ จัดให้มี

ระบบ และกระบวนการท่ีให้ลูกค้าร้องเรียนเก่ียวกับบริการ โดยบริษัทฯ มีหน่วยงาน หรือบุคคลท่ีทําหน้าท่ีดูแล

ความสมัพนัธ์กบัลกูค้า 

ในปี 2560 ระดบัความพงึพอใจลกูค้าเฉลีย่ทกุไซต์งานอยูท่ี่ 96.25% โดยวดัผลจากการปฎิบตัิงานในทกุสว่น 

พบว่ามี 3 ประเด็นหลกัท่ีลกูค้าร้องเรียน ได้แก่ 1) การส่งสินค้าผิดพลาด 2) สินค้าชํารุดเสียหาย 3) การสื่อสาร ทัง้นี ้

บริษัทฯ ได้มีการนําผลการประเมินระดบัความพึงพอใจของลกูค้า รวมทัง้ข้อเสนอแนะ ไปวิเคราะห์เพ่ือพฒันาและ

ปรับปรุงสนิค้าและบริการตอ่ไป  

3.6 คู่แข่งทางการค้า 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะประพฤติตามกรอบกติกาการแขง่ขนัท่ีดี ไมแ่สวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคูแ่ขง่ทาง

การค้าด้วยวิธีการท่ีไมส่จุริต หรือไมเ่หมาะสม และไมทํ่าลายช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยการกลา่วหาในทางร้าย 

3.7 สังคมและชุมชน  

บริษัทฯ จะดําเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม ให้ความสาํคญักบัการดแูลรักษา

ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ินท่ีหน่วยงานของบริษัทฯ ตัง้อยู ่โดยบริษัทฯ จะยึดมัน่ปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองท่ีดี ปฏิบตัิ
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ตามกฎหมาย และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องอยา่งครบถ้วน มุง่มัน่ในการพฒันาสง่เสริม และยกระดบัคณุภาพชีวิตของสงัคม 

และชมุชนท่ีบริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือตัง้อยูใ่ห้มีคณุภาพดีขึน้พร้อมๆ กบัการเติบโตของบริษัทฯ เพ่ือสง่เสริมนโยบาย

ดงักล่าว บริษัทฯ จะดําเนินกิจกรรมท่ีมีส่วนสร้างสรรค์สงัคมอย่างสมํ่าเสมอ และจะดําเนินการปลกูฝังจิตสํานึกของ

พนกังานทกุระดบัให้มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชม และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง เพ่ือให้ดํารงอยู่เป็น

วฒันธรรมองค์กรท่ีดีตลอดไป 

3.8 สิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัสิง่แวดล้อมอยา่งเคร่งครัด และให้ความสาํคญักับ

การควบคมุผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมอยา่งตอ่เน่ือง นอกจากนีย้งัได้สง่เสริมให้บริษัทฯ ในกลุม่ให้บริการใดๆ ท่ีเป็นมิตรตอ่

สิ่งแวดล้อมโดยคํานึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ส่งเสริมและการสนบัสนุนกิจกรรมการดูแลรักษา

ธรรมชาติและอนรัุกษ์พลงังาน และจดัให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนกังานเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม รวมทัง้มีนโยบายท่ีจะ

คดัเลอืกและสง่เสริมการใช้ผลติภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

3.9 หน่วยงานภาครัฐ 

บริษัทฯ สนบัสนุนและปฏิบัติตามกฎระเบียบจากภาครัฐอย่างเคร่งครัดครบถ้วน และต้องไม่กระทําการใดๆ         

ท่ีอาจจูงใจให้พนกังานในหน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินการท่ีไม่ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน

ภาครัฐ ทัง้ทางด้านวิชาการและการสนบัสนนุกิจกรรมตา่ง ๆ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือ ข้อร้องเรียนตา่ง 

ๆ ของหนว่ยงานภาครัฐ   

3.10 ทรัพย์สินทางปัญญา 

บริษัทฯ เคารพทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอ่ืนและจะนํามาใช้ต่อเมื่อได้รับสิทธ์ิในการใช้งานเท่านัน้          

การละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาถือเป็นการขดัตอ่นโยบายของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้จัดซือ้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ (software) ท่ีจําเป็นให้กับพนกังานเพ่ือใช้ในการทํางานอย่างเพียงพอ 

และไม่อนญุาตให้พนกังานลงซอฟต์แวร์ท่ีไม่มีลิขสิทธ์ิมาติดตัง้ในคอมพิวเตอร์หรืออปุกรณ์ของบริษัทฯ โดยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะต้องผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านัน้ การกําหนดให้

พนกังานตรวจสอบข้อมลูต่างๆ ก่อนท่ีจะนํามาใช้ในการปฏิบตัิงานวา่ไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อ่ืน   

เป็นต้น รวมทัง้ได้สง่เสริมให้พนกังานมีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกบัข้อกําหนดของกฎหมาย และความเสยีหายท่ีเกิดขึน้

กรณีละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา 

3.11 นโยบายด้านภาษี 

เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถบริหารจดัการด้านภาษีอากรอย่างถกูต้อง ลดความเสี่ยงทางภาษีในการทําธุรกรรม

ตา่งๆ  สร้างโอกาสจากการกําหนดกลยทุธ์การวางแผนภาษีอากรให้เกิดประโยชน์ทางภาษีสงูสดุ และสง่เสริมการสร้าง

การเติบโตอยา่งยัง่ยนื บริษัทฯ กําหนดนโยบายด้านภาษีดงัตอ่ไปนี ้ 

1. บริหารจัดการให้มีการชําระภาษีอากรอย่างถูกต้องตามท่ีกฏหมายกําหนด รวมทัง้การใช้สิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีตามท่ีกฎหมายให้ไว้อยา่งเต็มประสทิธิภาพ เพ่ือสร้างการเติบโตอยา่งยัง่ยืน 
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2. นําสง่ภาษีอากรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และต้องบริหารจดัการชําระเงินหรือขอคืนเงินภาษีอากร

ให้เกิดสภาพคลอ่งสงูสดุแก่องค์กร   

3. ประสานงานด้านภาษีและให้ความร่วมมืออยา่งเต็มท่ีกบัหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง   

4. วิเคราะห์และวางแผนภาษีให้เหมาะสม โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่หรือ 

ธุรกรรมพิเศษ เช่น การซือ้หรือการควบรวมกิจการ ธุรกรรมรูปแบบใหมท่ี่มีมลูคา่ท่ีเป็นสาระสาํคญั 

5. พิจารณาว่าจ้างท่ีปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญทางภาษีเฉพาะด้านอย่างเหมาะสมและตามความ

จําเป็น 

3.12 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน 

การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายเป็นพืน้ฐานสําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงกฎหมาย

ภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงาน โดย              

มุง่ยกระดบัมาตรฐานการปฏิบตัใิห้สงูกวา่ข้อกําหนดตามกฎหมาย 

 บริษัทฯ สนบัสนนุและเคารพการปกป้องสทิธิมนษุยชน ดแูลไมใ่ห้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีสว่นเก่ียวข้องกบัการ

ลว่งละเมิดสทิธิมนษุยชน เช่น ไมส่นบัสนนุการบงัคบัใช้แรงงาน (Forced Labor) ตอ่ต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labor) 

และมีการกําหนดชัว่โมงการทํางานตามกฎหมายแรงงาน ให้ความเคารพนบัถือและปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้เสียทุกฝ่ายด้วย   

ความเป็นธรรมบนพืน้ฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบตัิ ไม่แบ่งแยกถ่ินกําเนิด เชือ้ชาติ เพศ อายุ สีผิว 

ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกลู ตลอดจนสง่เสริมให้มีการเฝ้าระวงัการปฏิบตัิตามข้อกําหนดด้านสิทธิมนษุยชน

ภายใน  บริษัทฯ และสง่เสริมให้บริษัทย่อย ผู้ ร่วมทนุ คู่ค้า และผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายปฏิบตัิตามหลกัสิทธิมนษุยชนตาม

มาตรฐานสากล คุ้มครองสิทธิของผู้มีสว่นได้เสียท่ีได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิอนัเกิดจากการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ กรณีท่ีมคีวามจําเป็นต้องชดเชยคา่เสยีหาย บริษัทฯ จะพิจารณาชดเชยให้ไมต่ํ่ากวา่อตัราท่ีกฎหมายกําหนด 

3.13 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัของการบริหารงานและดําเนินธุรกิจภายใต้หลกัธรรมาภิบาล โดยยึด

หลกัการดําเนินธุรกิจด้วยความสจุริตและโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนดนโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่

ขึน้เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการกระทําอนัใดท่ีอาจเป็นการเก่ียวข้องกับการ

ทจุริตคอรัปชัน่ทกุรูปแบบไม่ว่าจะเพ่ือประโยชน์ทางตรง หรือทางอ้อมแก่ตนเอง ครอบครัว เพ่ือน หรือบคุคลใดท่ีเก่ียวข้อง

กบัตน โดยนโยบายมีดงัตอ่ไปนี ้และนโยบายดงักลา่วจะได้รับการทบทวนความเหมาะสมทกุๆ ปี 

 ขอบเขต 

 - นโยบายฉบบันีใ้ช้บงัคบักบักรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างทกุคนของบริษัทฯ 

- บริษัทฯ จะดําเนินการให้ผู้ รับสิทธิ (Franchisee) หรือบุคคลใดๆ ท่ีกระทําการแทนในนามบริษัทฯ 

ปฏิบตัิตามนโยบายฉบบันี ้

 หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีพิจารณาและอนุมัตินโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และ
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มอบหมายให้ฝ่ายจดัการทําหน้าท่ีกํากบัดแูลให้มีการนํานโยบายและมาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ไปใช้ปฏิบตัิ 

- คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีสอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และ         

การประเมินความเสี่ยงเก่ียวกบัการทจุริตตามท่ีฝ่ายตรวจสอบภายในได้เสนอ เพ่ือให้มัน่ใจว่าระบบดงักลา่ว มีความ

เสี่ยงท่ีจะทําให้เกิดโอกาสการทจุริตท่ีมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ น้อยท่ีสดุ และมี

ความเหมาะสมกบัรูปแบบธุรกิจของบริษัทฯ 

- ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และฝ่ายจดัการมีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการกํากบัดแูล และสื่อสารไปยงั

พนกังานและผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่ายให้มีการนํานโยบายไปปฏิบตัิอย่างจริงจงัและเคร่งครัด รวมถึงต้องมัน่ทบทวนความ

เหมาะสมของนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ หรือข้อกําหนดของ

กฎหมาย เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการ 

- ผู้ตรวจสอบภายใน จะต้องปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในท่ีกําหนดไว้ และ

เสนอรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับการทุจริต ท่ีเกิดจากการ

ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ รวมถึงจะต้องปฏิบัติงานตามท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมาย ในเร่ืองการตรวจสอบการทจุริต ท่ีเก่ียวข้องกบัองค์กร นอกเหนือจากแผนการ

ตรวจสอบภายในท่ีได้กําหนดไว้ 

 นโยบายและแนวทางปฏิบตัิ 

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทจุริต

คอร์รัปชัน่อยา่งเคร่งครัดโดยจะต้องไมเ่ข้าไปเก่ียวข้องกบัการทจุริตทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม ดงันี ้

- กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนกังาน ลกูจ้างของบริษัทฯ ต้องไม่กระทําการใดท่ีมีพฤติกรรมหรือมสีว่น

ร่วมใดท่ีแสดงให้เห็นว่าเป็นการให้หรือรับสินบนแก่ผู้มีสว่นได้เสียในเร่ืองท่ีตนทําหน้าท่ีรับผิดชอบทัง้โดยตรง หรือโดย

อ้อม เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบหรือเรียกหรือรับผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้าหรือผู้ ท่ีทําธุรกิจกบับริษัทฯ 

การให้หรือรับของขวญั ของกํานลั การเลีย้งรับรอง ให้ดําเนินการได้ตามท่ีกําหนดในจรรยาบรรณ  

- การใช้เงิน หรือ ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพ่ือบริจาคการกุศลหรือให้เงินสนบัสนุนต้องกระทําในนาม

บริษัทฯ เท่านัน้ โดยการบริจาคเพ่ือการกุศล ต้องเป็น มูลนิธิ สถานศึกษา องค์กรสาธารณะกุศล วัด โรงพยาบาล 

สถานพยาบาลหรือองค์กรเพ่ือประโยชน์ต่อสงัคม ท่ีมีหลกัฐานท่ีตรวจสอบได้ และดําเนินการผ่านขัน้ตอนตามระเบียบ

ของบริษัทฯ 

 การแจ้งเบาะแสเก่ียวกบัการทจุริต 

บคุคลใดหากพบเห็นการกระทําท่ีเข้าขา่ยการทจุริต หรือสอ่ไปในทางทจุริต ท่ีมีผลเก่ียวข้องกบับริษัทฯ   

ทัง้ทางตรง หรือทางอ้อม ต้องไม่ละเลย หรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดงักล่าว ควรแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือ

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารทราบทนัที หรือแจ้งผา่นช่องทางการแจ้งเบาะแส ตามท่ีได้กําหนด ดงันี ้

- แจ้งผ่านช่องทางอีเมล์ของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ี eakapong@jwd-logistics.com 

หรือ เลขานกุารบริษัท ท่ี nattapume@jwd-logistics.com 
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- แจ้งผา่นช่องทางอีเมล์ของกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ท่ี charvanin@jwd-logistics.com 

หรือกลอ่งรับความเห็น CEO Talk 

- แจ้งผา่นช่องทางอีเมล์สือ่สารองค์กร ท่ี pr@jwd-logistics.com 

 มาตรการคุ้มครอง และรักษาความลบั 

เพ่ือเป็นการคุ้มครองสทิธิของผู้ ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมลูท่ีกระทําโดยเจตนาสจุริต บริษัทฯ จะปกปิดช่ือ      

ท่ีอยู่หรือข้อมลูใดๆ ท่ีสามารถระบตุวัผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ให้ข้อมลูได้ และเก็บรักษาข้อมลูของผู้ ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมลูไว้

เป็นความลบั โดยจํากดัเฉพาะผู้ ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน เท่านัน้ท่ีสามารถเข้าถึง

ข้อมลูดงักลา่วได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร มีหน้าท่ีในการใช้ดลุยพินิจสัง่การตามท่ี

เห็นสมควร เพ่ือคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียน พยาน และบคุคลท่ีให้ข้อมลูในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้

ได้รับความเดือนร้อน อนัตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อนัเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยาน หรือ

การให้ข้อมลู 

ทัง้นี ้ผู้ ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองร้องเรียน มีหน้าท่ีเก็บรักษาข้อมูล ข้อ

ร้องเรียนและเอกสารหลกัฐานของผู้ ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมลูไว้เป็นความลบั ห้ามเปิดเผยข้อมลูแก่บคุคลอ่ืนท่ีไมม่ีหน้าที

เก่ียวข้อง เว้นแตเ่ป็นการเปิดเผยตามหน้าท่ีท่ีกฎหมายกําหนด 

 ขัน้ตอนการดําเนินการสบืสวน และบทลงโทษ 

- เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะเป็น                 

ผู้กลัน่กรอง สบืสวนข้อเท็จจริง หรือมอบหมายให้ตวัแทน (ผู้บริหาร) เป็นผู้กลัน่กรองสบืสวนข้อเท็จจริง 

- ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอาจจะ

มอบหมายให้ตวัแทน (ผู้บริหาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนได้ทราบ 

- หากการสบืสวนข้อเท็จจริงแล้วพบวา่ ข้อมลูหรือหลกัฐานท่ีมี มีเหตอุนัควรเช่ือได้วา่ผู้ ท่ีถกูกลา่วหาได้

กระทําการทุจริตจริง บริษัทฯ จะให้สิทธิผู้ถกูกล่าวหา ได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสจูน์ตนเอง 

โดยการหาข้อมลูหรือหลกัฐานเพ่ิมเติมท่ีแสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระทําอนัทจุริต ตามท่ีได้ถกู

กลา่วหา 

- หากผู้ถูกกล่าวหา ได้กระทําการทุจริตจริง การทุจริตนัน้ถือว่าเป็นการกระทําผิดนโยบายต่อต้าน         

การทุจริต หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบท่ีบริษัทฯ ได้

กําหนดไว้ และหากการกระทําทจุริตนัน้ผิดกฎหมาย ผู้กระทําผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย 

3.14 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทาํผิด (Whistle Blowing) 

บริษัทฯ ได้กําหนดให้ฝ่ายทรัพยากรบคุคลเป็นหนว่ยงานในการรับเร่ืองร้องเรียนเบาะแสการกระทําผิดรวมถึงการ

ติดตามการปฏิบตัิตามคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยได้กําหนดให้มีช่องทางสําหรับพนกังาน คู่ค้า ลกูค้า ผู้ ถือหุ้น และ

mailto:pr@jwd-logistics.com
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บคุคลผู้มีผลประโยชน์เก่ียวข้องกบับริษัทฯ สามารถแจ้งเร่ือง หรือร้องเรียนถึงการกระทําใดๆ ท่ีต้องสงสยัวา่เป็นการกระทํา

ผิด หรือเร่ืองท่ีอาจเป็นปัญหากบัคณะกรรมการ เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถสบืสวน และดําเนินการอยา่งเหมาะสมได้ 

กรณีท่ีผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีข้อสงสยัหรือพบเห็นการกระทําท่ีสงสยัว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือต้องการร้องเรียนกรณีถูกละเมิดสิทธิ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถ

สอบถาม แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน พร้อมสง่รายละเอียดหลกัฐานตา่งๆ ถึงบคุคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทางการติดตอ่

ดงันี ้

กรรมการบริษัท : charvanin@jwd-logistics.com 

กรณีท่ีต้องการแจ้งหรือสื่อสารเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยข้อมลูจะถกูสง่ถึงเลขานกุารบริษัท เพ่ือ

รวบรวมเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาตอ่ไปท่ี อีเมล์ : nattapume@jwd-logistics.com  

กรรมการตรวจสอบ : แจ้งผา่นชอ่งทางอีเมล์ของเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ี eakapong@jwd-

logistics.com หรือ เลขานกุารบริษัท ท่ี nattapume@jwd-logistics.com 

กรณีท่ีต้องการร้องเรียนเร่ืองท่ีเก่ียวกับการทําผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ ข้อสงสยัทางบัญชี การควบคุม

ภายใน เป็นต้น โดยข้อมูลดังกล่าวจะส่งถึงเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบในการพิจารณาตอ่ไปท่ี อีเมล์ : eakapong@jwd-logistics.com 

หน่วยรับเร่ืองร้องเรียน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล : กรณีท่ีต้องการแจ้งการกระทําผิดของพนกังาน หรือกรณีท่ี

พนกังานต้องการร้องเรียนตอ่บริษัทฯ ท่ี อีเมล์ : hrm@jwd-logistics.com 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้ แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ ซึ่งฝ่ายจัดการจะเป็นผู้ รวบรวม             

ข้อร้องเรียนและนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือทําการสอบสวนและ

รายงานต่อคณะกรรมบริหารและคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยในปี 2560 ท่ีผ่านมา ยงัไม่มีการร้องเรียนเร่ืองการ

กระทําผิด 

 

4) การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษัท มุ่งมัน่ท่ีจะดแูลให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการ

เปิดเผยข้อมลู โดยบริษัทฯ จะให้ความสําคญักบัการเปิดเผยอย่างถกูต้อง ครบถ้วน และโปร่งใสทัง้ข้อมลูของบริษัทฯ 

ข้อมูลทางการเงินและข้อมลูทัว่ไปท่ีมิใช่ข้อมลูทางการเงิน เพ่ือให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดได้รับข้อทราบข้อมลูอย่างเท่า

เทียมกนั โดย บริษัทฯ จะทําการเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศของบริษัทฯ ตอ่ผู้ ถือหุ้น และสาธารณชนผา่นช่องทางและสื่อ

การเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้นกัลงทนุและผู้มีสว่นได้เสยีทกุ

ฝ่ายทัง้ในประเทศและตา่งประเทศมีข้อมลูท่ีเช่ือถือได้ และเพียงพอตอ่การตดัสนิใจอยา่งสมํ่าเสมอ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัท ยงัให้ความสาํคญัตอ่รายงานทางการเงิน เพ่ือให้แสดงถึงสถานะทางการเงิน 

และผลการประกอบการท่ีแท้จริงของบริษัทฯ โดยอยู่บนพืน้ฐานของข้อมูลทางบญัชีท่ีถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ

ตามมาตรฐานทางการบัญชีซึ่งเป็นท่ียอมรับโดยทั่วไป และบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกรรมการแต่ละท่าน 

ตลอดจนบทบาท และหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ รวมถึงจะเปิดเผย

คา่ตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดบัสงูในรายงานประจําปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการ

ข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) 

mailto:eakapong@jwd-logistics.com
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หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ 

บริษัทฯ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพ่ือรับผิดชอบในการให้ข้อมูล และรับฟังความเห็นของผู้ ถือหุ้ น 

นักวิเคราะห์และนักลงทุนอย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงนําเสนอผลการปฏิบัติงาน ข้อคิดเห็นจากผู้ ถือหุ้น นักลงทุน และ

นกัวิเคราะห์ตอ่คณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ มุ่งหวงัวา่หนว่ยงานนกัลงทนสุมัพนัธ์จะเป็นสื่อกลางสําคญัในการให้

ข้อมลู ชีแ้จง ตอบข้อซกัถาม รวบรวมความคิดเห็น รวมถึงการรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ 

นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และผู้ ท่ีสนใจ โดยหวัหน้างานฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ คือ นายสจัพงค์ ว่องอรุณ ทัง้นี ้สามารถ

ติดตอ่เพ่ือขอรับทราบข้อมลูของบริษัทฯ ได้ 3 วิธี ได้แก่ 

1.  ทางโทรศพัท์ :  0 2710 4008 หรือ 0 2710 4000 

2.  ทางโทรสาร :  0 2832 4021 

3.  ทางอีเมล :  sajjapong.w@jwd-logistics.com, ir@jwd-logistics.com 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีการเผยแพร่ข้อมูลสําคัญของบริษัทฯ เพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน ทนัเวลา และเทา่เทียมกนั ผา่น 3 ช่องทางหลกั ได้แก่ 

1. แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) ซึง่มีรายละเอียดในหวัข้อ

ท่ีสําคญั อาทิ ภาพรวมการดําเนินธุรกิจ ปัจจัยความเสี่ยง โครงสร้างผู้ ถือหุ้น การจัดการ การทํารายการระหว่างกนั             

การกํากบัดแูลกิจการ เป็นต้น โดยแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี และรายงานประจําปีจะถกูเผยแพร่ภายใน 90 วนั

และ 120 วนัตามลาํดบั นบัตัง้แตว่นัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี เพ่ือให้นกัลงทนุสามารถทราบรายละเอียดการดําเนินงานในปีท่ี

ผา่นมาได้อยา่งทนัเวลา 

2. คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจําไตรมาส และประจําปี ซึ่งแสดงรายละเอียด       

ผลการดําเนินงานด้านการปฏิบตัิการและการเงิน พร้อมการวิเคราะห์และคําอธิบายถึงสาเหตกุารเปลี่ยนแปลงโดย

คํานงึถึงปัจจยัท่ีสง่ผลกระทบตอ่การเปลีย่นแปลงของผลการดําเนินงาน 

3. การเปิดเผยข้อมลูผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหวัข้อนกัลงทนุสมัพนัธ์ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่       

นกัลงทุนและผู้ ท่ีสนใจให้สามารถศึกษาข้อมลูบริษัทฯ ได้อย่างต่อเน่ือง โดยมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนั และทนัต่อ

เหตุการณ์อยู่เสมอ ซึ่งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้จัดทําและเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ ข้อมลูท่ีเปิดเผยบนเว็บไซต์ อาทิ ลกัษณะการดําเนินธุรกิจ งบการเงินทัง้งบปัจจบุนัและย้อนหลงั เอกสาร

ข่าว(Press Release) โครงการการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร โครงสร้างกลุม่ธุรกิจ ข้อมลูเก่ียวกบักรรมการและผู้บริหาร       

ข้อมลูด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ รายงานประจําปี และนโยบายตา่งๆ เป็นต้น 

การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 

บริษัทฯ ได้จัดการบรรยายสําหรับนักวิเคราะห์ และนักลงทุนรวมทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีสนใจ สําหรับการเปิดเผย              

ผลประกอบการ และจดัทําเอกสารขา่ว (Investor Release) เป็นรายไตรมาสแก่นกัลงทนุ 

กิจกรรมพบนักลงทุนและการเยี่ยมชมกิจการ 

ตลอดปี 2560 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์หลกัทรัพย์ผู้ ถือหุ้ น และนักลงทุนสถาบันทัง้ใน และ

ต่างประเทศเข้าพบผู้บริหารผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ผู้ ลงทุนทราบถึงข้อมูล ผลการ

mailto:sajjapong.w@jwd-logistics.com


 

  

แบบ 56-1 ปี 2560บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 
  

สว่นที่ 2 หน้า 41 / 120 

 

ดําเนินงาน แผนกลยทุธ์ แนวทางการเติบโต รวมถึงสรุปเหตกุารณ์สําคญัต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในรอบปี และตอบข้อซกัถาม 

โดยในปีท่ีผา่นมา บริษัทฯ มีการดําเนินกิจกรรมดงัตอ่ไปนี ้

1. การเดินทางพบปะนกัลงทนุ หรือ Roadshow แบง่เป็น 

- การเดินทางพบปะนกัลงทนุตา่งประเทศ รวม 3 ครัง้ ได้แก ่ประเทศจีน 1 ครัง้ ฮ่องกง 1 ครัง้ และ

สงิคโปร์ 1 ครัง้ 

- การเดินทางพบปะนกัลงทนุในประเทศรวม 8 ครัง้ 

2. การจัดให้นักวิเคราะห์ นักลงทุนรายย่อย และนักลงทุนสถาบันทัง้ในประเทศและต่างประเทศเข้าพบ

ผู้บริหาร โดยผา่นการนดัหมาย เพ่ือสอบถามข้อมลูบริษัทฯ (Company Visit) รวม 25 ครัง้ 

3. การเยี่ยมชมสาขาโดยการนดัหมายล่วงหน้าจากนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และนกัลงทุน (Site Visit) รวม       

5 ครัง้ 

4. การประชมุทางโทรศพัท์จากนกัลงทนุ (Conference Call) รวม 3 ครัง้ 

5. การจดักิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนกัลงทนุ (Opportunity Day) รวม 3 ครัง้ ซึง่จดัโดยตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย 

งานแถลงข่าวและความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน 

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จดัให้มีการแถลงข่าวจํานวน 2 ครัง้ เก่ียวกบัเร่ืองการจดัตัง้บริษัทร่วมทนุ SIAM JWD 

Logistics และ SAMUDERA JWD Logistics และได้มีการจัดทําจดหมายข่าวจํานวน 15 ฉบบั รวมทัง้มีการแจ้งข่าว

เก่ียวกบัความคืบหน้าของการดําเนินธุรกิจและกิจกรรมทางการตลาดตา่งๆ ตลอดทัง้ปี สรุปได้ดงันี ้

 

JWD Press Release 2560 

กุมภาพันธ์ 2560 

1. JWD เปิดโมเดลปี 60 เร่งเก็บเก่ียวรายได้หลงัรุกขยายการลงทนุในอาเซียน พร้อมเดินหน้าสร้างการเตบิโตจากธุรกิจ

ในไทยอยา่งตอ่เน่ือง มัน่ใจสามารถบริหารต้นทนุและคา่ใช้จ่ายได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

2. JWD โชว์กําไรสทุธิไตรมาส 4/59 พุง่ 43 ล้านบาท ฟืน้ตวัจากไตรมาสก่อนบอร์ดเคาะจ่ายเงินปันผล 0.08 บาทตอ่หุ้น 

พร้อมตัง้เป้ารายได้ปี 60 เติบโตไมต่ํ่ากวา่ 7% 

มีนาคม 2560 

1. JWD ชีธุ้รกิจคลงัสนิค้าห้องเย็นฟืน้ตวัเร็วกวา่คาดการณ์หลงัความต้องการเช่าพืน้ท่ีของกลุม่อาหารทะเลเด้งกลบัดนั

อตัราการใช้พืน้ท่ีเพ่ิมกวา่ 200% หนนุกําไรขัน้ต้นอยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 

เมษายน  2560 

1. JWD เดินเกมลดต้นทนุคลงัสนิค้าห้องเย็น หลงัติดตัง้แผงโซลาร์ รูฟท็อปแล้วเสร็จชีเ้ซฟคา่ไฟได้กวา่ 8 ล้านตอ่ปี ช่วย

ดนัเป้ากําไรขัน้ต้นพุง่แรงแตะ 42% 
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พฤษภาคม 2560 

1. JWD จุดพลเุปิดศนูย์รวมเก็บและกระจายสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์แห่งแรกในท่าเรือแหลมฉบงัเจาะกลุม่ผู้ส่งออก

รายเลก็ท่ีสง่สนิค้าไมเ่ต็มตู้  ตัง้เป้ากวาดรายได้ทัง้ปี 60 ล้าน 

2. JWD ตอกยํา้เทิร์นอะราวด์ ธรุกิจห้องเย็นฟืน้ตวัเร็วเกินคาด-รับฝากยานยนต์สดใส ดนั Q1/60 ทํารายได้ 572.8 ล้าน 

เติบโตตอ่เน่ือง 2 ไตรมาส กําไรสทุธิ 40.3 ล้าน 

มิถุนายน 2560 

1. JWD เร่งดนัการเติบโตธุรกิจ ‘ให้บริการขนย้ายบ้าน-ออฟฟิศ' เตรียมรุกเพ่ิมพืน้ท่ีห้องเก็บของให้เช่า (Self-Storage) 

ในเมืองขยายฐานลกูค้ากลุม่ B2C รับเทรนด์ผู้บริโภคพร้อมจ้างมืออาชีพเพ่ือความสะดวกสบาย 

กรกฎาคม 2560 

1. สยามกลการอุตสาหกรรม เดินเกมส์รุกธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจรจับมือ JWD ร่วมทุนตัง้บริษัท “SIAM JWD 

Logistics” เจาะอตุสาหกรรมชิน้สว่นยานยนต์ รับงานในเครือสยามกลการ พร้อมลยุขยายฐานลกูค้าใหมน่อกเครือ ตัง้

เป้าเจาะตลาดอาเซียนในอนาคต 

2. JWD ลงนามเอ็มโอยขูายสนิทรัพย์เข้า REITs เตรียมระดมทนุขยายธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในอาเซียน 

สิงหาคม 2560 

1. 3 โบรกเกอร์ให้ราคาเหมาะสมหุ้น JWD 11.30-13.40 บาท 

2. JWD โชว์ธุรกิจหลกั ห้องเย็น ยานยนต์ เคมีภณัฑ์ ขนสง่ ฟืน้ตวัอยา่งแข็งแกร่ง รับ Q2 กําไรสทุธิเด้งแรงพุง่ขึน้ 6 เท่า

จากปีก่อน คาดคร่ึงปีหลงัเติบโตตามเป้าหมาย  

กันยายน 2560 

1. JWD ดีเดย์เปิดคลงัห้องเย็นเฟสใหมทํ่าเลสวุินทวงศ์รับดีมานด์ฟืน้แรงเจาะบริการแช่เย็นแช่แข็งสตัว์ปีกครบวงจร 

พฤศจิกายน 2560 

1. JWD โชว์ผลการดําเนินงาน Q3/60 เติบโตเกินคาด กลุม่ขนสง่โดดเด่น ไตรมาสสดุท้ายเตรียมรับรู้รายได้จากธุรกิจ 

Freight Forwarder 

ธันวาคม 2560 

1. JWD ผนึก SAMUDERA ยกัษ์ใหญ่สายการเดินเรือแดนอิเหนา ตัง้บริษัทร่วมทุนลยุโลจิสติกส์ครบวงจรในอินโดฯ 

ประเดิมดีลแรกเข้าซือ้กิจการห้องเย็นจากผู้ประกอบการท้องถ่ิน 

2. JWD เตรียมรับรู้รายได้จากการขายทรัพย์สนิเข้ากองทรัสต์ หนนุผลการดําเนินงานไตรมาส 4/60 พุง่ 

 

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

นอกจากอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท ท่ีได้เปิดเผยไว้ท่ีหวัข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 6 – 7 

แล้ว คณะกรรมการบริษัทยงัมีบทบาทสาํคญัในเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้

- การกําหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินธุรกิจ : คณะกรรมการได้มีสว่นร่วมในการกําหนดวิสยัทศัน์ 

นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ โดยมีการนํามาพิจารณาทบทวนและอนมุตัิในรอบปีบญัชีท่ี
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ผ่านมา ตลอดจนกํากบัดแูลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็นไปตามแผนกลยทุธ์ และงบประมาณท่ีกําหนดไว้อย่างมี

ประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

- ติดตามการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ : คณะกรรมการได้ติดตามดแูลการนํากลยทุธ์ไปปฏิบตัิผ่านการประชมุ

คณะกรรมการบริษัท ซึง่รายงานผลโดยฝ่ายบริหาร 

- การกํากับดูแลกิจการที่ด ี: คณะกรรมการกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนยดึถือปฏิบตัิ

ตามการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ในการดําเนินธุรกิจให้มีมาตรฐาน โปร่งใส                  

มีประสทิธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้  

- การควบคุมและการตรวจสอบภายใน : คณะกรรมการตระหนกัถึงความสาํคญัของระบบควบคมุภายใน

และการตรวจสอบภายใน โดยกําหนดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระดบั        

ความเสี่ยงท่ียอมรับได้ และได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าท่ีสอบทาน และติดตามผลการควบคมุ

ภายในอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้บริหาร นกัลงทนุ และผู้มีสว่นได้เสยีอ่ืนๆ 

- การบริหารความเสี่ยง : คณะกรรมการมีหน้าท่ีกํากับดแูลให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีจะส่งผล

กระทบตอ่การดําเนินธุรกิจ โดยจดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่งเพ่ือทําหน้าท่ีและมีความรับผิดชอบในการกํากบั

และส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการพิจารณาความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญ 

ตลอดจนการกําหนดแผนการดําเนินการ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนงานดงักลา่วอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือลดระดบั

ความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 

- การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการเป็นผู้ กําหนดเคร่ืองมือในการบริหารจดัการ

เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจวา่บริษัทฯ มีการบริหารจดัการธุรกิจอยา่งประสทิธิภาพและโปร่งใส เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือ

หุ้น โดยดแูลไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการดําเนินงาน ทัง้นี ้หากกรรมการหรือผู้บริหารมีสว่นได้เสยีใน

เร่ืองใด จะต้องเปิดเผยเร่ืองดงักลา่วอยา่งครบถ้วน 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตัง้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระ        

ทกุท่านเพ่ือสอบทานความถกูต้อง การเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ และความน่าเช่ือถือของงบการเงิน การกํากบัดแูล

กิจการและการควบคมุภายในของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดภาระหน้าท่ีตามท่ีระบไุว้ในหวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” 

สว่นของขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ  หน้า 13 – 14 

5.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจ      

ทําหน้าท่ีกําหนดนโยบาย วิสยัทศัน์ กลยทุธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกํากบั

ดแูลให้คณะผู้บริหารมีการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว้อยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลภายใต้

กรอบของกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น และมติท่ีประชุมคณะกรรมการ ด้วยความรับผิดชอบ 

ซื่อสตัย์สจุริต ระมดัระวงั ตามหลกัการข้อพงึปฏิบตัิท่ีดี  เพ่ือเพ่ิมมลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่กิจการและความมัน่คง

สงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น  
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กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบตัิหน้าท่ี และใช้ดลุยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตดัสินใจในเร่ือง

ต่างๆ  โดยสามารถตัง้คําถาม แสดงความคิดเห็น หรือคดัค้านในกรณีท่ีมีความเห็นขดัแย้งในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อ

ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มสีว่นได้เสยี 

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารต้องไม่เป็นบคุคล

เดียวกนัเพ่ือให้เกิดความชดัเจนให้ด้านความรับผิดชอบระหวา่งการกําหนดนโยบายการกํากบัดแูลและการบริหารงาน

ประจํา ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กบัผู้บริหารอย่างชดัเจน 

และมีการถ่วงดลุอํานาจการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัท ทําหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายและกํากบัดแูลการ

ดําเนินงานของผู้บริหารในระดบันโยบาย ขณะท่ีผู้บริหารทําหน้าท่ีบริหารงานของบริษัทฯ ในด้านตา่งๆ ให้เป็นไปตาม

นโยบายท่ีกําหนด 

5.2 บทบาทของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทฯ ไมเ่ป็นบคุคลเดียวกนั และประธานกรรมการเป็น

กรรมการอิสระ เพ่ือให้มีการแบง่แยกบทบาทอยา่งชดัเจน และมีการถ่วงดลุอํานาจในการดําเนินงาน 

 ประธานกรรมการมีหน้าท่ี และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการตามกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท ยึดมัน่         

ในจรรยาบรรณและนโยบายการกํากบัดแูลกิจการเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ทัง้นี ้

ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ควบคุมดูแลการประชุมดงักล่าว ให้

ดําเนิน ไปอย่างเรียบร้อย เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอย่างเต็มท่ีในเชิง

สร้างสรรค์และเป็นอิสระ  

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารและจดัการบริษัทฯ ให้มีการดําเนินการ

ตาม แผนกลยุทธ์ วิสยัทศัน์ และพนัธกิจท่ีกาหนดไว้ โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าท่ีภายใต้กฎหมาย วตัถุประสงค์ และ

ข้อบงัคบั ของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชมุคณะกรรมการและมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  

รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัอํานาจหน้าท่ีของประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร สามารถอา่น 

รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีหวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” หน้า 8 และ 17 – 18 ตามลาํดบั   

5.3 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่  

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้ความสําคญัในการจดัปฐมนิเทศให้กบักรรมการใหม่ทกุครัง้ เพ่ือให้ทราบ

ถึง บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ รวมถึงการให้ความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดําเนินงานด้านต่างๆ ของ

บริษัทฯ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการ โดยนําเสนอเอกสารและข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การ

ปฏิบตัิหน้าท่ี ของกรรมการใหม ่เช่นคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน คู่มือการกากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณ

ธุรกิจ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ โครงสร้างทนุ โครงสร้างผู้ ถือหุ้น รายงานประจําปี แบบ 56-1 ผลการดําเนินงาน กฎหมาย 

ข้อพึงปฏิบตัิท่ีดี  กฎเกณฑ์ต่างๆ และหลกัสตูรการอบรมกรรมการ รวมทัง้ ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ ทัง้นี ้เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดําเนินงานด้านตา่งๆ ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการท่ี

เข้ารับตําแหนง่เป็นครัง้แรก 

 ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จดัปฐมนิเทศให้กบันายสมบญุ ประสทิธ์ิจตูระกลู กรรมการเข้าใหม ่
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5.4 การเข้าอบรมหลักสูตรของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้กรรมการเข้าอบรมหลกัสตูรหรือเข้าร่วมกิจกรรม

สมัมนาท่ีเป็นการเพ่ิมพนูความรู้ในการปฏิบตัิงานอย่างต่อเน่ือง โดยมอบหมายให้ เลขานกุารบริษัท ประสานงานกับ

กรรมการเพ่ือแจ้งหลกัสตูรการฝึกอบรมตา่งๆ ทัง้นี ้ในปี 2560 นายมงักร ธนสารศิลป์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสมัมนา Audit 

Committee Forum No.35 โดย KPMG Phoomchai Audit Ltd. และนายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา หลักสูตร Ultra 

Wealth-UW#3 Economics association (Chulalongkorn University) 

5.5 คณะกรรมการชุดย่อย และหน้าที่ความรับผิดชอบ  

ปัจจบุนั คณะกรรมการบริษัท ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยจํานวน 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยได้มีการกําหนดขอบเขต อํานาจ หน้าท่ี และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะชดุไว้อยา่งชดัเจน  

ปัจจบุนับริษัทฯ ไมม่ีคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา ซึง่ไมเ่ป็นไปตามหลกัการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เน่ืองจากบริษัทฯ พิจารณาให้คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้ พิจารณาสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนสําหรับผู้บริหารท่ี

สาํคญั ทัง้นีค้า่ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท 

5.6 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ กําหนดหลกัเกณฑ์การประชมุคณะกรรมการบริษัท ดงันี ้

1. คณะกรรมการบริษัท มีการกําหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 6 ครัง้ต่อปี และมีการประชุมพิเศษ

เพ่ิมตามความจําเป็น และเหมาะสม โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และการประชุมทุกครัง้ จะต้องมีกรรมการ         

มาประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ  

2. กําหนดการประชุม การจัดทําระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ได้กําหนดการประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นการลว่งหน้าทัง้ปี และแจ้งกรรมการแตล่ะคนรับทราบกําหนดการ

ดงักลา่ว 

3. กรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้คณะจึงครบเป็นองค์ประชุม ในการ

ประชุมแต่ละครัง้จะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง ประธานท่ีประชุมจะทําหน้าท่ีดูแลจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่าง

เพียงพอสําหรับกรรมการท่ีจะอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นท่ีสําคญั โดยคํานึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ นและผู้ มีส่วนเก่ียวข้องอย่างเป็นธรรม รวมทัง้ให้ฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวข้องนําเสนอข้อมูล

ประกอบการอภิปรายปัญหาสาํคญั 

4. มีการกําหนดวาระชดัเจนลว่งหน้าโดยประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการร่วมกนัพิจารณาเร่ืองท่ีจะ

เข้าเป็นวาระการประชุม ทัง้นีเ้ลขานุการบริษัทมีหน้าท่ีดูแลให้กรรมการได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้าก่อนการ

ประชมุเป็นเวลาเพียงพอสาํหรับการศกึษา และพิจารณาเร่ืองเพ่ือการให้ความเห็น และการออกเสยีงลงคะแนน  

5. เลขานุการบริษัททําหน้าท่ีจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร

ประกอบการประชมุให้กรรมการลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั ยกเว้นเร่ืองท่ีต้องพิจารณาเร่งดว่น ทัง้นีรู้ปแบบของเอกสาร

ประกอบการประชมุ จะมีบทสรุปซึง่แสดงถึงประเด็นสาํคญัของเร่ืองท่ีจะต้องพิจารณา  
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6. จัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพ่ืออภิปราย และเพียงพอสําหรับ

คณะกรรมการท่ีจะอภิปรายในประเดน็สําคญั เปิดโอกาสและสนบัสนนุให้กรรมการแตล่ะท่าน แสดงความคิดเห็นก่อน

สรุปความเห็นท่ีได้จากท่ีประชมุ 

7. ในการพิจารณาระเบียบวาระตา่งๆ กรรมการซึง่มีสว่นได้เสยีในเร่ืองท่ีพิจารณา ไมม่ีสทิธิออกเสยีง หากเป็น

การพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยง กรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีจะต้องไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุในวาระดงักลา่ว 

8. เลขานุการบริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมและเสนอให้ประธานคณะกรรมการบริษัทสอบทานและ       

สง่ให้กรรมการทกุทา่นให้ความเห็นโดยจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเจ็ด (7) วนันบัจากวนัท่ีประชมุ ในรายงานการ

ประชุมทกุครัง้ ต้องมีการจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรอง

จากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ ท่ีเก่ียวข้องสามารถตรวจสอบได้   

9. การประชุมของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร

ประชุมระหว่างกนัเป็นประจําอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

พิจารณาประเด็นตา่งๆ ทัง้ท่ี เก่ียวกบัธุรกิจของบริษัทฯ และเร่ืองท่ีอยูใ่นความสนใจ 

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้สิน้ 6 ครัง้ และการประชุมคณะกรรมการชดุยอ่ย 

ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครัง้ การประชุมคณะกรรมการบริหาร 14 ครัง้ และการประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 12 ครัง้ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการเป็นดงันี ้

การประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

(จํานวนครัง้การเข้าประชมุ/จํานวนครัง้ประชมุทัง้หมดในระหวา่งปี 2560)  
 

ชื่อ-นามสกุล 

การประชุม 
คณะกรรมการ 

บริษัท 

กรรมการ 

ตรวจสอบ 

กรรมการ 

บริหาร 

กรรมการ 

บริหาร 

ความเสี่ยง 

 
สามัญผู้ถอืหุ้น  
ประจาํปี 2560  

กรรมการบริษัท           
 

1. นายมงักร ธนสารศิลป์  เข้า 6/6 6/6     
 

2. นายวเิชฐ ตนัตวิานิช  เข้า 5/6  5/6 
 

  
 

3. นายวชิญา จาตกิวณิช  เข้า 3/6  4/6     
 

4. นายสมบญุ ประสทิธ์ิจตูระกลู  เข้า 6/6   
   

5. นายชวนินทร์ บณัฑิตกฤษดา  เข้า 5/6   13/14 
  

6. นางสาวอมรพรรณ บณัฑิตกฤษดา  เข้า 6/6       
 

7. นายจิตชยั นิมติรปัญญา  เข้า 6/6   13/14 11/12 
 

 8. นางอจัฉรา นิมติรปัญญา เข้า 6/6    12/14 1/12 
 

9. นายธเนศ พิริย์โยธินกลุ เข้า 6/6    11/14 9/12 
 

กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง  
1.นายวิชช ุสงักรธนกิจ       13/14 11/12 

 
2.นายณฐัภมู ิเปาวรัตน์       11/14 10/12 
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3.ดร. เอกพงษ์ ตัง้ศรีสงวน       14/14 11/12 
 

4.นางสาวอภิญญา อเนกธนสาร     9/12  

 

5.7 กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท  

บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลงานตนเองอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือช่วย

ให้ คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีท่ีผ่านมา  และ                  

เพ่ิมประสทิธิผลการทํางานของคณะกรรมการ   

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 5/2560 เมื่อวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 ได้มีการเสนอให้  

กรรมการบริษัทแตล่ะทา่นทําแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานปี 2560 โดยได้ทําแบบประเมิน 2 แบบ คือแบบประเมินผล             

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายคณะ และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล               

ซึง่ภายหลงัท่ี กรรมการแตล่ะทา่นประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนําสง่แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานกลบัมายงั

เลขานกุารบริษัท  เพ่ือรวบรวมและสรุปผลการประเมิน และรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบต่อไป 

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เ พ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท โดยแบบฟอร์มการประเมินตนเองของ

คณะกรรมการทัง้ 2 แบบ บริษัทฯ จดัทําขึน้ภายใต้หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทย ซึง่หวัข้อในการ ประเมินในแตล่ะแบบ และการประเมินผลในแตล่ะระดบัคะแนน มีดงันี ้ 

1. แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการรายคณะ ประกอบด้วย 4 หมวดคือ   

1) โครงสร้างและคณุสมบตัิของกรรมการ   

2) การประชมุกรรมการ   

3) บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

4) เร่ืองอ่ืนๆ 

2. แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการรายบคุคล ประกอบด้วย 3 หมวดคือ 

  1) โครงสร้างและคณุสมบตัิของกรรมการ 

  2) การประชมุกรรมการ 

  3) บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

3. เกณฑ์การประเมินผลในแตล่ะระดบัคะแนน  

มากกวา่ 85% = ดีเยีย่ม   

มากกวา่ 75% = ดีมาก   

มากกวา่ 65% = ด ี  

มากกวา่ 50% = พอใช้    

เทา่กบัหรือตํา่กวา่ 50% = ควรปรับปรุง   

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2561 เมื่อวนัท่ี 11 มกราคม 2561 คณะกรรมการบริษัท

ได้รับทราบผลการการประเมินผลงานตนเองรายคณะ และรายบคุคล ซึง่ผลการประเมินเฉลีย่อยูใ่นเกณฑ์ดีเยี่ยม 
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5.8 กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานคณะกรรมชุดย่อย    

บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการชดุยอ่ยมีการประเมินผลงานตนเองอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือช่วย

ให้คณะกรรมการชุดย่อยได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอปุสรรคต่างๆ ในระหว่างปีท่ีผ่านมา และเพ่ิม 

ประสทิธิผลการทํางานของคณะกรรมการชดุยอ่ย     

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร  

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 5/2560 เมื่อวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 และการประชมุ

คณะกรรมการบริหาร ครัง้ท่ี 13/2560 เมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2560 ได้มีการเสนอให้กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการบริหารแต่ละท่านทําแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานปี 2560 โดยเป็นแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานรายคณะ   

ซึ่งภายหลงัท่ีกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารแต่ละท่านประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนําส่งแบบ

ประเมินผลการปฏิบตัิงานกลบัมายงัเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร เพ่ือ

รวบรวมและสรุปผลการประเมิน และรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบต่อไป ซึ่งมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ

พฒันาประสทิธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร โดยแบบฟอร์มการประเมินตนเองดงักลา่ว         

บริษัทฯ จดัทําขึน้ภายใต้หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีด ีตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งหวัข้อใน

การประเมิน และการประเมินผลในแตล่ะระดบัคะแนน มีดงันี ้ 

1. แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานรายคณะ ประกอบด้วย 3 หมวดคือ 

  1) โครงสร้างและคณุสมบตัิของกรรมการ 

  2) บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

  3) การประชมุคณะกรรมการ  

2. เกณฑ์การประเมินผลในแตล่ะระดบัคะแนน 

มากกวา่ 85% = ดีเยีย่ม  

มากกวา่ 75% = ดีมาก  

มากกวา่ 65% = ด ี 

มากกวา่ 50% = พอใช้  

เทา่กบัหรือตํา่กวา่ 50% = ควรปรับปรุง 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2561 เมื่อวนัท่ี 11 มกราคม 2561 คณะกรรมการบริษัท    

ได้รับทราบผลการการประเมินผลงานตนเองรายคณะของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งผล

การประเมินเฉลีย่อยูใ่นเกณฑ์ดีเยี่ยม 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่ใช่คณะกรรมการชุดย่อยในระดับกรรมการ เ น่ืองจาก

กรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทด้วยนัน้ มีจํานวนน้อยกวา่กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารความ

เสีย่งทัง้หมด จึงยงัไมไ่ด้มีการประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
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5.9 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและนโยบายค่าตอบแทนของพนักงาน 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะให้การปฏิบตัิท่ีเป็นธรรมแก่พนกังานทกุระดบั ทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทนท่ี

สอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ทัง้ในระยะสัน้ เช่น โบนสัตามผลกําไรในแตล่ะปี และระยะยาว ดงันี ้

1. ปฏิบตัิต่อพนกังานด้วยความสภุาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศกัดิ์ศรีของ

ความเป็นมนษุย์ 

2. ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมตอ่พนกังาน 

3. การแต่งตัง้ และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวลัและลงโทษพนกังานกระทําด้วยความสจุริตใจ และ

ตัง้อยู ่บนพืน้ฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังานนัน้ 

4. ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและ     

สมํ่าเสมอ 

5. ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนกังานอยู่

เสมอ 

6. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนกังาน  

7. ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด  

8. ให้พนกังานร้องเรียนในกรณีท่ีไมไ่ด้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการท่ีกําหนด  

5.10 แผนการสืบทอดตาํแหน่งของผู้บริหารระดับสูง 

บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความสําคญัของการดําเนินธุรกิจอยา่งมีประสทิธิภาพตอ่เน่ือง จึงได้จดัทําแผน        

สืบทอดตําแหน่งในการสรรหาบคุลากรท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือพฒันาให้มีศกัยภาพท่ีจะสืบทอดตําแหน่งท่ีสาคญั      

ในการดําเนินธุรกิจ โดยสามารถสบืทอดตําแหนง่ได้ภายใน 5 ปี โดยมีขัน้ตอนการดําเนินงานท่ีสาํคญั ดงันี ้

1. กําหนดตําแหน่งงานของผู้บริหารระดบัสงูท่ีสําคญั สอดคล้องกับแผนการสรรหาและพฒันาผู้สืบ

ทอดตําแหนง่ฯ 

2. กําหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาคดัเลอืกผู้สบืทอดตําแหนง่ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ

ประสบการณ์ ศกัยภาพ และวิสยัทศัน์ในการบริหารจดัการ  

3. พิจารณาคดัเลือกผู้สืบทอดตําแหน่งท่ีมีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ ประเมินความพร้อมของผู้ ได้รับ

การคดัเลอืก ทัง้จดุเดน่ และเร่ืองท่ีต้องพฒันาเพ่ิมเติม 

4. ก า ร ว างแ ผน พัฒน าร ายบุคคล  (Individual Development Plan) โด ย จัด ทํ าแผนพัฒนา

ความสามารถรายบคุคลท่ีได้รับการคดัเลอืกเพ่ือให้มีความพร้อมในตําแหนง่ท่ีจะสบืทอด 

5. ประเมินผล  และทบทวนการจัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่งประจําปีเ พ่ือขออนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท 

5.11 การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านโลจิสติกส์ และถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีมีวตัถปุระสงค์ในการ

ประกอบธุรกิจด้านโลจิสติกส์เช่นเดียวกับธุรกิจหลกัของบริษัทฯ หรือกิจการท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกัน หรือกิจการท่ี

สนับสนุนกิจการของบริษัทฯ อันจะทําให้บริษัทฯมีผลประกอบการหรือผลกําไรเพ่ิมมากขึน้ หรือลงทุนในธุรกิจท่ี         
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เอือ้ประโยชน์ (Synergy) เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ กําหนดมาตรการในการติดตามการ

บริหารงานของบริษัทฯโดยมีรายละเอียด ดงันี ้

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ จะสง่ตวัแทนผู้ ท่ีมีประสบการณ์และคณุสมบตัิเหมาะสมกบัธุรกิจนัน้เพ่ือเข้าไปเป็นกรรมการ

หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เว้นแต่จะมีข้อจํากัดทางกฎหมาย วตัถุประสงค์เพ่ือให้บุคคลดงักล่าวทํา

หน้าท่ีในการกําหนดนโยบายท่ีสาํคญัในการบริหารงานและควบคมุดแูลการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม

นัน้ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากบคณะกรรมการบริษัท และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด 

การใช้สิทธิออกเสียงโดยตัวแทนของบริษัทฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและ     

บริษัทร่วม 

ตวัแทนของบริษัทในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมนัน้ๆ จะต้องต้องใช้ดลุยพินิจในการออกเสยีงลงคะแนน

ในท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ๆ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/

หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีอนมุตัิในเร่ืองนัน้ ๆ 

การทาํธุรกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย 

กรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุลท่ีมีความเก่ียวข้องของบริษัทย่อยจะทําธุรกรรมกบับริษัทย่อยได้ต่อเมื่อ

ธุรกรรมดงักลา่วได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามแต่ขนาดรายการท่ี

คํานวณได้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ทัง้นี ้เว้นแตเ่ป็นการทําธุรกรรมท่ีเป็นข้อตกลงทาง

การค้าในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญ�ชูนจะพงึกระทํากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอํานาจตอ่รองทางการ

ค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็น

ข้อตกลงทางการค้าท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือเป็นไปตามหลกัการท่ีคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ

ไว้แล้ว 

การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทย่อย 

(1) บริษัทยอ่ยมีหน้าท่ีเปิดเผยข้อมลูฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน การทํารายการระหวา่งบริษัท

ย่อยกับบุคคลท่ีเก่ียวโยง การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทํารายการสําคญัอ่ืนใดของบริษัทย่อยให้

ถกูต้อง ครบถ้วน และใช้หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการเปิดเผยข้อมลูและการทํารายการในลกัษณะดงักลา่วในทํานอง

เดียวกนักบัหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ 

(2) บริษัทยอ่ยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทนุขนาดใหญ่ ตลอดจน

การเข้าร่วมลงทนุกบัผู้ประกอบการรายอ่ืนๆ ตอ่บริษัทฯ ผา่นรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน และบริษัทฯ มีสทิธิ

เรียกให้บริษัทย่อยเข้าชีแ้จงหรือนําสง่เอกสารประกอบการพิจารณากรณีดงักลา่ว ซึ่งบริษัทย่อยต้องปฏิบตัิตามอย่าง

เคร่งครัดทนัที ในกรณีท่ีบริษัทฯ ตรวจพบประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัใดๆ อาจแจ้งให้บริษัทยอ่ยชีแ้จง และ/หรือแสดงหลกัฐาน

เพ่ือชีแ้จงประเด็นข้อสงสยัดงักลา่ว 
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5.12 หน่วยงานกาํกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) 

ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ เร่ืองการจดัให้มีหน่วยงานกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานของ        

ผู้ประกอบธุรกิจ ท่ีบงัคบัใช้กบัผู้ ได้รับใบอนุญาตซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจดงันี ้(1) การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์         

(2) การค้าหลกัทรัพย์ (3) การจัดจําหน่ายหลกัทรัพย์ (4) การจัดการกองทุนรวม (5) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล            

(6) การเป็นตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (7) การเป็นผู้คํา้สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า และ (8) การเป็นผู้จดัการ

เงินทุนสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ให้จัดตัง้หน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลการ

ปฏิบตัิงานของผู้ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามการกํากบัดแูลท่ีดี 

บริษัทฯ ไม่ได้จัดตัง้หน่วยงานกํากบัดูแลโดยเฉพาะ แต่จะเป็นการมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบในแตล่ะเร่ืองดแูล เช่น การกํากบัเร่ืองท่ีเก่ียวกบัใบอนญุาตตา่งๆ และการปฏิบตัิตามกฎหมาย จะมอบหมาย

ให้หน่วยงานกฎหมายดแูล การปฏิบตัิตามกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และสํานกังาน ก.ล.ต. จะมอบหมายให้

หน่วยงานเลขานุการบริษัทดูแล และมีผู้ ตรวจสอบภายในทําหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ                  

ในทกุเร่ืองให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานตา่งๆ อีกครัง้หนึง่ 

5.13 รายงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศ

ทาง  การเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี การจดัทํารายงานทางการเงินเป็นการจดัทําตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรอง

โดยทัว่ไป โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสม และถือปฏิบตัิสมํ่าเสมอ และใช้ดลุยพินิจอยา่งระมดัระวงัในการจดัทํา 

รวมทัง้กําหนดให้มีการเปิดเผยข้อมลูสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน  โดยคณะกรรมการบริษัท 

มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดแูลเก่ียวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ ให้ความเห็นตอ่

คณะกรรมการบริษัท  

5.14 การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัท จดัให้บริษัทฯ มีระบบควบคมุภายในท่ีครอบคลมุทกุด้าน ทัง้ด้านการเงิน และ           

การปฏิบตัิงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และจดัให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดลุท่ี

มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดแูลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ อยูเ่สมอ จดัให้มีการกําหนดลําดบัขัน้ตอนของ

อํานาจอนมุตัิ และความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนกังานท่ีมีการตรวจสอบ และถ่วงดลุในตวั กําหนดระเบียบการ

ปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีผู้ ตรวจสอบภายในท่ีเป็นอิสระ ทําหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบตัิงานของทกุ

หน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบท่ีวางไว้ รวมทัง้ประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของการควบคมุภายในของ

หนว่ยงานตา่งๆ ในบริษัทฯ 

นอกจากนี ้ยังได้มีการเสนอแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีท่ีผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการควบคมุภายในด้านบญัชี ซึ่งจากมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 อนมุตัิให้

แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั (“KPMG”) โดยนางศศิธร พงศ์อดิศกัดิ์ หรือนางสาว

วรรณพร  จงพีรเดชานนท์ หรือนางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจําปี 

2560 โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นเงินจํานวน 2,146,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)        
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(ไม่รวมบริษัทย่อย) ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีไม่ได้มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นสาระสําคญั ทัง้ทางตรงและ

ทางอ้อม รวมถึงไม่ได้เป็นลกูหนีห้รือเจ้าหนีข้องบริษัทฯ / บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบั

บุคคลดงักล่าว โดยผู้สอบบญัชีมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบตัิท่ีได้รับการยอมรับ รวมถึงเป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับ

ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. และไม่มีผู้ สอบบัญชีคนใดปฏิบัติหน้าท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดง

ความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ 5 รอบบญัชีติดตอ่กนัแตอ่ยา่งใด 

5.15 การกาํกับดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

คณะกรรมการบริษัท ตระหนกัถึงความสาํคญัของการกํากบัดแูลกิจการท่ีด ีและเพ่ือความโปร่งใส และ

ป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์สว่นตนจากการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ ท่ียงัไม่ได้เปิดเผยตอ่สาธารณชน บริษัทฯ

ได้กําหนดนโยบายการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ ดงันี ้  

1. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชี หรือการเงินท่ี

เป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเทา่ เก่ียวกบัหน้าท่ีท่ีต้องจดัทํา และสง่รายงานการถือหลกัทรัพย์ของตน คูส่มรส 

และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ตามมาตรา 59 และ            

บทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 2. กําหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงิน        

ท่ีเป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า จดัทําและนําสง่รายงานการถือหลกัทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และบตุรท่ี

ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ส่งผ่านมายังเลขานุการของบริษัท ก่อนนําส่งสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ                    

ตลาดหลักทรัพย์ทุกครัง้ โดยให้จัดทําและนําส่งภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งเป็น

กรรมการ ผู้บริหารหรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีมีการซือ้ ขาย 

โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์นัน้   

3. กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชี หรือการเงินท่ี

เป็น  ระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวข้อง ท่ีได้รับทราบข้อมลูภายในท่ีเป็นสาระสําคญั  

ซึ่งมีผล  ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์จะต้องระงับการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนท่ีจะ

เผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่เก่ียวกบัฐานะการเงิน และสถานะของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมลูต่อ

สาธารณชนแล้ว  โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดํารงตําแหนง่ระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือ

การเงินท่ีเป็นระดบัผู้จัดการฝ่าย ขึน้ไปหรือเทียบเท่า และพนกังานท่ีเก่ียวข้อง งดการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ

อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน  และรอคอย  

อยา่งน้อย 24 ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผยข้อมลูให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้ห้ามไมใ่ห้เปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นสาระสาํคญั

นัน้ตอ่บคุคลอ่ืน   

4. กําหนดบทลงโทษทางวินยัหากมีการฝ่าฝืนนําข้อมลูภายในไปใช้หาประโยชน์สว่นตนซึ่งเร่ิมตัง้แต่

การตกัเตือนเป็นหนงัสือ ตดัค่าจ้าง พกังานชัว่คราวโดยไม่ได้รับค่าจ้างหรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณา

จากเจตนาของการกระทําและความร้ายแรงของความผิดนัน้ๆ     

ทัง้นี ้ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เก่ียวกับการกระทําผิดของกรรมการและผู้บริหาร

เก่ียวกบัการใช้ข้อมลูภายในในทางมิชอบ 
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5.16 การกาํกับดูแลกิจการด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์สจุริต เปิดกว้าง โปร่งใส และเป็นธรรม โดย 

กําหนดให้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร และพนกังานทกุคน ห้ามประกอบธุรกิจท่ีแขง่ขนักบับริษัทฯ หลกีเลีย่งการทํารายการ        

ท่ีเก่ียวโยงกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดย 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีดแูลให้บริษัทฯ มีการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมลูรายการท่ีเก่ียว        

โยงกนั ตามท่ีกฎหมายหรือหนว่ยงานกํากบัดแูลกิจการกําหนดไว้อยา่งเคร่งครัด  

ในกรณีท่ีมีความจําเป็นต้องทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายการนัน้จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า 

ทั่วไปตามหลกัการท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการทํารายการกับ 

บคุคลภายนอกและคํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ โดยผู้ ท่ีมีสว่นได้เสียจะต้องไมม่ีสว่นในการพิจารณารายการท่ี

ตนมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีไม่เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไป      

ตามหลกัการท่ีคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ ซึง่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ต้องผา่นการสอบทานและให้

ความเห็นจาก คณะกรรมการตรวจสอบก่อนนําเสนอขออนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ถือหุ้น 

- การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่ เกี่ ยวข้อง : มีการรายงาน       

ครัง้แรก ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีเข้ารับดํารงตําแหน่งในบริษัทฯ และรายงานข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ของทกุปี 

สําหรับกรณี ระหว่างปีกรรมการหรือผู้บริหารรวมถึงบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องจําเป็นต้องเข้าทําธุรกรรมใดๆ กบับริษัทฯ 

และบริษัทย่อย ไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม กรรมการหรือผู้บริหารมีหน้าท่ีแจ้งให้บริษัทฯ รับทราบ โดยระบุ

ข้อเท็จจริงเก่ียวกับลักษณะของสัญญา ช่ือของคู่สัญญา และส่วนได้เสียของกรรมการ หรือผู้ บริหารในสัญญา           

เพ่ือความโปร่งใสในการเข้า   ทําธรุกรรมนัน้ 

- การรายงานการมีส่วนได้เสีย : กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าท่ีรายงานการมีสว่นได้เสยีของตนเอง

และของบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ซึง่เป็นสว่นได้เสยีท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์ 

เง่ือนไขและวิธีการตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุกําหนด ซึ่งเลขานกุารบริษัทมีหน้าท่ีรวบรวมและจดัสง่สําเนา

รายงานการมีสว่นได้เสยีให้แก่ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทําการ นบัแตว่นัท่ี

ได้รับรายงาน 

- การเปิดเผยผู้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (Strategic Shareholder) : บริษัทฯ มีหน้าท่ีในการ

จดัทํารายงานการกระจายหุ้นซึ่งถือโดยผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย หรือ Free Float โดยผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย หมายถึง ผู้ ถือหุ้นท่ีมิได้

เป็นผู้มีสว่นร่วมในการบริหารงาน ซึง่สดัสว่นของการกระจายหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยถือเป็นสว่นสาํคญัของการมีสภาพ

คล่องในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และนกัลงทุน ท่ีจะซือ้ ขายได้อย่าง

คลอ่งตวั รวมถึงได้ราคาท่ีเหมาะสมทําให้เกิดความนา่สนใจท่ีจะลงทนุในหุ้นของบริษัทฯ 

5.17 คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยถือว่าจริยธรรมธุรกิจเป็นกรอบ

พฤติกรรมและเป็นเคร่ืองชีนํ้าการดําเนินธุรกิจท่ีดีให้กบักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคนของบริษัทฯ ได้ยึดถือ

ปฏิบตัิ เพ่ือให้เกิดการทํางานท่ีมีประสทิธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้ ซึง่จะสร้างความเช่ือมัน่และการยอมรับในการ

ดําเนินงานท่ีโปร่งใสของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างคณุคา่ในระยะยาวให้แก่ผู้มีสว่นได้เสยีอยา่งยัง่ยืน และเป็นธรรมกบัทกุ
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ฝ่าย โดยคณะกรรมการได้จดัให้มี “คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ” ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของ “การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี” ของ

บริษัทฯ ซึง่สามารถดาวน์โหลดได้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบด้วยนโยบาย และแนวปฏิบตัิ 5 เร่ือง ท่ีสะท้อนถึง

คา่นิยมในการดําเนินธุรกิจขององค์กร โดยกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานยดึถือและปฏิบตัิตามดงัตอ่ไปนี ้

1. นโยบายและหลกัการในการดําเนินธุรกิจ 

2. การปฏิบตัิตามกฎหมาย 

3. การปฏิตนตามระเบียบ ข้อบงัคบั คําสัง่ตา่งๆ ของบริษัทฯ และข้อไมพ่งึปฏิบตัิ 

4. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และการใช้ข้อมลูภายในและการรักษาข้อมลูอนัเป็นความลบั  

5. ขัน้ตอนการลงโทษทางวินยั  

บริษัทฯ ได้แจกจ่ายคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพ่ือ

สง่เสริมให้ เกิดการปฏิบตัิและใช้อ้างอิง โดยกําหนดให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของทกุคนท่ีจะต้องรับทราบ ทํา

ความเข้าใจ และปฏิบตัิตามนโยบายและข้อปฏิบตัิตามท่ีกาหนดไว้ในคูม่ือจรรยาบรรณทางธุรกิจอยา่งเคร่งครัด โดยได้

มีการติดตาม การปฏิบตัิผา่นการประเมินผลงานประจําปีของพนกังานแตล่ะคน รวมถึงการพิจารณาวฒันธรรมองค์กร

โดยได้มีการนําจรรยาบรรณทางธุรกิจมาพิจารณาด้วย และได้มีการสือ่สารให้พนกังานทกุระดบัอีกทางหนึง่ นอกจากนี ้   

บริษัทฯ ยงัได้เผยแพร่จรรยาบรรณทางธุรกิจบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หวัข้อเร่ืองการพฒันาท่ียัง่ยืนเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น          

นกัลงทนุ และผู้ ท่ีสนใจได้เข้าดไูด้อยา่งสะดวกด้วย 

บริษัทฯ ให้ความสําคญักับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและ

จรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างต่อเน่ือง โดยคณะกรรมการบริษัท ได้ดแูลให้มีการสื่อสารในเร่ืองดงักลา่วเพ่ือสร้างความ

มัน่ใจว่ากรรมการและบคุลากรมีการยึดถือและปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว ผา่นการดําเนินการต่างๆ อาทิ บรรจุเร่ือง

เก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีด ีและคู่มือจรรยาบรรณทางธรุกิจ เป็นเร่ืองหนึ่งในการปฐมนิเทศให้กบักรรมการ และ

พนกังานทกุคน โดยในปี 2560 ได้จดัให้กบักรรมการทา่นใหม ่1 ครัง้ และพนกังานใหมเ่มื่อวนัเร่ิมงานทกุคน 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม - รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยนื 

 

รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน 2560 
 

สารบัญ           หน้า 

นโยบายภาพรวม 56  

เก่ียวกบัรายงานฉบบันี ้ 58 

การเช่ือมโยงผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 60 

 

1. ด้านเศรษฐกิจและการจัดการ 62  

 1.1 การบริหารจดัการและการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ 62  

 1.2 นวตักรรมสนิค้าและบริการเพ่ือสงัคมและสิง่แวดล้อม 63 

     “DG-TOTAL นวตักรรมระบบบริหารจดัการสินคา้อนัตรายแบบครบวงจร”  

 1.3 ความรับผิดชอบตอ่ลกูค้า 71 

 1.4 การบริหารจดัการคูค้่า 72 

  

2. การจัดการสิ่งแวดล้อม 75 

 2.1 การบริหารจดัการพลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพ 75 

 2.2 การบริหารจดัการนํา้อยา่งมปีระสทิธิภาพ 78 

 2.3 การจดัการขยะ 80 

 2.4 การตรวจวดัด้านสิง่แวดล้อม 81 

 2.5 การฟืน้ฟสูภาพแวดล้อมทางธรรมชาต ิ 82 

 2.6 การสง่เสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่ภายในองค์กร  84 

 

3. การดูแลและพัฒนาบุคลากร 85 

 3.1 ความหลากหลายของแรงงานและโอกาสในการจ้างงานอยา่งเทา่เทียม 86 

 3.2 การเพ่ิมศกัยภาพบคุลากรบริษัท 86 

 3.3 การดแูลผลประโยชน์ และกิจกรรมแรงงานสมัพนัธ์ 90 

 3.4 การดแูลความปลอดภยัและสขุภาวะ 93 

 3.5 คา่นิยมองค์กร สตาร์ (STARS CORE VALUES) 96 

 

4. การดูแลสังคมและชุมชน 98 

 4.1 จดัตัง้ศนูย์ความปลอดภยั บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน)  98 

 4.2 กิจกรรมการดแูลสงัคมและชมุชนอ่ืนๆ 104 
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นโยบายภาพรวม 

 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัในการดําเนินธุรกิจด้วยความยตุิธรรม และใสใ่จต่อผู้มีสว่นได้เสีย สงัคม สิ่งแวดล้อม 

อยา่งมีคณุธรรมจริยธรรม และมีธรรมาภิบาล เพ่ือสนบัสนนุให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดําเนินไปด้วยความซื่อสตัย์ 

โปร่งใส และยตุิธรรม ทัง้นี ้ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 3/2557 เมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2557 บริษัทฯ 

กําหนดกรอบนโยบายเพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยืน ดงันี ้

 

การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯ ให้ความสําคญัในการดําเนินธุรกิจตามกรอบการแขง่ขนัทางการค้าท่ีเป็นธรรม และสจุริตภายใต้กฎหมายและ

มีระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง โดยกําหนดแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

• สง่เสริมให้พนกังานตระหนกัถึงความสาํคญัของการปฏิบตัิตามกฎหมายการแขง่ขนั และการขง่ขนัท่ีเป็น

ธรรม 

• สนบัสนนุนโยบายสาธารณะตา่งๆ ท่ีสง่เสริมการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรม  

• ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ลกัษณะท่ีสอดคล้องกบักฎหมายและข้อบงัคบัของการแข่งขนั ตลอดจนให้ความ

ร่วมมือกบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ท่ีจะดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมัน่ในหลกัการกํากับดแูลกิจการและบรรษัทภิบาลท่ีดี 

คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสียทกุด้าน และจดัให้มีแนวทางต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ รวมถึงการสนบัสนนุ

กิจกรรมท่ีสง่เสริมและปลกูฝังให้ผู้บริหารและพนกังานปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 

• สร้างจิตสาํนกึ คา่นิยม ทศันคติให้แก่พนกังานในการปฏิบตัิงานตามกฎระเบียบ ด้วยความสือ่สตัย์สจุริต 

• จดัให้มีระบบควบคมุภายในท่ีมีประสทิธิภาพ มีการตรวจสอบ และถ่วงดลุอํานาจท่ีเหมาะสม 

• สนบัสนนุให้พนกังาน หุ้นสว่น ตวัแทน และคูค้่า รายงานการละเมิดนโยบายของกิจการและการปฏิบตัิท่ี

ไมเ่ป็นธรรมหรือไร้จริยธรรม 

• ดําเนินการต่อต้านการทจุริต มิกระทําการใดๆ อนัเป็นการเรียกร้อง ยอมรับ หรือเสนอซึ่งทรัพย์สิน หรือ

ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีสอ่ไปในทางจงูใจให้ปฏิบตัิ หรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าท่ีในทางมิชอบ 

 

การเคารพสทิธิมนุษยชน 

บริษัทฯ มีนโยบายในการดแูลและปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้เสียทกุราย กลา่วคือ พนกังาน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ คู่ค้า 

ลกูค้า คูแ่ขง่ทางการค้า เจ้าหนี ้ด้วยความเป็นธรรม ไมเ่ลอืกปฏิบตัิตอ่บคัคลใดบคุคลหนึง่ อนัเน่ืองมาจากความเหมอืน

หรือแตกตา่งทางเชือ้ชาติ ศาสนา เพศ อาย ุหรือเร่ืองอ่ืนใด 
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การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ ให้ความสําคญัในการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรม ทัง้ในเร่ืองการให้โอกาส ผลตอบแทน 

สวสัดิการ การแตง่ตัง้ โยกย้าย และการพฒันาศกัยภาพควบคูก่บักสรพฒนาคณุธรรม โดยกําหนดแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

• เคารพสิทธิในการทํางานตามหลกัสิทธิมนษุยชน ด้วยการไม่เลือกปฏิบตัิ ไม่แบ่งแยก กีดกนั หรือสร้าง

อคติในการจ้างงาน  

• ให้ความคุ้ มครองทางสังคม และคุ้ มครองสภาพการทํางานของพนักงาน กล่าวคือ มีการกําหนด

หลักเกณฑ์การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างชัดเจน และการกําหนดเง่ือนไขการจ้างงานท่ีเป็นธรรม 

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบตัิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานอยา่งเคร่งครัด 

• ให้ความคุ้มครองสขุภาพและความปลอดภยัในการทํางาน ด้วยการสง่เสริมและรักษามาตรฐานในการ

ปฏิบตัิงานของบริษัทฯ เพ่ือป้องกนัอบุตัิเหตท่ีุอาจจะเกิดขึน้จากการปฏิบตัิงาน 

 

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัในการมีสว่นร่วมในการรับผิดชอบตอ่สงัคมจึงจะจดัให้มโีครงการช่วยเหลอื และพฒันา

สงัคมอยา่งตอ่เน่ือง โดยมุง่เน้นการบริจาค และการสนบัสนนุการศกึษา 

 

การดูแลสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัเก่ียวกบัการจดัการสิง่แวดล้อม  และมีการกําหนดมาตรการป้องกนัและแก้ไข 

เมื่อเกิดและกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอนัเน่ืองมาจากการดําเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี ้บริษัทฯ มีทีมบคุลากรท่ีได้รับ

การอบรมพิเศษในการดแูลสนิค้าอนัตรายแตล่ะประเภท เพ่ือเตรียมพร้อมในการระงบัเหตฉุกุเฉินท่ีอาจะเกิดขึน้จากการ

ร่ัวไหลของสารอนัตราย มเิฉพาะแคส่นิค้าอนัตรายท่ีรับฝากกบักลุม่บริษัทฯ แตร่วมถึงการให้ความช่วยเหลอืในการดแูล 

และระงบัเหตท่ีุอาจจะเกิดจากสนิค้าอนัตรายจากชมุชนใกล้เคียง 

 

การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซ่ึงได้จากการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 

และผู้มีส่วนได้เสีย 
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เก่ียวกับรายงานฉบับนี ้
 

แนวทางการจัดทาํรายงาน 

 

รายงานฉบบันีจ้ดัทําขึน้เพ่ือรายงานการดําเนินงานด้านการพฒันาอยา่งยัง่ยืนของบริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ 

จํากดั (มหาชน) ในประเด็นทางเศรษฐกิจ สงัคมและสิง่แวดล้อม ครอบคลมุระยะเวลาตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม –                

31 ธนัวาคม 2560 ตามดชันีชีว้ดัของ Global Reporting Initiatives (GRI) ฉบบั 4.0 โดยเลอืกตวัชีว้ดัท่ีสอดคล้องกบั

การดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นประเด็นท่ีผู้มีสว่นได้เสยีสนใจ 

ขอบเขตเนือ้หาของรายงานฉบบันีค้รอบคลมุนโยบายภาพรวม กระบวนการ และกิจกรรมเพ่ือความยัง่ยืนด้านเศรษฐกิจ 

สงัคม และสิง่แวดล้อม ของบริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

 

การคัดเลือกเนือ้หาเพื่อการรายงาน 

  

เพ่ือคดักรองประเด็นประเด็นท่ีมคีวามสาํคญัตอ่บริษัทฯ และตรงกบัความสนใจของผู้มีสว่นได้เสยี กระบวนการกําหนด

ประเด็นสาํคญัของบริษัทฯ มีขัน้ตอน ดงันี ้ 

 

1. ระบปุระเด็นท่ีสาํคญัตอ่บริษัทฯ จากการกลัง่กรองด้วยกลยทุธ์เชิงธุรกิจ ความเสีย่ง ความท้าทาย กิจกรรมตา่งๆ      

จากความคาดหวงัและความสนใจของผู้มีสว่นได้สว่นเสยี โดยครอบคลมุทัง้ด้านการกํากบัดแูล เศรษฐกิจ สงัคม และ

สิง่แวดล้อม สรุปได้ทัง้สิน้ 4 ประเด็นหลกั ได้แก ่

• ด้านเศรษฐกิจและการจดัการ 

• ด้านการดแูลพนกังาน 

• ด้านสิง่แวดล้อม  

• ด้านสงัคมและชมุชน 

 

2. จดัลาํดบัความสาํคญัของประเด็น โดยวดัจากระดบัความสาํคญัท่ีมีตอ่บริษัทฯ ตามเกณฑ์การประเมินความเสีย่ง

องค์กรและระดบัความสนใจของผู้มีสว่นได้สว่นเสยี  
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3. เสนอผลท่ีได้ให้กบัคณะกรรมการบริหารเพ่ือทบทวนและอนมุตัิเนือ้หาท่ีเก่ียวข้อง และนําเสนอในรายงานประจําปี 

และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

 

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสยี  

 

บริษัทฯ ได้กําหนดผู้มีสว่นได้เสยีโดยพิจารณาจากกิจกรรมภายในหว่งโซค่ณุคา่ (Value Chain) ซึง่ประกอบด้วย

กิจกรรมพืน้ฐาน และกิจกรรมสนบัสนนุ (Support Activities) ดงันี ้ 

 
กิจกรรมพืน้ฐาน ได้แก่ การให้บริการงานด้านบริหารจดัการคลงัและงานบริการท่ีเพ่ิมมลูคา่ (Value Added Services) 

ได้แก่ การรับ เก็บ จ่ายและกระจายสนิค้า รวมถึงงานด้านให้คําปรึกษาวางแผนด้านการจดัการโลจิสติกส์ ด้านกิจกรรม

สนบัสนนุ ประกอบด้วย การพฒันาความรู้แก่บคุลากร การบริหารจดัการภายใน โดยคณุคา่ท่ีเพ่ิมขึน้จากทกุกิจกรรมจะ

รวมกนั สง่ตอ่ไปในรูปแบบบริการท่ีมีคณุภาพ ถกูต้องแมน่ยํา ลกูค้าได้รับความสะดวกสบายและความพงึพอใจมากขึน้ 

ลดผลกระทบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม ขณะท่ีบริษัทก็สามารถลดการสญูเสยี และคา่ใช้จ่ายด้านตา่งๆ ลงได้  

 

จากกิจกรรมข้างต้น บริษัทฯ จึงกําหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลกัออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ 1) ลกูค้า 2) พนกังาน 3) คู่ค้า     

4) ภาครัฐผู้ควบคมุกฎ 5) เจ้าหนี ้6) ผู้ ถือหุ้น 7) สงัคมและชุมชน ทัง้นี ้ได้ผนวกความสนใจและข้อกงัวลของผู้มีสว่น    

ได้เสยี เข้าในแผนงานและประเด็นความยัง่ยืน รวมถึงจดัหาวิธีการติดตอ่ และแนวปฎิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีดงักลา่วด้วย

วิธีการท่ีหลากหลาย ทัง้แบบเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการตลอดปี 2560 
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การเช่ือมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

ผู้ มีสว่นได้  สว่นเสีย ความคาดหวงั แนวทางการปฏิบตั ิ ชอ่งทางการติดตอ่ 

1. ลกูค้า - ผลิตภณัฑ์และบริการ 

  ที่รับผิดชอบตอ่สงัคม 

  และสิ่งแวดล้อม 

- ราคาที่เป็นธรรม  

- คณุภาพและ

มาตรฐานการให้บริการ  

- บริการหลงัการขาย  

- ให้บริการที่เป็นไปตามมาตรฐานและ    

  รับผิดชอบตอ่ลกูค้า 

- มีชอ่งทางให้ลกูค้าร้องเรียนเก่ียวกบั 

  บริการ 

- ให้บริการที่เทา่เทียมกนั  

- รับฟังและสนองตอบตอ่ข้อร้องเรียน 

- การสํารวจความพงึพอใจของลกูค้า 

- Call Center โทร. 0 2710 4000 

- www.jwd-group.com  

- Facebook  

https://www.facebook.com/JWDGroup

.2014 

2. พนกังาน - การจา่ยคา่ตอบแทน

ที่เป็นธรรม  

- ปฎิบตัิตามจริยธรรม 

  ด้านแรงงาน 

- ความปลอดภยัตอ่ 

  ทรัพย์สินและชีวิต  

- การพฒันาความรู้

และโอกาสในการ

ก้าวหน้า  

- ความสมดลุระหวา่ง 

  ชีวิตและการทาํงาน  

- ความมัน่คง และโอกาสเจริญเติบโตใน 

  หน้าที่การงาน 

- ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและ

สวสัดิการตา่งๆ ในระดบัทีด่ี สามารถ

แข่งขนักบัตลาดแรงงานได้  

- สง่เสริมพฒันาความรู้ ความสามารถ

ของพนกังาน 

- มีสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดี และ 

  ปลอดภยั 

- กิจกรรมสร้างความผกูพนักบัองค์กร 

- การให้ข้อมลูพนกังาน 

- การสํารวจความพงึพอใจของ 

  พนกังาน 

- การประชมุประจําสายงาน 

- กิจกรรม CEO TALK 

- หน่วยรับเร่ืองร้องเรียน ฝ่ายทรัพยากร 

  บคุคล 

- ร้องเรียนโดยตรงกบัผู้บริหาร Email:  

  charvanin@jwd-logistics.com 

3 คู่ค้า - การค้าที่เป็นธรรม  

- การเพ่ิมปริมาณการ 

  สัง่สินค้า  

- ปฎิบตัิตอ่คูค้่าอยา่งเทา่เทียม  

- มีกระบวนการจดัซือ้ที่ชดัเจน  

- แบง่ปันความรู้และมีการปรับปรุง  

- ปฎิบตัิตามข้อกําหนดและเง่ือนไข

ทางการค้า  

- มีการแข่งขนัการค้าขายอยา่งเสรี และ

เป็นธรรม ให้ความสําคญักบัมาตรฐาน

การผลิตและการให้บริการ  

- มีการดําเนินงานอยา่งมีจริยธรรม  

- นโยบายและจรรยาบรรณในการดําเนิน 

  ธุรกิจ และข้อกําหนดในการร่วมธุรกิจ 

- การเยี่ยมชมและการตรวจประเมิน  

- Website: www.jwd-group.com 

4 เจ้าหนี ้ - การชําระหนีต้รงตอ่ 

  เวลา  

- การปฎิบตัติาม 

  ข้อกําหนดสิทธิ 

- ชําระหนีต้ามระยะเวลา และเง่ือนไขที่ 

  กําหนด  

- รับผิดชอบในการรักษาอตัราสว่นหนีส้ิน 

  ทางการเงินที่มีดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือ 

  หุ้นให้ไมเ่กินข้อกําหนดในการออกหุ้นกู้  

  และเงินกู้ธนาคาร  

- ติดตอ่ผ่านทางผู้บริหาร  

- Website: www.jwd-group.com 

- ติดตอ่ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

  โทร. 0 2710 4000 

 

 

 



 

  

แบบ 56-1 ปี 2560บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 
  

สว่นที่ 2 หน้า 61 / 120 

 

การเช่ือมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ผู้ มีสว่นได้  สว่นเสีย ความคาดหวงั แนวทางการปฏิบตั ิ ชอ่งทางการติดตอ่ 

5. ผู้ ถือหุ้น - การปรับปรุงผลการ 

  ดําเนินงานทางธุรกิจ  

- การกํากบัดแูลกิจการ 

  ที่ดี  

- ความโปร่งใสของ 

  ข้อมลู 

- การดแูลสิทธิและ 

  ความเทา่เทียมกนั  

- เผยแพร่รายงานผลประกอบการ

โดยสม่ําเสมอและครบถ้วนตามความเป็น

จริงและทนัเหตกุารณ์ 

- ดําเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาล 

- มุง่สร้างผลตอบแทนตอ่เน่ืองระยะยาว  

- สร้างประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

- รายงานประจําปี 

- การประชมุผู้ ถือหุ้น 

- กิจกรรมพบปะนกัลงทนุ Opportunity  

  Day 

- ติดตอ่ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์  

  โทร. 0 2710 4020 

  Email: ir@jwd-logistics.com 

  Website: http://investor-th.jwd- 

  group.com 

6. สงัคมและชมุชน - การดําเนินธุรกิจด้วย 

  ความรับผิดชอบ  

 

- พฒันาสง่เสริม และยกระดบัคณุภาพ

ชีวิตของสงัคม และชมุชนที่บริษัทฯ และ  

บริษัทฯ ในเครือตัง้อยู่ 

- ปลกูฝังจิตสํานึกของพนกังานทกุระดบั

ให้มีความรับผิดชอบตอ่สงัคม ชมุชม และ 

สิ่งแวดล้อม 

- สนบัสนนุกิจกรรมของชมุชน 

- รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ

ชมุชน  

 

- การเข้าสํารวจและพบปะชมุชน 

  โดยรอบ 

- Call Center โทร. 0 2710 4000 

- Website: www.jwd-group.com 

- Facebook: 

https://www.facebook.com/JWDGroup

.2014 

7. ภาครัฐผู้ออกกฎ

และควบคมุกฎ 

(การทา่เรือ,กรม

ศลุกากร, กรม

โรงงานอตุสาหกรรม 

เป็นต้น) 

- การปฎิบตัิตาม 

  กฎหมาย 

- การเข้าร่วมโครงการ 

  ตา่งๆ  

- สนบัสนนุและปฏิบตัิตามกฎระเบียบ

อยา่งเคร่งครัดและครบถ้วน 

- ให้ความร่วมมือในกิจกรรมตา่งๆ ของ 

  หน่วยงานภาครัฐ 

- ติดตอ่ผ่านทางผู้บริหาร และฝ่าย 

  กฎหมายของบริษัท 

- Call Center โทร. 0 2710 4000 

- Website: www.jwd-group.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://investor-th.jwd-/
http://www.jwd-group.com/


 

  

แบบ 56-1 ปี 2560บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 
  

สว่นที่ 2 หน้า 62 / 120 

 

1. ด้านเศรษฐกิจและการจัดการ 
 

1.1 การบริการจัดการและการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ 

การพฒันาองค์กรให้เติบโตอย่างยัง่ยืนของบริษัทฯ ได้รับการขบัเคลื่อนโดยผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายตลอดห่วงโซ่คุณค่า 

ทัง้นีเ้พ่ือบรรลวุิสยัทศัน์องค์กร คือ “หนึ่งในผู้ ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรชัน้นําระดบัอาเซียน” บริษัทฯ จึงต้องมี

ระบบการบริหารงานท่ีคล่องตัวและการนําเนินงานท่ีประสิทธิภาพสูง ภายใต้การบริการอย่างมีธรรมาภิบาลโดย

คณะกรรมการ และคณะผู้บริหาร ตลอดจนพนกังานทกุระดบั  

 

การเพิ่มสัดส่วนรายได้และการดาํเนินงานจากธุรกิจในอาเซยีน 

- เพ่ือรักษาระดบัการเติบโตและสร้างความได้เปรียบให้ธุรกิจเป็นต่อ ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ขยายการลงทนุ

เพ่ิมเติมในภูมิภาคอาเซียนอีก 1 ประเทศ คือ ประเทศอินโนนีเซีย ผ่านการจัดตัง้บริษัทร่วมทุนกับกลุ่ม 

Samudera ปัจจุบนั บริษัทฯ ลงทนุในภูมิภาคอาเซียนรวม 5 ประเทศ ได้แก่  ไทย สปป.ลาว กัมพูชา พม่า 

และอินโดนีเซีย  

- บริษัทฯ มีสดัสว่นรายได้จากต่างประเทศในปี 2560 คิดเป็น 8% จากรายได้ทัง้หมด ซึ่งเพ่ิมขึน้จากปี 2559 ท่ี

รายได้จากตา่งประเทศคิดเป็น 4% จากรายได้รวม ทัง้นีเ้พ่ือให้บรรลเุป้าหมายของบริษัทฯ ท่ีต้องการมีสดัสว่น

รายได้จากตา่งประเทศคิดเป็น 25% จากรายได้รวม ภายในปี 2563  

 

ขยายการให้บริการสู่ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์อย่างครบวงจร  

เดือนเมษายน 2560 บริษัทฯ เพ่ิมรถขนสง่ 4 ล้อ จํานวน 20 คนั เพ่ือรองรับงานขนสง่และกระจายสินค้าไปสูล่กูค้าราย

ยอ่ยมากยิง่ขึน้ (B2C) 

- เดือนพฤษภาคม บริษัทฯ เปิดให้บริการศนูย์รวมเก็บและกระจายสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ (Less Container 

Load Freight Consolidation Hub: LCL) แห่งแรกในพืน้ท่ีทา่เรือแหลมฉบงั จ.ชลบุรี อย่างเป็นทางการ บน

พืน้ท่ี 6,000 ตร.ม. เพ่ือให้บริการรวมสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ก่อนขนย้ายขึน้เรือให้แก่ผู้สง่ออกรายเล็กท่ีสง่

สนิค้าไมเ่ต็มตู้ 

- เดือนมิถนุายน 2560 บริษัทฯ เพ่ิมบริการให้เช่า ‘ห้องเก็บของสว่นตวั’ (Self-Storage) เพ่ือตอบโจทย์ลกูค้าท่ี

ต้องการพืน้ท่ีเก็บของหรือผู้อยู่อาศยัคอนโดฯ ท่ีมีพืน้ท่ีเก็บของไมเ่พียงพอ พร้อมพฒันาแอพพลเิคชัน่เพ่ือเพ่ิม

ขีดความสามารถให้บริการลกูค้า 

- เดือนกรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ร่วมทนุกบับริษัท สยามกลการอตุสาหกรรม จํากดั เพ่ือให้บริการโลจิติกส์เพ่ือ

ชิน้สว่นยานยนต์สาํหรับเครือสยามกลการและลกูค้าภายนอกเครือ 

- เดือนตุลาคม 2560 บริษัทฯ ซือ้กิจการตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้าทางเรือและทางอากาศ (Freight 

Forwarder) เพ่ือยกระดบั JWD สูก่ารเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์อยา่งครบวงจรทัง้ภาคพืน้ดิน ทางเรือและทาง

อากาศ จากปัจจบุนัท่ีให้บริการภาคพืน้ดินเป็นหลกั 
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การเพิ่มประสิทธิภาพและลดรายจ่าย 

- เดือนเมษายน 2560 บริษัทฯ ติดตัง้แผงโซลาร์ รูฟท็อปบนหลงัคาอาคารคลงัสินค้าห้องเย็นเป็นท่ีเรียบร้อย 2 

แห่ง ได้แก่ คลงัสินค้าห้องเย็นท่ีมหาชยัและคลงัสินค้าห้องเย็นบนถนนสวุินทวงศ์ โดยประเมินว่าจะสามารถ

ลดคา่ไฟฟ้าของคลงัสนิค้าห้องเย็นทัง้ 2 แหง่ได้ประมาณปีละกวา่ 10 ล้านบาท 

 

1.2 นวัตกรรมสินค้าและบริการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  “DG-TOTAL นวัตกรรมระบบบริหารจัดการสนิค้า  

     อันตรายแบบครบวงจร”  

 

การบริหารการจัดการคลังสนิค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง  

แนวโน้มความต้องการสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์อันตรายเพ่ือการผลิตมีแนวโน้มสูงขึน้ตามการขยายตัวของสภาวะ

อตุสาหกรรมของประเทศไทย โดยในปี 2560 ประเทศไทยนําเข้าและสง่ออกสินค้าอนัตราย เท่ากบั 3.62 ล้านตนัต่อปี 

และ 2 ล้านตนัตอ่ปี ตามลาํดบั (ท่ีมา: กรมโรงงานอตุสาหกรรม) โดยมอีตัราการเติบโตตอ่เน่ืองทกุปี  

กว่า 70% ของการนําเข้าและสง่ออกสารเคมีหรือสินค้าอนัตรายในประเทศไทยจะขนสง่ผ่านท่าเรือแหลมฉบงั (ทลฉ.) 

เป็นหลกั  เน่ืองจากเป็นทา่เรือนํา้ลกึท่ีสาํคญัท่ีสดุของประเทศไทยและเป็นทา่เทียบเรือท่ีมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

มีมาตรการบริหารความปลอดภยัเทียบเทา่สากล  

เพ่ือให้บริการในการบรรทุกขนถ่ายและจัดเก็บสินค้าอันตราย มีความปลอดภยัต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม 

ตลอดจนผลกัดนัให้ทา่เรือแหลมฉบงัเป็นศนูย์กลางในการจดัเก็บขนถ่ายสนิค้าอนัตรายในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใต้ การทา่เรือฯ ได้ดําเนินการประกวดราคาหาเอกชนมาลงทนุ บริหารและประกอบการคลงัสินค้าอนัตราย โดยยดึหลกั

ปฏิบตัิตามฎหมายภายในประเทศ และประมวลข้อกําหนดเก่ียวกบัการขนสง่สินค้าอนัตรายทางทะเล (IMDG Code) 

ซึ่งแบ่งสินค้าอนัตรายท่ีขนสง่ทางทะเล ออกเป็น 9 ประเภท (Class) ได้แก่ (1) วตัถรุะเบิด (2) ก๊าซไวไฟ (3) ของเหลว

ไวไฟ (4) ของแข็งไวไฟ สารท่ีมีความเสี่ยงตอ่การลกุไหม้ได้เอง และสารท่ีสมัผสักบันํา้แล้วทําให้เกิดก๊าซไวไฟ (5) วตัถุ

ออกซิไดซ์และวตัถุอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ (6) วัตถุมีพิษและวตัถุติดเชือ้ (7) วัตถุกัมมันตรังสี (8) วัตถุกัดกร่อน และ       

(9) วตัถอุนัตรายตา่งๆ ท่ีอยูน่อกเหนือจากทัง้ 8 ประเภท (Class) ข้างต้น 
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JWD ผู้ประกอบการรายเดียวที่ให้บริการบริหารคลังสินค้าอันตราย ภายใต้การกํากับดูแลของท่าเรือแหลม

ฉบัง 

บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) เป็นผู้มีประสบการณ์และความชํานาญในการให้บริการโลจิสติกส์

มากกว่า 20 ปี โดยมุ่งเน้นการให้บริการคลงัสินค้า ขนสง่ รวมทัง้ข้อมลูสารสนเทศ (IT Solutions) ซึ่งเป็นบริษัทชัน้นํา

ของคนไทยท่ีให้บริการครอบคลมุทกุด้าน (Total Solutions) ผ่านเกณฑ์การคดัเลือกและไดร้บัโอกาสจากการท่าเรือแห่ง

ประเทศไทย ให้เป็นผู้ประกอบการคลงัสินค้าอนัตราย ท่าเรือแหลมฉบงั ตัง้แต่ พ.ศ. 2546 โดยมีอายุสญัญา 30 ปี     

ทําหน้าท่ีดูแลตู้สินค้าอนัตรายทัง้นําเข้าและส่งออก 100% ท่ีผ่านท่าเรือแหลมฉบงั ภายใต้การกํากบัดแูลของท่าเรือ

แหลมฉบงั 

คลงัสินค้าอนัตราย JWD มีพืน้ท่ีให้บริการ 184,000 ตารางเมตร สามารถจดัเก็บสินค้าอนัตรายและเคมีภณัฑ์ (class 

storage 2-6,8 and 9) โดยมีปริมาณตู้สนิค้าอนัตรายผา่นเข้าออกต่อเดือนเฉลีย่ 14,000 ตู้  โดยคลงัสนิค้าอนัตรายนีไ้ด้

สร้างถกูหลกัตามประกาศกรมโรงงานอตุสาหกรรม กําหนดให้สถานท่ีเก็บรักษาวตัถอุนัตรายต้องมีโครงสร้างและระบบ

สนบัสนนุตามเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ และลกัษณะของคลงัสินค้าอนัตรายตามประกาศกรมโรงงานอตุสาหกรรม คือ ผนงัอาคาร

และกําแพงประกอบด้วยวสัดทุนไฟได้นานกว่า 3 ชัว่โมง, พืน้ต้องใช้วสัดท่ีุทนต่อนํา้และวตัถอุนัตรายท่ีจดัเก็บ, ประตู

และทางออกฉกุเฉินต้องเป็นประตกูนัไฟ, หลงัคาต้องใช้วสัดุทนไฟได้นาน 30 นาที ติดตัง้อุปกรณ์การตรวจจบัระบบ

สญัญาณเตือนภยั (Fire Alarm) และมีระบบป้องกนัอ่ืนๆ เช่น ระบบตรวจจบัป้องกนัควนั (Smoke Detector) , ระบบ

ตรวจจับป้องกันแก๊ส (Gas Detector), โฟมดับเพลิง (High Expansion Foam) ฯลฯ รวมถึงระบบกักนํา้ท่ีผ่านการ

ดบัเพลิง พร้อมทัง้มีระบบการจดัการตามมาตรฐานสากลท่ีได้รับการรับรอง ได้แก่ C-TPAT, PSHEMS และ TAPA ท่ี

ช่วยสร้างความเช่ือมัน่ในการจดัการสนิค้าอนัตรายในระดบัสากล  
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ปัจจัยการขับเคลื่อนการบริหารจัดการคลังสินค้าอันตราย 

วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2552 ได้เกิดเหตกุารณ์สารเคมีร่ัวไหลและฟุ้ งกระจายเป็นบริเวณกว้างภายในท่าเรือแหลมฉบงั     

อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ ในขณะท่ีอยู่ระหว่างรอการขนสง่มายงัคลงัสินค้าอนัตราย JWD ซึ่งสร้างความตื่นตระหนก สง่ผล

กระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมบริเวณท่าเรือแหลมฉบงัเป็นอย่างมาก ทางกระทรวงคมนาคมจึงมีมติให้การท่าเรือ

แหง่ประเทศไทยกําหนดมาตรการรองรับความปลอดภยัเพ่ือป้องกนัเหตฉุกุเฉินในทกุรณี  

ทางบริษัทฯ จึงได้หารือร่วมกบัการทา่เรือ  ตวัแทนสายเรือ และหนว่ยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้ข้อสรุปวา่ตู้สนิค้าอนัตราย

เมื่อมาถึงท่าเรือแหลมฉบัง ทาง JWD ต้องส่งรถหัวลากมารับตู้ สินค้าข้างลําเรือ (DG Overside Delivery) เพ่ือไป

จัดเก็บรวมศูนย์ท่ีคลงัสินค้าอันตราย JWD ทันที โดยไม่อนุญาตให้วางพักท่ีท่าเรือชั่วคราวระหว่างรอขนส่งไปยัง

คลงัสนิค้าอนัตราย JWD เป็นอนัขาด  

JWD ในฐานะผู้บริหารคลงัสินค้าอนัตราย จึงคิดค้นนวตกรรมระบบบริหารจดัการสินค้าอนัตรายแบบครบวงจร (DG 

Total) เพ่ือเป็นศนูย์กลางฐานข้อมลูสินค้าอนัตราย (DG-Net) จากทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ซอฟต์แวร์บริหารจดัการตู้สนิค้า

ตามคลาสท่ีระบ ุ(Yard & Warehouse Management System) การระบพิุกดัตู้สินค้าด้วย GPS ระบบจดัลําดบัคิวและ

การเรียกเก็บเงิน (Queuing System & Billing Application) ตลอดจนศูนย์ความปลอดภยัสินค้าอันตราย (DG Port 

Safety) เพ่ือให้โครงการรับตู้สินค้าข้างลําเรือ (DG Overside Delivery) สามารถดําเนินการอย่างไร้รอยต่อและเต็ม

ประสทิธิภาพมากท่ีสดุ ถือเป็นระบบบริหารจดัการสนิค้าอนัตรายแบบครบวงจร เทียบเทา่ระดบันานาชาติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ต้นแบบในการจัดการสินค้าอันตรายของประเทศ เพื่อสร้างมาตรการ

ประกันความปลอดภัยตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ํา เร่ิมจากสร้างระบบ

ฐานข้อมูลสินค้าอันตราย ระบบจัดการคลังและลานวางตู้สินค้าด้วย

ซอฟต์แวร์ การรับตู้สินค้าข้างลําเรือ รวมทัง้ศูนย์ความปลอดภัยสินค้า

อนัตรายทําหน้าที่ควบคมุป้องกนัเหตฉุุกเฉิน สร้างเครือข่ายการสําหรับให้

ความช่วยเหลืออบรมความรู้แก่สาธารณะชน เพื่อการจัดเก็บและขนส่ง

สินค้าอันตรายอย่างปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน สังคม ชุมชน และ 

ส่ิงแวดลอ้ม” 
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DG Total มี 4 องค์ประกอบสาํคัญ 

1) DG-Net ระบบเครือข่ายข้อมลูและการสื่อสารเก่ียวกับการนําเข้าส่งออก การจัดเก็บ และการขนส่งสินค้า

อนัตรายอยา่งปลอดภยัตอ่ชีวิต ทรัพย์สนิและสิง่แวดล้อม  

2) Yard & Warehouse Management System ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการลานวางตู้สินค้าและคลงัสินค้า

อนัตรายตาม class ท่ีระบ ุเพ่ือป้องกนัการทําปฎิกริยาของสารแตล่ะประเภท  

3) Dangerous Goods Port Safety ศนูย์ความปลอดภยัสนิค้าอนัตราย ประกอบด้วยนกัเคมีและทีมตอบโต้เหตุ

ฉกุเฉิน 24 ชม. 

4) DG Overside Delivery การบริหารจดัการการขนสง่สินค้าอนัตรายข้างลําเรือตามมาตรฐานความปลอดภยั

ระดบัสากล 

DG-Net : ระบบเครือข่ายข้อมูลและการสื่อสารเกี่ยวกับการนําเข้าส่งออก การจดัเก็บ และการขนส่งสินค้า

อันตรายอย่างปลอดภยัต่อชวีติทรัพย์สนิและสิ่งแวดล้อม  

กระบวนการบริหารจดัการคลงัสนิค้าอนัตรายจําเป็นต้องมีมาตรการท่ีพิเศษและเคร่งครัดวา่คลงัสินค้าทัว่ไป เน่ืองจาก

อาจมีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแลดล้อม อีกทัง้การดําเนินงานต้องมีการรายงานและติดต่อกับหน่วยราชการท่ี

เก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการทา่เรือแหลมฉบงั และหน่วยงานศลุกากร ระบบ DG-Net จึงถกูคิดค้นขึน้เพ่ือเป็น ศูนย์กลาง

ของระบบฐานข้อมูลด้านสินค้าอนัตรายและเคมีภณัฑ์ ท่ีผ่านเข้าออกประเทศไทย ผ่านทางท่าเรือแหลมฉบงัเพ่ือการ

บริหารจดัการสนิค้าอนัตรายอยา่งปลอดภยัตอ่ชีวิต สงัคม ชมุชนและสิง่แวดล้อม  

โดยผู้ นําเข้าสง่ออกสินค้าอนัตรายต้องทําการกรอกข้อมลูสินค้าอนัตราย (Safety Data Sheet) ลงในเครือข่ายข้อมลู 

DG-Net ซึง่ประกอบด้วย ช่ือสาร ช่ือผู้ นําเข้าสง่ออก รวมถึงวิธีการจดัการกบัสารเมื่อเกิดเหตฉุกุเฉิน เป็นต้น  
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เมื่อผู้ นําเข้าสง่ออก กรอกข้อมลูใน DG-Net ครบถ้วน JWD จะประสานไปยงัท่าเทียบเรือตา่งๆ เพ่ือตรวจสอบสถานะตู้

สนิค้าอนัตรายตามข้อมลูท่ีได้รับ ถ้าข้อมลูถกูต้อง JWD จะเตรียมรถหวัลากเพ่ือไปรับตู้สนิค้าข้างลาํเรือ (DG Overside 

Delivery) และประสานข้อมูลไปยังคลงัสินค้าอันตรายเพ่ือจัดเตรียมพืน้ท่ีสําหรับจัดเก็บอย่างปลอดภัย เน่ืองจาก

สารเคมีบางอยา่งต้องแยกพืน้ท่ีในการจดัเก็บ เน่ืองจากทําปฎิกิริยาเคมีซึง่กนัและกนั 

ฐานข้อมลูดงักลา่วทกุหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง สามารถเข้าถึงข้อมลูเดียวกนัได้ทกุท่ีทกุเวลา เพ่ือค้นหาตําแหน่ง สถานะ 

ตลอดทัง้กระบวนการจดัเก็บ เคลือ่นย้าย ขนสง่ รวมทัง้ในกรณีเหตฉุกุเฉิน ฐานข้อมลูนีจ้ะมีข้อมลูสารอนัตราย (Safety 

Data Sheet) และวิธีการจดัการอย่างครบถ้วน สําหรับใช้ในการประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเ หรือเครือข่าย

ความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและเอกชนพ่ือดําเนินการแก้ปัญหาและช่วยเหลอืได้ทนัที (Real Time)  

 

 

 

 

 

 

Yard & Warehouse Management System : ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการลานวางตู้สนิค้าและคลังสินค้า

อันตรายตาม class ที่ระบุ เพื่อป้องกันการทาํปฎิกริยาของสารแต่ละประเภท  

- JWD ใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดวางตู้สินค้าอนัตรายแยกตามคลาสต่างๆตามคู่มือความปลอดภยั เพ่ือให้การ

จดัเก็บสารเคมีแตล่ะประเภทเป็นไปอยา่งปลอดภยัมากท่ีสดุและไมทํ่าปฎิกริยาตอ่กนั  

- ในการจัดเก็บและค้นหาพิกดัของตู้คอนเทนเนอร์ ในลานจัดเก็บสินค้าอนัตรายของ JWD ใช้ระบบ D-GPS 

เน่ืองจากมีความแมน่ยําสงู (คลาดเคลือ่นไม่เกิน 30 ซม.) ช่วยทําให้ค้นหาตําแหนง่ของสินค้าได้อยา่งรวดเร็ว 

แมน่ยํา ลดขัน้ตอนท่ียุง่ยากและเพ่ิมความปลอดภยัสงูสดุ ซึง่ถกูนํามาใช้เป็นท่ีแรกในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

และเป็นท่ี 2 ของโลกท่ีใช้ระบบนี ้

- ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ในการสบืค้นข้อมลูตู้สนิค้าอนัตราย 

- ระบบจดัลาํดบัคิวและระบบเรียกเก็บคา่ใช้จ่าย  
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Dangerous Goods Port Safety : ศูนย์ความปลอดภยัสินค้าอันตราย ประกอบด้วยนักเคมีและทีมตอบโต้เหตุ

ฉุกเฉิน 24 ชม. 

 

ภาระกิจหลกั 

- จัดตัง้ศูนย์ข้อมูลด้านความปลอดภัยสินค้าอันตราย (Safety Data Center) มีเอกสารข้อมูลสินค้า

อนัตราย Safety Data Sheet (SDS) > 65,000 ฉบบั/ปี โดยเอกสาร SDS ดงักลา่วถือวา่เป็นแหลง่ข้อมลู

ท่ีสําคญัมาก สําหรับการจดัการสินค้าอนัตรายทัง้สภาวะปกติและสภาวะฉกุเฉิน หน่วยงานทัง้ภาครัฐ

และเอกชนสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลดงักล่าวเพ่ือจัดการและระงับเหตุได้ทนัต่อเหตุการณ์ 

ช่วยลดผลกระทบตา่งๆ ท่ีอาจสง่ผลตอ่ชมุชน สงัคมและสิง่แวดล้อม  

- จดัอบรมสนิค้าอนัตราย (DG Traing Center) > 30 ครัง้/ปี (ผู้ รับการอบรม > 600 คน/ปี) 

- ฝึกซ้อมแผนระงบัเหตฉุกุเฉินร่วมกบัทา่เรือ เทศบาล กู้ภยั  > 10 ครัง้/ปี 

- ควบคมุความปลอดภยัระหวา่งการเก็บตวัอยา่งสนิค้าอนัตรายมากกวา่ 150 ครัง้/ปี  

- ควบคมุความปลอดภยัการขนถ่ายตู้สนิค้าอนัตราย ณ ทา่เทียบเรือ  

- ตรวจสอบอณุหภมูิตู้สินค้าควบคมุอณุหภมูิ (Reefer Container) เพ่ือป้องกนัการเกิดปฏิกิริยากบัความ

ร้อน ซึง่เสีย่งตอ่การระเบิด/เพลงิไหม้  

- ตรวจปริมาณสารเคมีท่ีกระจายอยูใ่นอากาศ 
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มาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกนัก่อนเกิดเหตุ 

- ตรวจสอบความปลอดภยับนเรือขนสง่สนิค้าอนัตราย (ขาเข้า) จํานวนมากกวา่ 4,500 ลาํ/ปี  

- สุม่ตรวจสภาพรถขนสง่สนิค้าอนัตราย รวมถึงพนกังานขบัรถต้องมีความพร้อมในการปฏิบตัิหน้าท่ี  

- ตรวจสอบสภาพพืน้ท่ี/เส้นทางการขนสง่สนิค้าอนัตรายในเขตทา่เรือแหลมฉบงั เพ่ือลดความเสีย่ง เช่น 

พืน้ถนนไมชํ่ารุด แสงสวา่งเพียงพอตอ่การขบัขี ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดการเม่ือเกดิภาวะฉุกเฉิน 

- บริษัทฯ จดัตัง้ทีมฉกุเฉิน/ศนูย์รับแจ้งเหตฉุกุเฉินตลอด 24 ชัว่โมง โดยในปี 2560 ทีมฉกุเฉินของบริษัทฯ 

สามารถระงบัเหตฉุกุเฉินเบือ้งต้น จากมาตรการป้องกนัก่อนเกิดเหต ุเช่น สารเคมีร่ัวไหล จากสนิค้า

อนัตราย จํานวนไมต่ํ่ากวา่ 40 ครัง้  

- ศนูย์ความปลอดภยัมีแผนตอบโต้สถานการณ์ฉกุเฉินสารเคมีร่ัวไหลและการเกิดเพลงิไหม้ โดยแบง่

ออกเป็น 3 ระดบั 

• แผนฉกุเฉินระดบัท่ี 1: หนว่ยงานคลงัสนิค้าสามารถจดัการเหตไุด้  

• แผนฉกุเฉินระดบัท่ี 2: หนว่ยงานต้องขอรับความชว่ยเหลอืจากหนว่ยงานภายนอก เช่น 

หนว่ยดบัเพลงิทา่เรือ  

• แผนฉกุเฉินระดบัท่ี 3: ทา่เรือเป็นผู้บญัชาการเหตฉุกุเฉินและบริษัททําหน้าท่ีให้ข้อมลู

จดัการเหตฉุกุเฉิน  

• แผนฉกุเฉินระดบัท่ี 4: นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บญัชาการเหตฉุกุเฉินและบริษัททําหน้าท่ี

สนบัสนนุข้อมลูจดัการเหตฉุกุเฉิน  
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DG Overside Delivery : การบริหารการจัดการการขนส่งสนิค้าอันตรายข้างลาํเรือตามมาตรฐานความ

ปลอดภยั 

- รถขนสง่วตัถอุนัตรายต้องมีลกัษณะสภาพตวัรถ สว่นประกอบและอปุกรณ์ความปลอดภยัตามเกณฑ์

ควบคมุมาตรฐานของลกูค้าหรือท่ีกฎหมายกําหนด 

- ประกนัภยัความเสยีหายของวตัถอุนัตรายในกรณีเกิดอบุตัเิหต ุเพ่ือเป็นมาตรการช่วยลดความเสีย่งใน

การอบุตัิภยัและความสญูเสยีท่ีอาจเกิดขึน้ในระหวา่งการขนสง่วตัถอุนัตราย 

- นําระบบการควบคมุเส้นทางมาใช้กบัรถขนสง่ทกุคนั ด้วย GPS Tracking ซึง่ไมแ่คเ่พียงแสดงตาํแหนง่ 

เส้นทาง หรือการควบคมุความเร็วเทา่นัน้แตย่งัสามารถย้อนดปูระวตัิและอพัเดทข้อมลูการขนสง่ได้

อยา่งมีประสทิธิภาพอีกด้วย เพ่ือสง่มอบสนิค้าถงึมือผู้ รับอยา่งถกูต้อง รวดเร็ว และปลอดภยั 

- กําหนดให้พนกังานขบัรถทกุคนต้องมีใบอนญุาตประเภทท่ี 4 ผา่นการตรวจสอบประวตัิ ได้รับการตรวจ

สภาพร่างกาย เพ่ือความพร้อมในการทํางาน เช่น การตรวจวดัปริมาณแอลกอฮอล์ในเลอืด การสุม่

ตรวจวดัสารเสพติดก่อนการปฏิบตัิงาน เป็นต้น 

- พนกังานขบัรถทกุคนต้องเข้ารับการฝึกอบรมการขบัขี่เพ่ือความปลอดภยัและการอมรมการปฐม

พยาบาลเบือ้งต้น 

 

 

 

 

ประโยชน์ของนวัตกรรมระบบบริหารจัดการสนิค้าอันตรายแบบครบวงจร (DG-Total)  

ทางบริษัทฯ ได้ดําเนินการพฒันาระบบ DG-Total ซึง่มุง่เน้นตอบโจทย์ของกลุม่ผู้ใช้บริการท่ีแตกตา่งกนั ผา่นการ 

ร่วมมือกบัพนัธมิตร องค์กรภาครัฐและเอกชน รวมถึงหนว่ยงานท่ีมีความเช่ียวชาญในธุรกิจประเภทนีเ้พ่ือเช่ือมโยงสิทธิ

ประโยชน์และเกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้มีสว่นเก่ียวข้อง ครอบคลมุถึงประเทศและสาธารณชน 

 

 



 

  

แบบ 56-1 ปี 2560บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 
  

สว่นที่ 2 หน้า 71 / 120 

 

1. เป็นศูนย์กลางรับผิดชอบการปฏิบัติการสินค้าอันตรายเพียงรายเดียวในเขตท่าเรือแหลมฉบังและเป็น

ศูนย์กลางข้อมูลและระบบการจัดการฐานข้อมูลท่ีเก่ียวกับสินค้าอันตรายบนเครือข่ายสารสนเทศท่ีมี

ประสทิธิผลและมีประสทิธิภาพ สามารถตรวจสอบสถานะและดแูลสนิค้าอนัตรายตลอดหว่งโซข่องการนําเข้า

สง่ออกตลอด 24 ชม. 

2. สามารถลดการเกิดเหตุและแก้ไขปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับสินค้าอันตรายได้ทนัต่อเหตุการณ์ ทัง้ท่ีอยู่บนเรือ    

ขณะเทียบทา่และระหวา่งขนสง่  

3. ลดการทําเอกสารต่าง ท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงานราชการต่างๆ ให้เหลือเพียงแหล่งเดียว เพ่ิมความสะดวก      

ในการสง่รายงานสนิค้าอนัตรายด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ตามระเบียบท่ีกําหนดโดยทา่เรือแหลมฉบงั 

4. ศนูย์กลางการสาํหรับให้ความรู้ ข้อมลูทางสถิติ และข้อแนะนําเก่ียวกบัสนิค้าอนัตรายทางด้านความปลอดภยั

ตามมาตรฐานสากลและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

5. ศูนย์กลางฝึกอบรมการสมัมนาและการประชุมให้กับบคุคลากรท่ีปฏิบตัิงานเก่ียวข้องกับสินค้าอนัตรายแก่

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ผู้ นําเข้า-สง่ออก ตวัแทนสายเรือ ผู้ประกอบการทา่เรือ และประชาชนทัว่ไป  

6. สร้างความเช่ือมั่นให้กับสาธารณชนเก่ียวกับมาตรฐานความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน สังคมและ

สิ่งแวดล้อม ด้วยระบบการจดัการตามมาตรฐานสากลท่ีได้รับการรับรอง ได้แก่ C-TPAT, PSHE-MS, ISPS 

Code, ISO 9001, ISO 14000, ISO 18000 

 

1.3 ความรับผิดชอบต่อลกูค้า 

การบริการลูกค้า  

เพ่ือความพงึพอใจสงูสดุของลกูค้า บริษัทฯ มีหนว่ยงาน “ลกูค้าสมัพนัธ์” เป็นตวักลางในการติดตอ่และประสานงานกบั

ลกูค้า โดยบริษัทฯ มีเกณฑ์การประเมินการให้บริการลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้ 

บริษัทฯ ถกูจดัอนัดบัเป็นผู้ ให้บริการในระดบัดี (ทกุหวัข้อต้องได้คะแนนการประเมินอย่างน้อย 3 คะแนน จากคะแนน

เต็ม 4) โดยประเมินตามหวัข้อยอ่ยดงัตอ่ไปนี ้ 

- รับสนิค้าเข้าระบบทนัเวลา 

- ความถกูต้องในการจดัเก็บสนิค้า  

- ความถกูต้องในการจ่ายสนิค้า  

- จํานวนข้อร้องเรียนจากลกูค้า  

- จํานวนครัง้ท่ีสนิค้าเสยีหาย หรือเกิดอบุตัิเหต ุ 

 



 

  

แบบ 56-1 ปี 2560บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 
  

สว่นที่ 2 หน้า 72 / 120 

 

ในปี 2560 ระดบัความพงึพอใจลกูค้าเฉลีย่ทกุไซต์งานอยูท่ี่ 96.25% โดยวดัผลจากการปฎิบตัิงานในทกุสว่น พบวา่มี 3 

ประเด็นหลกัท่ีลกูค้าร้องเรียน ได้แก่ 1) การสง่สินค้าผิดพลาด 2) สินค้าชํารุดเสียหาย 3) การสื่อสาร ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้มี

การนําผลการประเมินระดบัความพึงพอใจของลกูค้า รวมทัง้ข้อเสนอแนะ ไปวิเคราะห์เพ่ือหาปัจจัยความเสี่ยง และ

กําหนดเป็นแนวทางการแก้ไขป้องกนั รวมทัง้แผนเพ่ือพฒันาและปรับปรุงสนิค้าและบริการตอ่ไป  

 

การให้บริการอย่างเท่าเทียม 

บริษัทฯ มีเป้าหมายและนโยบายการให้บริการลกูค้าโดยเทา่เทียมกนัอยา่งชดัเจน พร้อมถ่ายทอดไปสูพ่นกังานทกุ

หนว่ยงานทกุระดบัเพ่ือการปฎิบตัิโดบบริการลกูค้าด้วยแนวคิด “Customer First” และมีการกําหนดแนวปฎิบตัิในการ

ให้บริการลกูค้าเป็นมาตรฐานเดยีวกนัทกุไซต์งาน โดยให้การดแูลลกูค้าทกุคน ทกุระดบั ทกุเชือ้ชาติ ทกุเพศ ทกุวยั ใน

แบบเดียวกนั โดยไมเ่ลอืกปฎิบตัิ   

 

1.4 การบริหารจัดการคู่ค้า  

บริษัทฯ  กําหนดมาตรการบริหารจดัการคู่ค้าเพ่ือให้การดําเนินงานของคู่ค้าเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด สามารถ

ตอบสนองความต้องการสินค้าท่ีเพ่ิมมากขึน้ บรรลเุป้าหมาย สามารถรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการเพ่ือสร้าง

ความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างคู่ค้าและบริษัทฯ รวมทัง้เป็นการเสริมสร้างความตระหนกัแก่คู่ค้าถึงจุดยืนขององค์กรด้าน

ความยัง่ยืน บริษัทฯ มีมาตรฐานการคดัเลอืก, การประเมิน และตรวจสอบคูค้่าอยา่งยตุิธรรมและโปร่งใส ยดึหลกัความ

มัน่คงทางธุรกิจและความเช่ือถือได้ของคู่ค้า รวมถึงสามารถตอบสนองความต้องการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี โดยมี

การบริหารจดัการคูค้่าประกอบด้วย การจดัทําทะเบียนคู่ค้า (APPROVED VENDOR LIST  : AVL) เพ่ือคดัเลือกคูค้่าท่ี

มีศักยภาพร่วมธุรกิจโดยใช้แบบฟอร์ม ( QSHE-FM-PC-002 ,QSHE-FM-PC-011 ,QSHE-FM-PC-012 ) ในการ

ประเมินศกัยภาพของคู่ค้า ทัง้ทางด้านความพร้อมของการบริการ การสง่มอบ การขนสง่ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั

และสิ่งแวดล้อม มาตรฐานอตุสาหกรรม และคู่ค้าจะต้องสามารถดําเนินธุรกิจตามแนวทางการปฏิบตัิอย่างยัง่ยืนของ

บริษัทฯ การบริหารจัดการทะเบียนคู่ค้าอยู่ภายใต้การขึน้ทะเบียนคู่ค้า นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัเพ่ิมความมัน่ใจในการ

ดําเนินงานของคูค้่าให้ได้สนิค้าและบริการจากคูค้่าท่ีมีการดําเนินตามแนวทางการปฏิบตัิอยา่งยัง่ยืน  

 

นอกจากนี ้เพ่ือเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงในการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า บริษัทฯ ได้กําหนดเง่ือนไขการ

ดําเนินงานของคู่ค้าต้องเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและมีการควบคมุดแูลให้คูค้่าปฏิบตัิตามสญัญาท่ีตกลงกนัไว้ 

โดยเฉพาะงานท่ีมีความเสี่ยงในด้านต่างๆ เช่น ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยมีการ

จัดทําโครงการประเมินความเสี่ยงของงานท่ีเก่ียวข้องกับผู้ รับเหมา (SUB-CONTRACTOR) เพ่ือพิจารณาคัดเลือก

ผู้ รับเหมาท่ีมีศกัยภาพ หากคูค้่าได้คะแนนไมผ่า่นตามท่ีกําหนดจะไมไ่ด้รับการพิจารณาคดัเลอืก  

บริษัทฯ สนับสนุนการจัดหาสินค้าและบริการจากคู่ค้าในท้องถ่ิน (ท้องถ่ิน หมายถึง การจัดหาภายในจังหวัดท่ีตัง้

หน่วยงานของบริษัทฯ ในประเทศไทย) ตลอดจนสง่เสริมให้มีการจดัหาสินค้าจากพืน้ท่ีท่ีสถานประกอบการตัง้อยู่เป็น

หลกั เพ่ือสนบัสนนุเศรษฐกิจ สร้างงาน และรายได้ให้แก่คนในพืน้ท่ี และมีข้อได้เปรียบในแง่ของต้นทนุท่ีตํ่ากวา่และการ

ขนสง่ท่ีรวดเร็วกวา่ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความมุง่มัน่ของบริษัทฯ ในการเสริมสร้างความสมัพนัธ์ระยะยาวกบัชมุชน 

ส่งผลให้องค์กรได้รับความไว้วางใจจากชุมชนในการดําเนินการ นอกจากนีย้ังส่งเสริมสนับสนุนให้คู่ค้าดูแลและ
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รับผิดชอบตอ่สงัคม ชมุชน จดัหาสนิค้าและบริการในท้องถ่ิน เพ่ือลดต้นทนุของสนิค้าและสนบัสนนุการจดัหาในท้องถ่ิน

ด้วยเช่นเดียวกนั  

 

เกณฑ์การคัดเลือก ประเมินและตรวจสอบคุณภาพของคู่ ค้า  

ด้วยความมุง่มัน่ท่ีจะรักษามาตรฐานการให้บริการแก่ลกูค้า บริษัทฯ ได้กําหนดเกณฑ์เบือ้งต้นเพ่ือคดัเลอืกคูค้่า ดงันี ้

1. มีประวตัิทางการเงินท่ีเช่ือถือได้ และมศีกัยภาพท่ีจะเติบโตไปพร้อมกบับริษัทฯ ได้ในระยะยาว 

2. ผลติหรือจําหนา่ยสนิค้าท่ีมคีณุภาพตรงกบัความต้องการ และสามารถตรวจสอบคณุภาพได้ 

3. ให้การสนบัสนนุด้านการสง่เสริมการขาย และการให้บริการหลงัการขายแก่ลกูค้า 

โดยบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบตัิตามกฎหมายทรัพย์สนิทางปัญญาของบคุคลอ่ืน โดยจะนํามาใช้ตอ่เมื่อได้รับสทิธ์ิใน

การใช้งานเทา่นัน้ การละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาถือเป็นการขดัตอ่นโยบายของบริษัทฯ 

 

บริษัทฯ มีกระบวนการประเมินและตรวจสอบคู่ค้า เพ่ือประเมินความเสี่ยง กําหนดแผนการแก้ไข ประเมินผลภายหลงั

ดําเนินการแก้ไขตามแผนร่วมกนั โดยคํานึงถึงคณุภาพ ปริมาณ ความปลอดภยัในการผลิตและสง่มอบตามข้อกําหนด

เบือ้งต้นของบริษัทฯ รวมถึงข้อกําหนดขัน้ตํ่าตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายสิง่แวดล้อม และมาตรฐานการจดัการตา่งๆ 

เช่น มาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 เป็นต้น 

 

บริษัทฯ มีการประเมินและตรวจสอบคู่ค้ารายใหม่ก่อนการเร่ิมใช้งาน และประเมินผลหลงัจากการใช้งาน รวมถึงคู่ค้า

รายเดิมจะต้องได้รับการประเมินอยา่งสมํ่าเสมอ โดยมีหวัข้อการประเมินแบง่ตามลกัษณะการให้บริการของคูค้่า ดงันี ้

 

1. แบบประเมินผู้ เสนอราคาสนิค้า/บริการ มีหวัข้อการประเมิน ดงันี ้

- ด้านคณุภาพ เช่น ความพร้อมของข้อมลู, ความรวดเร็วในการเสนอราคา, การรับประกนัสินค้าหรือ

บริการ เป็นต้น 

- ด้านราคา เช่น ราคาเมื่อเทียบกบัผู้ เสนอรายอ่ืน, ระยะเวลาในการให้เครดิตเทอม, ความสะดวกใน

การชําระเงิน เป็นต้น 

- ด้านความปลอดภยั/สิง่แวดล้อม เช่น มีการอบรมเก่ียวกบักฎหมายความปลอดภยัในการทํางาน, มี

การสือ่สารและฝึกอบรมด้านสิง่แวดล้อม, การจดัการของเสยีในสาํนกังาน เป็นต้น 

 

2. แบบประเมินผู้ รับเหมาแรงงานและผู้ให้บริการภายในบริษัท มีหวัข้อการประเมิน ดงันี ้

- ด้านความปลอดภยั เช่น ก่อนเข้าพืน้ท่ีปฏิบตัิงานได้มีการเข้าสาํรวจพืน้ท่ีท่ีจะปฏิบตัิงาน, มีป้ายแจ้ง

เตือนและกัน้พืน้ท่ีแสดงอาณาเขตขณะปฏิบตัิงาน, ระหว่างปฏิบตัิงาน ผู้ปฏิบตัิมีอุปกรณ์ป้องกนั

อนัตรายสว่นบคุคล, สนิค้าหรือบริการตรงตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.)หรือไม ่เป็น

ต้น 
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- ด้านสิง่แวดล้อม เช่น มีการเตรียมการป้องกนัมลภาวะจากการปฏิบตัิงาน ไมใ่ห้สง่ผลกระทบตอ่คน/

สิง่แวดล้อม, มีฝาปิดภาชนะบรรจพุสัด ุหรือวตัถดุินท่ีจะสง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมขณะปฏิบตัิงาน

, หลงัจากปฏิบตัิงานมีการจดัการบําบดัของเสยี เป็นต้น 

- ด้านการจดัการ เช่น สนิค้าหรือบริการ มีคณุภาพตรงตามความต้องการในการใช้งาน, ประสทิธิภาพ

ในการสง่สินค้าหรือบริการ ปฏิบตัิงานตรงตามกําหนดเวลา, มีการตอบสนองในการแก้ไขปัญหาท่ี

เก่ียวข้องกบัสนิค้าหรือบริการด้วยความรวดเร็ว เป็นต้น 

 

ในปี 2560 บริษัทฯ มีการประเมินและตรวจสอบคูค้่า และให้คะแนนคณุภาพ ปีละ 2 ครัง้  โดยทีมจดัซือ้จะให้ผู้ใช้บริการ

ของแตล่ะหนว่ยงานทําแบบประเมนิคูค้่าท่ีสาํคญัโดยตรง เพ่ือให้ได้ผลกระประเมินท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสดุ และ

ยงัมีการตรวจเยี่ยมคูค้่าโดยทีมจดัซือ้ ปีละ 2 ครัง้ ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่พบผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

ความปลอดภยัและสขุอนามยั 
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2. การจัดการส่ิงแวดล้อม 
 

บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายในการบริหารจดัการสิ่งแวดล้อมไว้อย่างชดัเจน เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมของชมุชนและสงัคม 

พร้อมทัง้จดัทําและพฒันาระบบบริหารคณุภาพมาตรฐาน ISO9001 มาตรฐานการจดัการสิ่งแวดล้อม ISO14001 โดย

คํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การดํารงรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การปฎิบตัิงานของพนกังาน และการ

ปฎิบตัิตอ่ชมุชนท่ีดี  

 

นโยบายสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015) 

 “นโยบายสิ่ งแวดล้อม  ได้ถูกกําหนดโดยผู้บริหารระดบัสงู  และได้เผยแพร่ให้พนกังานทุกคนทราบเพ่ือ

นําไปปฎิบตัิโดยครอบคลมุทกุกระบวนการดําเนินงานของกิจการท่ีอาจสง่ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม และการคงไว้ซึ่ง

ความปลอดภยัและสขุภาพอนามยัของพนกังาน เพ่ือปกป้องสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ      

ลดการใช้พลงังานสิน้เปลอืง และขจดัสภาพความเสีย่งตอ่ความไมป่ลอดภยัในการทํางาน” 

 

2.1 การบริหารจัดการพลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ 

บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการบริหารจดัการด้านพลงังานเป็นอยา่งมาก โดยบริษัทฯ ได้วางแผนเร่ืองการประหยดัการ

ใช้พลงังานไว้ตัง้แต่ช่วงเร่ิมต้นของการสร้างอาคาร ซึ่งรวมถึงการเลือกใช้วสัด ุอปุกรณ์ การใช้พลงังานทดแทน รวมถึง

การรณรงค์ปลูกจิตสํานึกให้กับพนักงาน ทัง้นี ้ในปี 2560 ไม่พบว่ามีกรณีท่ีมีการกระทําผิดกฎหมายท่ีเก่ียวกับ

สิง่แวดล้อมแตอ่ยา่งใด 

 

โครงการสร้างจิตสาํนึกด้านการประหยดัพลังงานไฟฟ้า 

ในปี 2560 บริษัทฯ มีการกําหนดเป้าหมายลดการใช้ไฟฟ้าจากปี 2559 ลง 2% สาํหรับสาํนกังานใหญ่ และคลงัสนิค้า  

สวุินทวงศ์ โดยมกีารดาํเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1. จดัทําป้ายรณรงค์การประหยดัไฟฟ้าติดตามสวิทช์ไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ 

2. เพ่ิมประสทิธิภาพการทําความเยน็ของระบบปรับอากาศโดยเพ่ิมความถ่ีในการล้างแอร์ จาก 2 ครัง้ตอ่ปี    

เป็น  4 ครัง้ตอ่ปี 

 

จากการดาํเนินกิจกรรมดงักลา่วในปี 2560 ทําให้บริษัทสามารถลดคา่ไฟฟ้าจากปี 2559 ได้ 9.34% 

 

โครงการประหยดันํา้มันรถยกขนาดใหญ่และรถเครนขาสูงสาํหรับคลังสนิค้าอนัตรายแหลมฉบัง 

คลงัสินค้าอนัตรายแหลมฉบงัให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์สินค้าจากท่าเรือแหลมฉบงัมาจัดเก็บท่ีคลงัสินค้า และ

จดัสง่ตู้คอนเทนเนอร์สินค้าจากคลงัสินค้าไปยงัท่าเรือแหลมฉบงั ในการปฏิบตัิงานดงักลา่วมีการใช้ รถยกขนาดใหญ่ 

(Reach Stacker) และ รถเครนขาสงู (Rubber Tyred Gantry Crane) เพ่ือยกตู้คอนเทนเนอร์ รถยกขนาดใหญ่และรถ

เครนขาสูงใช้นํา้มนัดีเซลปริมาณมากสําหรับขบัเคร่ืองยนต์ บริษัทฯ จึงเล็งเห็นความสําคญัในการลดอัตราการใช้

เชือ้เพลงิโดยกําหนดมาตรการดงัตอ่ไปนี ้ซึง่ได้เร่ิมดําเนินการในเดือนกนัยายน ปี 2560 
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1. ตรวจสอบอะไหลท่ี่มีแนวโน้มเสีอ่มสภาพและสิน้เปลอืงพลงังานโดยไมจํ่าเป็นแล้วทําการเปลีย่นอะไหลท่ี่มี

คณุภาพเพ่ือให้ระบบการขบัเคลือ่นและการยกมีประสทิธิภาพสงูสดุ 

2. การติดตัง้เคร่ืองป่ันไฟสาํรองบนรถเครนขาสงูจํานวน 4 ชดุ สาํหรับรถเครนขาสงู 4 คนั เป็นการลดการใช้

เคร่ืองยนต์หลกัท่ีเปลอืงนํา้มนัจากการเคร่ืองป่ันไฟ แล้วใช้เคร่ืองป่ันไฟฟ้าสาํรองท่ีใช้นํา้มนัน้อยกวา่ในการให้

พลงังานไฟฟ้าระบบทําความเย็นและระบบไฟฟ้าของห้องควบคมุโดย ไมต้่องให้เคร่ืองยนต์หลกัทํางาน

ตลอดเวลาเมือ่ไมเ่คลือ่นท่ี 

3. จดัหาช่างผู้ ชํานาญการทําการตรวจสอบระบบการทํางานของรถประจําทกุวนัเพ่ือให้สภาพเคร่ืองจกัรมีสภาพ

สมบรูณ์ท่ีสดุ 

4. ลดระยะเวลาการซอ่มบํารุงเคร่ืองยนต์และระบบยกโดยให้ดําเนินการในทกุๆ 250 ชัว่โมง จากปกตท่ีิไมม่ีการ

ระบจํุานวนชัว่โมงอยา่งชดัเจน 

5. ผู้บริหารสาขาจดัประชมุร่วมกนักบัเจ้าหน้าท่ีขบัรถ เพ่ือกําหนดมาตรการขบัรถอยา่งประหยดันํา้มนั 

 

จากการดาํเนินกิจกรรมดงักลา่วในปี 2560 ทําให้บริษัทสามารถลดอตัรการใช้นํา้มนัจากปี 2559 ได้ 13% 

 

ตารางแสดงปริมาณอตัราการใช้นํา้มนัรถยกขนาดใหญ่และรถเครนขาสงู 

 

โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทติย์ 

บริษัทฯ มีโครงสร้างอาคารของโกดงัสินค้าขนาดใหญ่ จึงเป็นโอกาศท่ีดีในการใช้พืน้ท่ีของหลงัคาอาคารมาใช้ในการ

ผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ โดยได้เร่ิมโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลงัคาอาคารห้องเย็นเป็น

อนัดบัแรก เน่ืองจากเป็นกิจกรรมดําเนินงานท่ีใช้พลงังานไฟฟ้าคอ่นข้างมาก คา่ใช้จ่ายด้านพลงังานไฟฟ้าถือเป็นต้นทนุ

ปี 2560 

พค มิย กค สค กย ตค พย ธค 

อตัราการใช้น้ํามนัเฉลียก่อนเร่ิมโครงการ อตัราการใช้น้ํามนัเฉลียหลงัเร่ิมโครงการ 

ปรมิาณการใช ้น้ํามนัดเีซลสาํหรบั

รถยกขนาดใหญ่ Reach Stacker  

ปี 2560  (ลติร) 26,310 24,167 25,512 23,222 20,453 20,887 22,785 22,969 

ปรมิาณการใช ้น้ํามนัดเีซลสาํหรบั

รถเครนขาสงู Rubber Tyred 

Gantry Crane ปี 2560  (ลติร) 24,058 26,922 27,839 30,498 15,790 26,520 25,009 23,280 

ปรมิาณตูส้นิคา้ทีใ่หบ้รกิาร ปี 2560   10,814    10,961   10,675   10,447    10,540    10,371    10,519    10,503  

อตัราการใชน้ํ้ามนัดเิซลลติรต่อตู ้  

ปี 2560      4.66       4.66      5.00      5.14       3.44        4.57       4.54       4.40  

อตัราการใชน้ํ้ามนัดเิซลเฉลยีก่อน

และหลงัโครงการ  
4.86% 4.24% 

สดัส่วนการประหย้ดน้ํามนั 13% 
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หลกัท่ีมีสดัส่วนประมาณ 23% ของค่าดําเนินงานรวมทัง้หมดของกลุ่มห้องเย็น โดยได้เร่ิมตัง้แต่เดือนธันวาคม 2559 

และมีการขยายโครงการมากขึน้ในแตล่ะไตรมาสของปี 2560  

 

ตารางแสดงกําลงัการผลติไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ของแตล่ะสาขา 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ มีเซลล์แสงอาทิตย์เป็นอุปกรณ์ท่ีแปลงแสงอาทิตย์ให้เป็นพลงังานไฟฟ้า และ

ไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์แปลงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง เมื่อต้องการใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร 

จําเป็นต้องมีการแปลงไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลบัก่อน จึงจะสามารถใช้งานได้กบัอปุกรณ์ไฟฟ้าทัว่ไป 

สว่นประกอบท่ีสาํคญัของระบบผลติไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ในโครงการประกอบด้วย 4 สว่น คือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในปี 2560 บริษัทฯ สามารถใช้พลงังานทดแทนรวมทัง้สิน้ได้ 1,735.7 เมกะวตัต์ ช่วยให้ประหยดัค่าไฟฟ้าได้ปีละกว่า 

10 ล้านบาท และลดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1,735,735 กิโลกรัม CO2e  

 

ตารางแสดงกําลงัการผลติจริงจากการตรวจวดัโดยอปุกรณ์แดงผลและชดุเก็บข้อมลู (Data Locker) ปี 2560 

 

 

 

 

 

โครงการที่ติดตัง้ กาํลังการผลิต  (กิโลวตัต์) 

ห้องเย็น สาขามหาชยั 1948 

ห้องเย็น สาขาสวุินทวงศ์ 992 

กาํลังการผลิตรวมทัง้กลุ่มบริษัท JWD  2940 

เดือน มค กพ มีค เมษ พค มิย กค สค กย ตค พย ธค 

กาํลงัการผลติ         

(เมกะวตัต์) 103.1 117.1 145.3 140.6 118.9 133.5 118.2 149.3 163.1 190.7 174.4 181.5 

กาํลงัการผลิต รวมในปี 2560 (เมกะวตัต)์ 1735.7 

1.ชดุแผงเซลล์ 2.เคร่ืองแปลง 3. ตู้ 4. อปุกรณ์ควบคมุตู้สวิทช์บอร์ด และ

อปุกรณ์แสดงผลพร้อมชดุเก็บข้อมลู  
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ตารางแสดงผลการลดภาวะโลกร้อนโดยพิจารณาจาก คา่คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทา่ (กิโลกรัม CO2e) ปี 2560 

 

 

บริษัทฯ ยงัคงดาํเนินการขยายกําลงัการผลติไฟฟ้าโดยพลงังานทดแทนอยา่งตอ่เน่ืองในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2561 

ได้มีการวางแผนขยายกําลงัการผลติท่ี ห้องเย็นสาขาสวุินทวงศ์ อีก 220 กิโลวตัต์ 

 

2.2 การบริหารจัดการนํา้อย่างมีประสิทธิภาพ 

บริษัทฯ มีความพยายามท่ีจะลดปริมาณการใช้นํา้ลง โดยกําหนดให้ฝ่ายซอ่มบํารุงมีการตรวจสอบท่อประปา มาตรวดั

นํา้และอุปกรณ์ต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอทุกเดือน เลือกใช้โถสขุภัณฑ์ ก๊อกนํา้ รวมถึงการรณรงค์ปลูกจิตสํานึกให้กับ

พนกังานเร่ืองการประหยดันํา้ โดยในปี 2560 สาํหรับสํานกังานใหญ่ บริษัทฯ สามารถลดการใช้นํา้จากปี 2559 ลงได้ 

3.66%  

 

 

ตารางแสดงสถิติการใช้นํา้สาํหรับสาํนกังานใหญ่ (บาท/คน/ปี) 

  ค่านํา้ใช้ปี 2559 ค่านํา้ใช้ปี 2560 

สํานกังานใหญ่  94,041 94,205 

จํานวนพนกังาน 377 392 

อตัราการการใช้นํา้ตอ่พนกังาน  (บาท/คน/ปี) 249 240 

อัตราการประหยัดนํา้ ปี 2560 กับ ปี 2559 3.66% 

 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้มีการนํานํา้ท่ีใช้แล้วจากการดําเนินงานของบริษัทฯ กลบัมาใช้ใหม่อย่างเป็นระบบ โดยได้

ดําเนินการเพ่ือบําบดันํา้ทิง้ท่ีคลงัห้องเย็นมหาชยัเป็นหลกั เน่ืองจากในการดําเนินกิจกรรมมมีการใช้นํา้คอ่นข้างมาก ซึง่

นํา้ท่ีได้จากบําบดัจะถกูนําไปใช้ในกิจกรรม เช่น ล้างพืน้คลงัสนิค้า รถนํา้ต้นไม้ภายในบริษัท เป็นต้น 

บริษัทได้ดําเนินการเพ่ือบําบดันํา้ทิง้และนํามาใช้โดยขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

 

 

 

เดือน มค กพ มีค เมษ พค มิย 

คารบ์อนไดออกไซด์

เทยีบเท่า  

(กโิลกรมั CO2e)  

103,100 117,130 145,250 140,600 118,910 133,540 

กค สค กย ตค พย ธค 

118,240 149,290 163,120 190,680 174,399 181,476 

 คารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่า (กิโลกรมั CO2e)รวมในปี 2560 1,735,735 
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ลาํดับขัน้ตอน รายละเอียด รูปภาพประกอบ 

ขัน้ตอนที่ 1 

- รวบรวมนํา้เสียทัง้หมดมาทีบ่อ่รวมนํา้เสีย (Sump Tank) 

 

- ดกัขยะที่มากบันํา้ทิง้แบบละเอียด โดยตะแกรงอตัโนมตัิ  

(Rotary Drum Screen) 

 

ขัน้ตอนที่ 2 - ลดคา่ความสกปรกของนํา้ทิง้ BOD โดยบอ่หมกัไร้อากาศ  

 

ขัน้ตอนที่ 3 

- นํา้จากบอ่หมกัไร้อากาศ จะสง่มาที่ บอ่แอนนอกซิก 

(Anoxic Tank) คือ บอ่ที่ป็นสภาวะที่ไมมี่ออกซิเจนละลาย

ในนํา้ทําให้ไนตริฟายอิงแบคทีเรีย สามารถบําบดั

ไนโตรเจนในนํา้ได้ 

 

ขัน้ตอนที่ 4 - บอ่พรี-เอสบีอาร์ (Pre-SBR Tank) คือบอ่ปรับปรุงเติม

อากาศใหมท่ี่รับนํา้มาจากบอ่แอนนอกซิก 

 

ขัน้ตอนที่ 5 

 

- บอ่เอสบีอาร์ (SBR Tank) คือบอ่บําบดัทําหน้าที่เติม

อากาศและตกตะกอนในถงัเดียวโดยแบง่เป็น 4 ขัน้ตอน 

- ขัน้ตอนที่ 1 คือเติมนํา้ ซึง่สามารถเติมนํา้เสียเข้าได้

ตลอดเวลา 

- ขัน้ตอนที่ 2 คือเติมอากาศ 2 ช.ม 

- ขัน้ตอนที่ 3 คือตกตะกอน 1 ช.ม 

- ขัน้ตอนที่ 4 คือระบายนํา้ใส 2 ช.ม 

 

ขัน้ตอนที่ 6 
- บอ่พกันํา้ใส  คือ บอ่รับนํา้ที่บาํบดัแล้วมาพกั นํากลบัมาใช้

ใหมแ่ละเป็นจดุตรวจวดัคณุภาพนํา้ก่อนปลอ่ยสูค่ลอง

ธรรมชาต ิ
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ขัน้ตอนที่ 7 - ถงัเก็บนํา้ที่บําบดัแล้วมาใช้ใหม ่

 

ขัน้ตอน 8 - นํานํา้ REUS ใช้รดนํา้ต้นไม้และล้างพืน้ 

 

 

 

จากการดําเนินงานดงักลา่ว ปี 2560 บริษัทฯ สามารถลดการใช้นํา้ โดยนํานํา้กลบัมาใช้ใหม่จํานวน 6,125 ลกูบาศก์

เมตร  

  

2.3 การจัดการขยะ 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงการเพ่ิมขึน้ของสิ่งปฏิกูลและวสัดท่ีุเหลือใช้ ซึ่งท่ีก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมาภายหลงั 

เพ่ือให้การจดัการขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงจดัทําโครงการ “การคดัแยกขยะตามมาตราฐานสี” โดยมี

การแบ่งสีถงัขยะสําหรับขยะแต่ละประเภทให้ชดัเจน ขยะรีไซเคิลใช้ถงัสีเหลือง ขยะมลูฝอยใช้ถงัขยะสีเขียว และขยะ

อนัตรายใช้ถังขยะสีแดง มีการบ่งชีป้ระเภทขยะและจัดเตรียมถังขยะไว้ท่ีจุดต่างๆ ในบริเวณสํานกังาน อาคารและ

คลังสินค้าทุกสาขา บริษัทฯ มีการปลูกฝังจิตสํานึกท่ีดีในเร่ืองการทิง้ขยะให้กับพนักงานได้เห็นความสําคัญและ

ประโยชน์ของการคดัแยกขยะโดยการอบรมพนกังานทกุคน รวมทัง้ผู้ รับเหมาท่ีเข้ามาทํางานในบริษัท 

วิธีการกําจดัขยะดําเนินการโดยสง่ขยะให้กบัผู้ รับบําบดัท่ีได้รับอนญุาตตามกฎหมาย ขยะรีไซเคิลสง่ให้กบัผู้ รับบําบดั

เพ่ือนํากลบัมาใช้ใหม่ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สว่นขยะมลูฝอยและขยะอนัตรายถกูสง่ให้กบัผู้ รับบําบดัเพ่ือ

กําจดัขยะอยา่งถกูวิธีเพ่ือลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม 

 

ตารางสรุปผลการกําจดัขยะอนัตรายปี 2560 

 

 

 

 

ประเภทขยะอันตราย ปริมาณ ผู้ รับบาํบัด หมายเลขผู้ รับบาํบัด 

นํา้เสียปนเปือ้นสารเคมี 5000 Kg บริษัทอคัคีปราการ DIW-D-085800027 
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2.4 การตรวจวดัด้านสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือเป็นการตรวจสอบสมรรถนะของการจดัการด้านสิง่แวดล้อมของบริษัทและดผูลกระทบจากกิจกรรมของบริษัทท่ีมี

ตอ่สิง่แวดล้อมและชมุชน  บริษัทฯ จึงได้มีการตรวจวดัด้านสิง่แวดล้อมปีละ 1 ครัง้ตามพารามเิตอร์ จากผลการตรวจวดั

พบวา่ ผลการวดัคา่ในทกุพารามเิตอร์ของปี 2560 ผา่นตามมาตรฐานกฎหมายท่ีกําหนด บริษัทฯ จะยงัคงดําเนินการ

เฝ้าระวงัการดําเนินกิจกรรมตา่งๆ โดยให้มีผลกระทบน้อยท่ีสดุตอ่สิง่แวดล้อมและชมุชน 

 

ตารรางผลการตรวจวดัคา่นํา้เสยีประจําปี 2560 

สาขา 

จาํนวน

จุด

ตรวจวัด 

ค่าสูงสุดผลการตรวจวัดนํา้เสียในแต่ละ พารามิเตอร์ 

BOD COD SS TDS Oil&Grease TKN 

ค่ามาตรฐานตาม

กฎหมาย 
 -  ≤ 20 mg/l  ≤ 120 mg/l  ≤ 50 mg/l 

 ≤ 3000 

mg/l 
 ≤ 5 mg/l  ≤ 100 mg/l 

คลงัสินค้าแหลมฉบงั 4 <2 32 4.7 186.3 4 <LOQ 

ศนูย์กระจายสินค้า

เคมีภณัฑ์ 
1 <2 32 <2.5 214 <2 <LOQ 

คลงัสินค้าอนัตราย    แหลม

ฉบงั 
1 6 32 5.2 120 <2 <LOQ 

คลงัสินค้าสามวา 2 <2 <30 <2.5 199 2 8.7 

 

ตารางผลการตรวจวดัฝุ่ นละอองในอากาศประจําปี 2560 

สาขา 
จาํนวนจุด

ตรวจวัด 

ค่าสูงสุดของผลการตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศ 

Respirable dust Total dust 

ค่ามาตรฐานตามกฎหมาย  -  ≤ 5 mg/M3  ≤ 15 mg/M3 

คลงัสินค้าแหลมฉบงั 22 1.32 0.92 

ศนูย์กระจายสินค้าเคมีภณัฑ์ 2 0.03 0.08 

คลงัสินค้าอนัตรายแหลมฉบงั 7 1.23 2.96 

คลงัสินค้าสามวา 4 0.90 0.29 
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ตารางผลการตรวจวดัระดบัเสยีงรบกวนรอบรัว้สถานประกอบการประจําปี 2560 

สาขา 
จาํนวนจุด

ตรวจวัด 

ค่าสูงสุดของผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

ค่าระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช.ม. ค่าระดับเสียงรบกวน ค่าระดับเสียงสูงสุด  

ค่ามาตรฐานตาม

กฎหมาย 
 -  ≤ 70 เดซิเบลเอ  ≤ 10 เดซิเบลเอ  ≤ 115 เดซิเบลเอ 

คลงัสินค้าแหลมฉบงั 4 62.8 9.2 91.3 

คลงัสินค้าอนัตราย    แหลม

ฉบงั 
3 60.3 8.6 94.3 

คลงัสินค้าสามวา 3 65.3 9.5 102.8 

 

ตารางผลการตรวจวดัไอระเหยสารเคมีในพืน้ท่ีทํางานประจําปี พ.ศ. 2560 

สาขา 
จาํนวนจุด

ตรวจวัด 

ค่าสูงสุดของผลการตรวจวดัไอระเหยสารเคมีในพืน้ท่ีทาํงาน  

Sodium 

Hydroxide 

Potassium 

Hydroxide 
Ethanol 

Isopropyl 

alcohol 

Tetrachloroet 

hylene 

Acetic 

Acid 

Hydrogen 

Peroxide 

Carbon 

Black 

Zine 

Fume 
Oil Mist 

Nitric 

acid 

Hydrofluoric 

acid 
Ammonia 

ค่ามาตรฐาน

ตามกฎหมาย 
 - 2mg/m3 2mg/m3 1,000ppm 400ppm 100ppm 10ppm 1ppm mg/m3 5mg/m3 mg/m3 2ppm 3ppm 50ppm 

คลังสนิค้า

อันตราย

แหลมฉบัง 

7 <0.01 <0.01 22.44 <0.41 2.18 - - - - - - - - 

คลังสนิค้า

อันตราย

แหลมฉบัง 

5 - - - - -     1.42 <0.001 <0.001 - - - 

คลังสนิค้า

สามวา 
5 <0.01 - - <0.14 - <0.02 <0.01 - - - - - - 

ศูนย์กระจาย

สนิค้า

เคมีภัณฑ์ 

11 0.98 1.83 26.29 <0.41   - - - - - <0.02 0.07 0.04 

 

2.5 การฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาต ิ

เพ่ือเป็นสว่นหนึง่ในการร่วมฟืน้ฟสูภาพแวดล้อมทางธรรมชาต ิบริษัทฯ ได้ดําเนินกิจกรรมตา่งๆ ทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

โดยให้พนกังานได้เข้ามามีสว่นร่วม เพ่ือปลกูจิตสาํนกึในการรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาต ิ

 

กิจกรรมการฟืน้ฟสูภาพแวดล้อมทางธรรมชาตติา่งๆ ท่ีบริษัทจดัขึน้ 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม 

โครงการปลกูป่าโกงกาง อําเภอ มหาชยั จงัหวดั สมทุรสาคร 

  

12-พ.ค.-60 

7-ส.ค.-60 

โครงการปลกูป่าชายเลน และเก็บขยะ ณ ชมุชนบ้านแหลมฉบงั 23-มิ.ย.-60 

โครงการหาดสวย นํา้ใส จากใจ JWD บริเวณชมุชนบ้านแหลมฉบงั 10-มิ.ย.-60 

โครงการปลกูป่า ปลอ่ยเตา่ เข้าถ่ินทะเล บริเวณชมุชนบ้านแหลมฉบงั 9-ก.ย.-60 
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การฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติผ่านการออกแบบอาคารประหยดัพลังงาน 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงการใช้พลงังานของคลงัสินค้าห้องเย็นของกลุม่บริษัทฯ รวมถึงในกิจกรรมดําเนินงานท่ีอาจส่งผล

กระทบต่อสิ่งแวดล้อม กลุ่มห้องเย็นจึงมีการจดัการด้านสิ่งแวดล้อม เร่ิมตัง้แต่การออกแบบอาคาร รวมถึงมีการดแูล

ด้านการประหยดัพลงังานและรักษาสิง่แวดล้อมดงันี ้

- มีการกําหนดเวลาการเปิด-ปิดระบบปรับอากาศ และหลีกเลี่ยงการเร่ิมต้นเปิดระบบในช่วงเวลาท่ีมีความ

ต้องการใช้ไฟฟ้ามาก (On Peak) ได้แก่ช่วงเวลาประมาณ 9.00 น. และ 22.00 น. เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีอตัราคา่

ไฟสงู 

- เลือกใช้ความหนาของฉนวนชนิดพิเศษ 14 นิว้ จากมาตรฐานปกติ 9 นิว้ จึงลดการใช้พลงังานลงมากกว่า 

30% ช่วยประหยดัเงินกวา่ 7.7 ล้านบาท / ปี 

- เลอืกใช้ Mobile Pallet Racking จึงสามารถใช้โฟล์คลฟิท์ตกัสนิค้าได้ง่ายและสะดวกขึน้ โดยไมต้่องตกัสนิค้า

ด้านนอกออกก่อนเหมือนชัน้วางทัว่ไป ช่วยลดการใช้พลงังานจากการเคลือ่นย้ายสนิค้า 

- เลอืกใช้อปุกรณ์เหลก็แช่เยือกแข็ง สง่ผลให้สนิค้าได้รับความเย็นเร็วขึน้กวา่ถาดพลาสติก 

- เลอืกใช้รถโฟล์ลฟิท์ไฟฟ้า ช่วยลดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

- ติดตัง้ระบบละลายนํา้แข็งอตัโนมตัิ ทําให้ไมม่ีนํา้แข็งเกาะตามผนงัห้องเย็น 

- ติดตัง้ระบบบําบดันํา้เสยี โดยนํา้จากการใช้ทัง้หมดจะถกูผา่นการบําบดั และตรวจวดัคณุภาพตามมาตรฐาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อนจะถูกระบายทิง้สู่ท่อสาธารณะ และบางส่วนได้ใช้ไปใน

กิจกรรมของบริษัทฯ อาทิ ล้างพืน้คลงัสนิค้า รถนํา้ต้นไม้ภายในคลงัสนิค้า เป็นต้น 

- ติดตัง้แผงผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนอาคารคลงัสินค้าห้องเย็น ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลงังานไฟฟ้า

ซึง่ถือเป็นต้นทนุหลกัท่ีมีสดัสว่นประมาณ 23% ของคา่ดําเนินงานรวมทัง้หมดของกลุม่ห้องเย็น 
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การฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติผ่านการปรับปรุงการให้บริการ 

คลงัสนิค้าห้องเย็นมหาชยั ของกลุม่บริษัทฯ ได้ผา่นการตรวจรับรองมาตรฐาน Marine Stewardship Council (MSC) 

หรือมาตรฐานการทําการประมงจากธรรมชาติอยา่งยัง่ยืน จากสาํนกังานคณะกรรมการบริการตรวจสอบมาตรฐาน

ผลติภณัฑ์จากทะเล เป็นหนว่ยงานท่ีให้ความสาํคญัตอ่การรักษาทรัพยากรทางทะเล โดยการสนบัสนนุให้มีการทําการ

ประมงอยา่งยัง่ยืน ลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม ซึง่มาตรฐาน MSC เป็นมาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับทัว่โลก โดยใช้ 3 

หลกัการได้แก ่ 

 

1. ควบคมุรักษาปริมาณปลาในท้องทะเล  

2. ลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม  

3. บริหารจดัการการทําประมงอยา่งมีประสทิธิภาพ 

 

คลงัสินค้าห้องเย็นมหาชัย เป็นห้องเย็นรายแรกและรายเดียวในมหาชยัท่ีได้รับใบอนุญาตนี ้นอกจากนีย้งัได้รับการ

ตรวจรับรองมาตรฐาน Aquaculture Stewardship Council (ASC) ของคลงัสินค้า เพ่ือสามารถสอบย้อนกลบัถึงท่ีมา

ของอาหารทะเลจากการเพาะเลีย้งได้ทกุขัน้ตอน 

 

2.6 การส่งเสริมให้เกดิการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าภายในองค์กร 

- บริษัทฯ มีการจดัฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทกัษะ ความตระหนกัด้านสิง่แวดล้อมให้กบัพนกังานใหม่ ผู้ รับเหมา และ

พนกังานทกุคนตามแผนการฝึกอบรมประจําปีของบริษัท การฝึกอบรมครอบคลมุหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

1. ข้อกําหนด ISO 14001:2015 

2. การประเมินประเด็นปัญหาด้านสิง่แวดล้อม 

3. การคดัแยกและการจดัการขยะ 

4. การจดัการ และความปลอดภยัในการใช้สารเคม ี 

- บริษัทฯ มีการจดัทําโครงการประหยดักระดาษ และนํากระดาษ A4 กลบัมาใช้ใหมโ่ดยใช้มาตรการดงัตอ่ไปนี ้

1. ใช้ระบบ Electronic-Document เพ่ือลดการใช้กระดาษ เช่น ระบบการขออนุมตัิลางานของพนกังาน   

การสง่สลปิเงินเดือนพนกังาน ระบบเอกสารการจดัซือ้จดัจ้าง 

2. นํากระดาษมาใช้ 2 หน้า โดยกําหนดจดุรวบรวมกระดาษท่ียงัใช้ได้ 

- การปิดเคร่ืองปรับอากาศและปิดไฟ ในช่วงท่ีพนกังานหรือผู้บริหารไมไ่ด้อยูใ่นห้องทํางานเวลาพกัเท่ียง 

- การเปลี่ยนสวิทช์เปิด-ปิดไฟท่ีคลงัสินค้าสามวา เป็นสวิทช์กระตุกท่ีสามารถใช้งานเป็นบางพืน้ท่ี โดยไม่

จําเป็นต้องเปิดสวิทช์รวมทัง้คลงัสนิต้า 

 

การทําโครงการดงักล่าวแม้จะไม่ส่งผลชัดเจนในเชิงตัวเลขค่าพลงังานหรือตัวเลขค่าใช้จ่ายท่ีลดลง แต่ช่วยในการ

ปลกูฝัง และ สร้างจิตสาํนกึให้เป็นนิสยัสว่นตวัและนํากลบัไปใช้ในชีวิตประจําวนัของครอบครัวเพ่ือเป็นพลเมืองท่ีดีของ

สงัคม 
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3. การดูและพัฒนาบุคลากร 
 

บริษัทฯ เช่ือว่าบคุลากรเป็นทรัพยากรท่ีมีคา่มากท่ีสดุ และเป็นกลไกลสําคญัในการขบัเคลื่อนกลยทุธ์ขององค์กร ซึ่งจะ

นําไปสูก่ารบรรลเุป้าหมายท่ีกําหนดไว้ ดงันัน้บริษัทฯ จึงให้ความสาํคญัในการดแูล และพฒันาบคุลากรทกุคนตามหลกั

สิทธิมนษุยชน ไม่เลือกปฏิบตัิ หรือแบ่งแยกเพศ อาย ุสีผิว หรือลกัษณะการแบง่แยกอ่ืนๆ โดยมีโครงสร้างของบคุลากร

แบง่แยกตามลกัษณะตา่งๆ ดงันี ้
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3.1 ความหลากหลายของแรงงานและโอกาสในการจ้างงานอย่างเท่าเทียม 

การสรรหาบุคลากร 

บริษัทฯ  ตระหนักและเคารพในสิทธิมนุษยชน  โดยไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการจ้างงาน          

ไมม่ีการแบง่แยกเพศ  ศาสนา  สผิีว เชือ้ชาติ  ภมูิลาํเนา  ความพิการ รวมถึงการยอมรับในความแตกตา่งทางความคิด 

สงัคม  สิง่แวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณี  วฒันธรรมท่ีแตกตา่งกนัของบคุลากร และในแตล่ะท้องถ่ินท่ีบริษัทเข้าไป

ดําเนินการ 

บริษัทฯ  เคารพสทิธิมนษุยชนในเร่ืองของสวสัดิภาพการใช้แรงงาน  ไมใ่ช้แรงงานเด็ก  ไมส่นบัสนนุการใช้แรงงานบงัคบั  

มีการกําหนดชัว่โมงการทํางานตามกฎหมายแรงงาน  การทํางานลว่งเวลา (OT) รวมถึงวนัหยดุท่ีเหมาะสม  บริษัทมี

การส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ  ไม่มีนโยบายท่ีกําหนดเพศของผู้บริหาร  หากแต่จะพิจารณาตามผลงาน  

ประสบการณ์และผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการเท่านัน้  ซึ่งหลกัการนีบ้ริษัทฯได้ใช้ครอบคลมุถึงบริษัทในเครือ

ด้วย ทัง้นีบ้ริษัทฯคํานึงถึงความปลอดภัยในตําแหน่งท่ีมีความเสี่ยงจากการทํางานจึงได้มีการกําหนดเพศของ

ผู้ปฏิบตัิงานในตําแหนง่หน้าท่ีนัน้ๆ 

บริษัทฯ  ตระหนกัถึงความสําคญัด้านการพฒันาและสนบัสนุนโครงการด้านการศึกษา  สรรหาบุคลากรจากแหลง่ท่ี

เหมาะสมตามแนวปฏิบตัิในการสรรหาบคุลากรท่ีกําหนด  เพ่ือช่วยอํานวยความสะดวกในการจ้างงานภายใต้กรอบ

เวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายท่ีกําหนดไว้  นอกจากนีย้งัมีกระบวนการสรรหาและคดัเลอืกอยา่งเป็นระบบ โดย

มีการสรรหาท่ีหลากหลายเพ่ือคดัเลอืกบคุลากรท่ีเป็นคนดีคนเก่งเข้าร่วมงาน อาทิ 

- การทดสอบ Personality  Test เพ่ือประเมินบคุลกิภาพท่ีเหมาะสมกบัตําแหนง่ท่ีสมคัร 

- มีการทดสอบทกัษะเฉพาะของบางตําแหนง่ เพ่ือคดัเลอืกผู้สมคัรท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมกบัตําแหนง่ 

- มีโครงการ Member get Member  เพ่ือเปิดโอกาสให้คนในองค์กรมีส่วนร่วมในการคัดเลือกบุคลากรท่ี

เหมาะสมเข้าร่วมงานกบัองค์กร   

- มีการประสานงานและประชาสมัพนัธ์งานท่ีเปิดรับกบัมหาวิทยาลยัท่ีตัง้ในบริเวณใกล้เคียงคลงัสนิค้า 

- มีการจดักิจกรรมออกบทู จดังาน Job fair  ตามมหาวิทยาลยั  สถาบนัการศกึษา ฯลฯ เพ่ือสร้างเครือขา่ยและ

เตรียมพร้อมในด้านกําลงัพล 

 

3.2 การเพิ่มศักยภาพบุคลากรบริษัทฯ  

บริษัทฯ มีนโยบายด้านการพฒันาความรู้และทกัษะของบคุลากรอยา่งตอ่เน่ือง โดยให้ความสาํคญัในการฝึกอบรมและ

พฒันาความรู้และทกัษะของบุคลากรในทกุระดบัให้สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีคณุภาพ เพ่ือลดและป้องกนัความ

ผิดพลาดจากการปฏิบตัิงาน รวมทัง้เพ่ือรองรับการเติบโตทางธุรกิจ โดยการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรของบริษัทฯ 

ได้แบง่ออกเป็น 5 ด้าน คอื 

 

1. ด้านวฒันธรรมบริษัทฯ (Culture Awareness Programs) เพ่ือให้พนกังานใหม่สามารถปรับตวัและมีความ

เข้าใจในวฒันธรรมของบริษัทฯ ท่ีมีช่ือวา่ STARS ผา่นกิจกรรมเกมตา่งๆ (Activity Base) จํานวน 1 หลกัสตูร 
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2. ด้านความปลอดภัย (Safety Awareness Programs) เพ่ือให้พนักงานตระหนักและเห็นความสําคัญเร่ือง

ความปลอดภยัในการทํางานและสามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งถกูต้องและปลอดภยั โดยมีหลกัสตูรความรู้และ

ทกัษะจํานวน 11 หลกัสตูร  

3. ด้านระบบคุณภาพ (Quality Systems Programs) เพ่ือให้พนักงานตระหนักและมีความเข้าใจในระบบ

บริหารงานคณุภาพตา่งๆ ของบริษัทฯ ทัง้ ระบบ ISO 9001 : 2015 และ ระบบ ISO 14001 : 2015 และ ระบบ 

OHSAS 18001 โดยมีหลกัสตูรความรู้ จํานวน 9 หลกัสตูร   

4. ด้านความเข้าใจธุรกิจ (Business Knowledge Sharing Programs) เพ่ือให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ

ภาพรวมการดําเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ ด้านตา่งๆ โดยมีหลกัสตูรความรู้ จํานวน 7 หลกัสตูร 

5. ด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Corporate Strategic Programs) เพ่ือพฒันาความรู้และทกัษะของพนกังานให้

รองรับการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ อาทิเช่น ทกัษะภาษาองักฤษ และทกัษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงาน และอ่ืนๆ โดยมีหลกัสตูรความรู้และทกัษะจํานวน 5 หลกัสตูร 

 

นอกหนือจากการฝึกอบรมในห้องเรียนแล้ว บริษัทฯ ยงัได้สง่เสริมการเรียนรู้ในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น  

1. การสอนงานในสถานท่ีปฏิบตัิงานจริง (On-the-job Training) เพ่ือมุ่งเน้นให้พนกังานได้เรียนรู้และเกิดทกัษะ

จากการลงมือฝึกปฏิบตัิงานจริง  

2. สง่เสริมให้ผู้บริหารได้ทําหน้าท่ีเป็นวิทยากร (Trainer) เพ่ือช่วยให้เกิดการพฒันาทัง้ตนเองและผู้ อ่ืน อีกทัง้ยงั

สามารถได้นําความรู้ท่ีอยู่ในตวับคุคล (Tacit Knowledge) แปลงให้เป็นความรู้ท่ีสามารถจดัเก็บได้ (Explicit 

Knowledge) ในรูปแบบการจัดทําสื่อหรือเอกสารประกอบการสอนและสร้างเป็นคลงัความรู้ของบริษัทฯ 

(Knowledge Management) ได้อีกด้วย 

 

บริษัทฯ ได้มีการติดตามและประเมินผลหลงัการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากร ออกเป็น 3 ระดบั คือ 

1. ประสทิธิภาพ เช่น การจดัอบรมได้ตามแผน และความพงึพอใจในการฝึกอบรม    

2. ประสทิธิผล เช่น ความรู้และทกัษะท่ีเพ่ิมขึน้  

3. ผลกระทบตอ่ธุรกิจ เช่น จํานวนอบุตัิเหตใุนการทํางาน และความพงึพอใจของลกูค้า 

 

โดยรายละเอียดการฝึกอบรมและพฒันาพนกังาน สามารถแสดงได้ ดงันี ้

การฝึกอบรมและพฒันาพนักงาน 2559 2560 

การลงทุนดา้นการฝึกอบรมและพฒันา (ลา้นบาท) 3.45 3.33 

สถติกิารฝึกอบรม   

Classroom (คน) 1,379 1,196 

OJT (คน) 126 56 

Classroom (ชัว่โมง) 11,429 9,591 
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การฝึกอบรมและพฒันาพนักงาน 2559 2560 

OJT (ชัว่โมง) 2,268 1,008 

จาํนวนชัว่โมงการฝึกอบรมเฉลีย่ต่อคน   

กลุ่มพนกังานผูบ้รหิารระดบัสงู 24 20 

กลุ่มพนกังานผูบ้รหิารระดบักลาง 45 42 

กลุ่มพนกังานผูบ้รหิารระดบัตน้ 40 35 

กลุ่มพนกังานระดบัปฏบิตักิาร 30 24 

จาํนวนชัว่โมงการฝึกอบรมเฉลีย่ต่อคนต่อปี 34.33 26.97 

ความรูข้องพนกังาน (ทดสอบความรูแ้ต่ละหลกัสตูร) 99.37% 98.72% 

ทกัษะของพนกังาน (ทดสอบประจาํปี) - 85.47% 

 

หมายเหตุ : 1. OJT (On the Job Training) คอื การอบรมในพืน้ทีป่ฏบิตังิานจรงิซึง่สอนโดยหวัหน้างาน 

               2. ตวัเลขสถติกิารฝึกอบรม ปี 2559 สงูกว่าปกต ิเนื่องจากภายในปีดงักล่าวบรษิทัฯ ไดม้กีารปรบัเปลีย่น Version ระบบ

บรหิารงาน 

                   คุณภาพ ISO 9001:2008 เป็น ISO 9001:2015 จงึตอ้งมกีารอบรมพนกังานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดเพือ่รองรบัการ

เปลีย่นแปลง 

               3. ตวัเลขคะแนนทดสอบความรูปี้ 2560 ลดลง เนื่องจากภายในปีดงักล่าวบรษิทัฯ ไดม้กีารทบทวนและปรบัแบบทดสอบให้

มคีวามทา้ทายมากขึน้ 
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การสร้างความก้าวหน้าทางสายอาชีพ 

นอกเหนือจากการฝึกอบรมและพฒันาศกัยภาพของพนกังานแล้ว บริษัทฯ ยงัได้กําหนดแผนการพฒันาความก้าวหน้า

ในสายอาชีพ (Career Path) เพ่ือเตรียมกําลงัคนและทีมงานให้พร้อมสําหรับการเติบโตในสายอาชีพของตนเอง และ

สอดคล้องกบัการขยายธุรกิจอย่างตอ่เน่ืองทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ รวมทัง้เป็นการเพ่ิมขวญัและกําลงัใจใน

การปฏิบัติงานให้กับพนกังานอีกด้วย โดยบริษัทได้กําหนดรูปแบบการบริหารงานให้เป็นการบริหารงานแบบ Job 

Grade (JG) และ Personal Grade (PG) ทําให้พนกังานมีโอกาสท่ีจะเติบโตในสายอาชีพทัง้ในฝ่ัง Job Grade (JG) 

และ Personal Grade (PG) ตัวอย่างเช่น ถ้าปัจจุบันพนักงานดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าท่ีคลงัสินค้า O2 และไม่มี

ตําแหน่งงานท่ีสงูกว่าเช่น เจ้าหน้าท่ีคลงัสินค้าอาวโุสว่าง แต่พนกังานมีผลการทํางาน, อายงุาน, ความสามารถ และ

ศกัยภาพตามมาตรฐานท่ีบริษัทกําหนด พนกังานก็มีโอกาสได้พิจารณาเลื่อนระดบัความก้าวหน้าในการทํางาน เป็น 

ตําแหนง่เจ้าหน้าท่ีคลงัสนิค้า O3 ในฝ่ัง Personal Grade (PG) แทน 

 

โดยรายละเอียดความก้าวหน้าทางสายอาชีพของพนกังาน สามารถแสดงได้ ดงันี ้

 
 

หมายเหต ุ:  1. Job Grade (JG) คือ ระดบัของตําแหน่งงานที่มาจากการประเมินคา่งานและเทียบกบัตลาดหรือองค์กรภายนอกใน

ตําแหน่งงานเดียวกนั 

                2. Personal Grade (PG) คือ ระดบัของพนกังานที่มาจากอายตุวั, ประสบการณ์ทาํงาน, การศกึษา, ผลการทํางาน, 

ความสามารถ และศกัยภาพ 
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นอกจากนี ้ยงัมีการประเมิน KPI ในแต่ละสว่นงานท่ีพนกังานแต่คนรับผิดชอบกับผู้บงัคบับญัชาทกุๆ 6 เดือน โดยจะ

ประเมินตามกรอบความสามาถเชิงสมรรถนะ (Competency) ท่ีได้กําหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะหลกั (Core 

Competency) และสมรรถนะผู้บริหาร (Leadership Competency) ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และ

ค่านิยมองค์กรของบริษัท  ทัง้นีเ้พ่ือให้การพฒันาศกัยภาพเป็นไปอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือเตรียมพร้อมสําหรับการเติบโตใน

อาชีพของพนกังาน ให้พร้อมเติบโตไปกบัการขยายตวัขององค์กร 

 

3.3 การดูแลผลประโยชน์ และกิจกรรมแรงงานสัมพนัธ์ 

บริษัทฯ ได้มีการกําหนดกรอบการดําเนินงานด้านการดแูลผลประโยชน์และกิจกรรมแรงงานสมัพนัธ์สาํหรับพนกังาน

ของบริษัทฯ ภายใต้จดุมุง่หมาย “ทํางานแล้วต้องมีความสขุ” โดยแบง่แผนการดาํเนินงาน ดงันี ้  

- มอบสวสัดิการท่ีเหนือกว่าตลาดแรงงานโดยทัว่ไป ได้แก่ ค่าประกนัสขุภาพทัง้แบบผู้ ป่วยใน และผู้ ป่วยนอก 

ประกันอุบตัิเหตุ กองทุนสํารองเลีย้งชีพ เบีย้ขยนั เบีย้เลีย้ง ค่าทกัษะ ค่านํา้มนั ค่าเดินทาง ค่าเช่าบ้าน ค่า

โทรศพัท์ คา่ท่ีพกั ของเยี่ยมไข้พนกังาน มอบเงินช่วยเหลอืคา่คลอดบตุร ชว่ยเหลอืฌาปนกิจศพครอบครัวและ

บคุลากร ของขวญัสมรส, เคร่ืองแบบของบคุลากร เงินกู้ปลอดดอกเบีย้, มอบทนุเพ่ือการศกึษาบตุร ฯลฯ 

 รายละเอียดการมอบทนุการศกึษา 

    

- นําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจดัการทรัพยากรผา่นระบบ ERS (Employee Relation System) 

โดยพนกังานสามารถดําเนินการได้ด้วยตนเอง ทัง้เร่ืองการตรวจสอบประวตัิการบนัทึกเวลา การดําเนินการ

เร่ืองการลา และยื่นเร่ืองขอทําโอทีได้โดยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มต่างๆ ของบริษัทฯ เพียงแค่บันทึก

รายละเอียดการขอหยดุงานหรือขอทําโอทีผ่านเว็บ ทัง้นีเ้พ่ือลดการใช้กระดาษซึ่งเป็นต้นเหตหุนึ่งของภาวะ

โลกร้อนท่ีเกิดขึน้อยา่งรวดเร็วและรุนแรงในปัจจบุนั และเพ่ือลดขัน้ตอนการอนมุตัิตา่งๆ ทําให้พนกังานบริหาร

เวลาได้อย่างมีประสทิธิภาพ รวมถึงการประมวลผลคา่จ้าง และเงินเดือนท่ีมีความรวดเร็วและแมน่ยํา ซึ่งเป็น

หนึง่ในผลจากการเปิดกว้างให้พนกังานสง่ความคิดเห็นเพ่ือการปรับปรุงระบบท่ีดี 

- ให้ความเคารพในสทิธิของบคุลากรในการรวมกลุม่โดยเสรีภาพ ไมปิ่ดกัน้การก่อตัง้สหภาพหรือร่วมในสหภาพ

แรงงานอ่ืน นอกจากนัน้ ยงัเปิดกว้างให้คําปรึกษาแกบ่คุลากรในทกุๆ ด้าน ทัง้เร่ืองงานและเร่ืองสว่นตวั ไมปิ่ด

บรษิทั 
จาํนวนทุน รวมจาํนวน

ทุน 

มลูค่าทุนรวม 

(บาท) 2558 2559 2560 

บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จาํกดั 

(มหาชน) 23 18 31 72 252,000 

บรษิทั ออโตล้อจคิ จาํกดั (บรษิทัในเครอืฯ) 3 4 4 11 35,000 

บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีทรานสปอรต์ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั (บรษิทัในเครอืฯ) 6 6 16 28 100,000 

รวม 32 28 51 111 387,000 
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กัน้การหารือแบบรายคนหรือรวมตวัรายกลุม่ โดยสามารถหารือผา่นหน้าท่ีด้านการดแูลบคุลากรโดยตรงผ่าน

ผู้บงัคบับญัชา ผ่านตวัแทนคณะกรรมการท่ีได้มีการปรึกษาหารือเพ่ือกําหนดข้อตกลงต่างๆ ระหว่างบริษัทฯ 

และตวัแทนบคุลากรอย่างสมํ่าเสมอ หรือส่งเร่ืองผ่านช่องทางร้องเรียน เพ่ือรวบรวมสง่พิจารณาแก้ไข และ

ปรับปรุงพฒันาโดยฝ่ายทรัพยากรบคุคล เพ่ือให้พนกังานได้รับแนวทางในการแก้ไขปัญหาและร่วมเสนอแนะ

ในด้านต่างๆ ได้ครอบคลุมมากขึน้ ทัง้นิ ้บริษัทฯ ไม่มีการจัดตัง้สหภาพแรงงานภายในองค์กรและไม่มี

บคุลากรใดของบริษัทฯ ร่วมอยูใ่นสหภาพแรงงานอ่ืน 

- เปิดโอกาสให้บคุลากรสามารถรวมกลุม่เพ่ือจดัตัง้ชมรม ตามความชอบและสมคัรใจ 

- จดักิจกรรมโครงการอวยพรวนัเกิดประจําเดือน เน่ืองด้วยบคุลากรคือหวัใจสําคญัขององค์กร และการสร้าง

ความผกูพนัของบคุลากรกบัองค์กรถือเป็นหนึ่งในปัจจยัสําคญัท่ีทําให้บคุลากรมีความสขุกบัการทํางานและ

ทํางานให้บริษัทฯ ด้วยความทุม่เท ด้วยเหตนีุบ้ริษัทฯ จึงจดัให้มีโครงการ อวยพรวนัเกิดประจําเดือน เพ่ือสร้าง

ความผูกพนัของบคุลากรกับองค์กร เพ่ือเสริมสร้างขวญั และกําลงัใจให้บุคลากร เพ่ือสร้างบรรยากาศให้

บุคลากรได้รู้สึกผ่อนคลายจากการทํางาน และเพ่ือสร้างความสามคัคีเป็นหมู่คณะในแต่ละหน่วยงาน เป็น

การจดักิจกรรมอวยพรวนัเกิดพร้อมกนัสําหรับบคุลากรท่ีเกิดในเดือนเดียวกนัในแตล่ะเดือน เพ่ือให้บคุลากร

ในแตล่ะหนว่ยงานได้ร่วมกิจกรรม โดยได้ร่วมกนัร้องเพลงอวยพรวนัเกิดให้เพ่ือนพนกังานท่ีเกิดในแตล่ะเดือน 

พร้อมทัง้ได้รับประทานเค้กวนัเกิดและของวา่งท่ีบริษัทฯ จดัให้ 

- จดักิจกรรมสนัทนาการต่างๆ เช่น การทําบญุตกับาตรในวนัสําคญัทางพระพทุธศาสนา, กิจกรรมงานปีใหม่     

เป็นต้น 

ทัง้นี ้เพ่ือให้ทราบถึงความพึงพอใจของพนกังานตอ่การดําเนินงานดงักลา่ว บริษัทฯ จึงมีการทําแบบสํารวจการสาํรวจ

ความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีตอ่ความผกูพนัต่อองค์กร และแรงจงูใจในการทํางาน เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 ท่ีผ่าน

มา โดยเกณฑ์ในการวดัแบบสอบถามนัน้ เราได้ใช้วิธีการสร้างแบบสอบถามแบบมาตรสว่นประเมินคา่ (Rating Scale) 

เป็นเกณฑ์ในการให้คะแนนแบง่ออกเป็น 5 ระดบั ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00-1.49  พึงพอใจน้อยที�สุด

1.50-2.49                พึงพอใจน้อย

2.50-3.49             พึงพอใจปานกลาง

3.50-4.49           พึงพอใจมาก

4.50-5.00                   พึงพอใจมากที�สุด

ระดับความคิดเห็น
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ผลการประเมินปรากฏดงันี ้

 

ความพงึพอใจในปัจจยัท่ีมีลกัษณะสมัพนัธ์กบัเร่ืองของงานโดยตรง 

 

ความพงึพอใจในปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัสิง่แวดล้อมหรือสว่นประกอบของงาน 

 

โดยผลจากการทําแบบสอบถามในครัง้นีไ้ด้มีหวัข้อย่อยๆ 4 หวัข้อท่ีคะแนนเฉลี่ยน้อยกวา่ 3.00  ซึ่งบริษัทฯได้ใช้วิธีการ

จัดทํา Focus Group เพ่ือหาว่าหน่วยงานใดท่ีมีผลการประเมินใน  4 หัวข้อนัน้ค่อนข้างน้อย เพ่ือจะได้นําข้อมูลมา

ปรับปรุงหาแนวทางการแก้ไขร่วมกนักบัผู้บริหารในแตล่ะหนว่ยงาน เพ่ือให้พนกังานมีความพงึพอใจมากขึน้ 

สําหรับในปี 2561 บริษัทฯ จะมีการทําแบบสํารวจฯ อีกครัง้ในเดือนกนัยายน โดยจะมีการปรับเปลี่ยนเคร่ืองมือท่ีจะใช้

วดั ความผกูพนัธ์ต่อองค์กร เพ่ือให้ได้ตามมาตรฐานสากลมากยึ่งขึน้และจะมีหน่วยงานนอกเข้ามาชว่ยจดัการสง่แบบ

สอมถามและรวบรวมผล เพ่ือให้พนกังานทกุท่านมีความไว้วางใจและสามารถตอบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็น

อย่างเปิดเผยและเป็นจริง และจะมีการสื่อสารผลและร่วมกนัทําแผนงานเพ่ือเพ่ิมพนูความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อ

องค์กรตอ่ไป  
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ดา้นความสาํเรจ็ 

ดา้นโอกาสในการเรยีนรู้

และความกา้วหน้า ดา้นลกัษณะงาน 

ดา้นการไดร้บัการยอมรบั 

ดา้นสมัพนัธภาพ 

กบัเพื่อนร่วมงาน   
ดา้นวธิกีารปกครองของ

ผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความผกูพนัธ์

และความภมูใิจ 
ดา้นการบรหิารผลงาน

และค่าตอบแทน   
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กิจกรรมแรงงานสัมพนัธ์ 

มีการจัดพิธีมอบเกียรติคุณสาํหรับบุคลากรที่อายุงานครบ 10, 15, และ 20 ปี  

บริษัทฯ ตระหนกัถึงคณุคา่ของบคุลากร ซึ่งถือเป็นปัจจยัสําคญัในการดําเนินธุรกิจ นอกเหนือจากการดแูลบคุลากรให้

ได้ เช่น ให้สวสัดิการท่ีไม่น้อยกว่าท่ีกฎหมายแรงงานกําหนดไว้แล้ว บริษัทฯ ยงัมีนโยบายในการมอบรางวลัท่ีมีคณุคา่

ทางจิตใจให้กบับคุลากรท่ีปฏิบตัิงานกบับริษัทฯ มาครบตามอายงุานท่ีกําหนด คือ ครบ 10, 15 ปี และ ครบ 20 ปี เพ่ือ

ยกย่องตอบแทนและเป็นขวญักําลงัใจสําหรับความทุ่มเทของบุคลากรท่ีอุทิศให้กบัองค์กรมาเป็นระยะเวลายาวนาน 

โดยในปี 2560 ได้จดังานมอบรางวลัให้กบับคุลากรท่ีปฏิบตัิงานครบอายงุาน 10, 15, และ 20 ปี ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

3.4 การดูแลความปลอดภยัและสุขภาวะ 

บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายคุณภาพ ความมัน่คง ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อม เพ่ือแสดงถึงความ

มุ่งมัน่ขององค์กรและเป็นกรอบในการบริหารจดัการด้านความปลอดภยั (QSHE) ให้ผู้บริหารและพนกังานในองค์กร 

นําไปปฏิบตัิ โดยถ่ายทอดไปสู่การปฏิบตัิ ด้วยการกําหนดเป็นเป้าหมาย แผนกลยุทธ์/โปรแกรม แผนการดําเนินงาน 

รวมทัง้ตวัชีว้ดัตามแผนงาน จากส่วนกลางไปสู่หน่วยงานต่างๆ โดยมีหน่วยงานศูนย์ความปลอดภยัรับนโยบายจาก 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสูงสดุขององค์กร ให้นํานโยบาย QSHE และกรอบของการบริหารจัดการด้าน QSHE มา

ถ่ายทอดให้ทุกส่วนงาน ผ่านทางแผนการดําเนินงานด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อม ตลอดจน

กําหนดตวัชีว้ดัต่างๆ รวมทัง้การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามเป้าหมาย แผนกลยุทธ์/โปรแกรม และ

แผนการดําเนินงาน เพ่ือประเมินความสอดคล้องกบันโยบายท่ีกําหนด  

บริษทั อายุงานครบ 10 ปี (60) อายุงานครบ 15 ปี (60) อายุงานครบ 20 ปี (60) 

JWD 3 คน 6 คน 1 คน 

JTS 1 คน     

จาํนวนบุคลากร ปี 60 4 คน 6 คน 1 คน 
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การดําเนินงานด้านความปลอดภัย บริษัทฯ ได้จัดทําเป็นแผนดําเนินงานประจําปี โดยมุ่งเน้นให้บริษัทปฏิบตัิตาม

กฎหมายด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิ่งแวดลล้อม โดยมีการกําหนดแผนการติดตามให้แต่ละหน่วยงาน

ดําเนินงานให้สอดคล้องเป็นไปตามแผน และหามาตรการป้องกนั และแก้ไข  เพ่ือวตัถปุระสงค์ให้พนกังาน และองค์กร

ปฏิบตัิงานอยา่งปลอดภยั ตลอดจนไมส่ง่ผลกระทบตอ่ชมุชน และสิง่แวดล้อม  

การบริหารจัดการด้านความปลอดภยั เช่น 

- ทบทวนด้านนโยบายความปลอดภยั 

- ทบทวน KPIs หนว่ยงาน พร้อมทําแผนให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ใน KPIs 

- ทบทวนคูม่ือความปลอดภยัฯ 

- ทบทวนแผนงานด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัประจําปี 

- ทบทวนแผนฉกุเฉิน ฯลฯ 

การตรวจสอบความปลอดภยัในงานประจาํ เช่น 

- ตรวจสอบความปลอดภยัในพืน้ท่ีทา่เรือ 

- ตรวจสอบความปลอดภยับนเรือขนสง่สนิค้าอนัตราย  

- ตรวจสอบระบบดบัเพลงิ (ตู้และถงัดบัเพลงิ) 

- สุม่ตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์ (พนกังาน/ผู้ รับเหมา) 

- สุม่ตรวจสภาพรถขนสง่และขึน้ทะเบียนพนกังานขบัรถขนสง่สนิค้า ฯลฯ 

การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยของพนักงานในการทาํงาน  

- ตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในท่ีทํางาน (แสง เสยีง ความร้อน ฝุ่ น นํา้เสยี) 1 ครัง้/ปี 

- ตรวจวดัปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีอนัตรายในชัน้บรรยากาศ 1 ครัง้/ปี 

- ตรวจวิเคราะห์คณุภาพนํา้ดืม่ 1 ครัง้/ปี 

โดยท่ีผ่านมาปี 2560 บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท ป่ินทองกรุ๊ป แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซลัแตนท์ จํากัด บริษัท

ตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดล้อมท่ีขึน้ทะเบียนกบักรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม ทะเบียนเลขท่ี ว-235 เข้า

ดําเนินการตรวจวดัคณุภาพแวดล้อมในการทํางาน  ซึ่งผลการตรวจสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานทกุรายการ ยกเว้นด้าน

แสงสว่างเป็นบางจุด ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มีการติดตามตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงบริเวณพืน้ท่ีการทํางานให้มีท่ีแสง

สวา่งเพียงพอตอ่การทํางานตอ่ไป 
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การจัดกจิกรรมรณรงค์และสร้างจิตสาํนึกด้านความปลอดภยั  

- จดับอร์ดให้ความรู้ และขา่วสารด้านความปลอดภยั 1 ครัง้/เดอืน 

- จดัทําป้ายสถิตอิบุตัิเหต ุ

- จดักิจกรรมสนทนาความปลอดภยัในการทํางาน (Safety Morning Talk) 1 ครัง้/เดือน 

- จดักิจกรรมสปัดาห์ความปลอดภยัในการทํางาน (Safety Week) 1 ครัง้/ปี 

ภาพกิจกรรมสปัดาห์ความปลอดภยั ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2560 

 

 

 

การจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภยั เช่น 

- อบรมกฎระเบียบความปลอดภยัในการทํางานและการสวมใสอ่ปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล ทกุครัง้ท่ีมีพนกังาน

ใหม ่

- อบรมการสอบสวนอบุตัเิหต/ุการวิเคราะห์สาเหต ุและมาตรการป้องกนัแก้ไข 

- อบรมการพยาบาลและชว่ยชีวติ (CPR) 

- อบรมการดบัเพลงิเบือ้งต้น และการซ้อมอพยพหนีไฟ 1 ครัง้/ปี 

- อบรมและซ้อมแผนฉกุเฉินกู้ภยัสารเคมี 1 ครัง้/ปี เป็นต้น 

ภาพกิจกรรมอบรมการดบัเพลงิเบือ้งต้น และการซ้อมอพยพหนีไฟ 
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ภาพกิจกรรมอบรมและซ้อมแผนฉกุเฉินกู้ภยัสารเคม ี

 

 

 

 

 

 

 

สถิติการเกิดอบุตัิเหตขุองคลงัสนิค้า 

 

3.5 ค่านิยมองค์กร สตาร์ (STARS CORE VALUES) 

บริษัทฯ ได้มีการกําหนดวฒันธรรมองค์กรสําหรับพนกังาน JWD ทกุคน เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบตัิตนและปฏิบตัิงานให้

ประสบความสําเร็จตามวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และกลยุทธ์ท่ีบริษัทฯ ได้วางไว้ โดยมุ่งหวงัให้วฒันธรรมองค์กรดงักล่าว

สอดแทรกอยูใ่นการดําเนินชีวิตของพนกังานทกุคนเพ่ือเป็นประโยชน์กบัตวัพนกังานเอง ซึง่คา่นิยมองค์กรนี ้ได้สง่เสริม

เสริมให้พนกังานมีความรู้ความสามารถท่ีเพ่ิมขึน้ กล้าคิด กล้าแสดงออก สามารถนําเสนอความคิดเห็นของตนเอง 

พร้อมปรับตวัรับการเปลีย่นแปลงในปัจจบุนัท่ีมีความรวดเร็วและรุนแรง เพ่ือเป็นกําลงัสาํคญัให้บริษัทฯ สามารถพฒันา

ก้าวไปข้างหน้าอยา่งมัน่คงและยัง่ยืน ปัจจบุนั คา่นิยมองค์กร สตาร์ มี 5 ข้อได้แก่  

บรษิทั 2558 2559 2560 

คลงัสนิคา้แหลมฉบงั (คน) 46 36 31 

คลงัสนิคา้อนัตราย (คน) 40 24 25 

ศนูยก์ระจายสนิคา้เคมภีณัฑ ์(คน) - 1 3 

คลงัสนิคา้สามวา (คน) 11 4 2 

รวม (คน) 97 65 61 

การเกิดอบุติัเหตถึุงขัน้เสียชีวิต (ครัง้) 0 0  0  

จาํนวนพนักงานท่ีเสียชีวิต (คน) 0 0 0 
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1. Service Attitude  มากกว่าบริการ 

2. Team Spirit  ทาํงานเป็นทีม 

3. Always First Movers  ริเร่ิมคนแรก 

4. Ready to Adapt and Improve  เปลี่ยนแปลงพัฒนา 

5. Stop at Nothing  มุ่งหน้าสู่จุดหมาย 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังได้นําค่านิยมองค์กร สตาร์ มากําหนดสมรรถนะหลกั (Core Competency) และสมรรถนะ

ผู้บริหาร (Leadership Competency) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการพฒันาบคุลากรให้มีศกัยภาพสงู สามารถเติบโตได้ตาม

ระบบความก้าวหน้าในอาชีพของแตล่ะสายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

แบบ 56-1 ปี 2560บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 
  

สว่นที่ 2 หน้า 98 / 120 

 

4. การดูแลสังคมและชุมชน 

 

บริษัทฯ ให้ความสาํคญัในการสร้างความยัง่ยืนของกิจการควบคูก่บักบัความยัง่ยืนของชมุชน โดยการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ จะต้องไม่ก่อให้เกิดผลประทบเชิงลบต่อชุมชน เพ่ือให้เกิดการยอมรับและความมัน่ใจจากชมุชนรอบข้าง โดย

บริษัทฯ เล็งเห็นประเด็นสําคญัสําหรับธุรกิจให้บริการคลังสินค้าอันตราย และศูนย์กระจายสินค้าอันตรายและ

เคมีภัณฑ์ บริเวณท่าเรือแหลมฉบงั ซึ่งอาจเป็นบริการท่ีส่งผลกระทบต่อสงัคมและชุมชนโดยรอบมากท่ีสดุหากเกิด

ภาวะฉุกเฉิน บริษัทฯ จึงได้มีการดําเนินมาตรการต่างๆ เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจ สร้างให้เกิดความมั่นใจ และ

มาตรการเชิงรุกต่างๆเพ่ือป้องกนัก่อนเกิดเหตฉุุกเฉิน รวมถึงยงัได้ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นการคํานึงถึงสงัคมและ

ชมุชน ดงันี ้

 

4.1 จัดตัง้ศูนย์ความปลอดภยั บริษัท เจดับเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จาํกัด (มหาชน)  

ศูนย์ความปลอดภยัสินค้าอนัตราย (Dangerous Goods Port Safety, DGPS) เป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท เจ

ดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) ในฐานะผู้ประกอบการคลงัสินค้าอนัตราย ท่าเรือแหลมฉบงั ภายใต้

การกํากบัดแูลของการทา่เรือแหลมฉบงั มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้เกิดการควบคมุให้การดําเนินงานของบริษัทฯ ให้เกิด

ความปลอดภยัต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเกิดความสมัพนัธ์อนัดีต่อชุมชนโดยรอบคลงัสินค้า 

โดยท่ีผ่านมาทางบริษัทฯ ได้มีการดําเนินการเร่ืองความปลอดภยัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสงัคมและชุมชนอย่าง

เคร่งครัด ภายใต้แนวคิด “ป้องกันก่อนเกิดเหตุ” และยังไม่เคยเกิดเหตุวิกฤตฉุกเฉินขึน้จากการให้บริการ

คลงัสินค้าอนัตราย และศนูย์กระจายสินค้าอนัตรายและเคมีภณัฑ์ บริเวณท่าเรือแหลมฉบงัของบริษัทฯ โดยศนูย์

ความปลอดภัย บริษัท เจดับเบิล้ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับสงัคมและชุมชน

ดงัตอ่ไปนี ้ 

 

ภาระกิจหลกั  

- จดัตัง้ศนูย์ข้อมลูด้านความปลอดภยัสนิค้าอนัตราย (Safety Data Center)  

• ทําหน้าท่ีในการจัดเก็บเอกสารข้อมลูสินค้าอนัตราย Safety Data Sheet (SDS) ได้แก่ ข้อมูลผู้ นํา

เข้าสง่ออกสารเคมี ช่ือสารเคมี วิธีการจดัการสารเคมีเมื่อเกิดเหต ุเบอร์ติดตอ่เจ้าหน้าท่ี เป็นต้น และ

ให้ข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีขอความช่วยเหลือเก่ียวกับการจัดการสารเคมีกรณีเกิดเหตุการณ์

ฉกุเฉิน 

• จํานวนเอกสารสนิค้าอนัตรายท่ีบริษัทฯ จดัเก็บตอ่ปีมีมากกวา่ 65,000 ฉบบัปี โดยเอกสาร SDS จะ

ถกูจดัเก็บอย่างเป็นระบบในฐานข้อมลู DG-Net ซึ่งผู้ เก่ียวข้องสามารถตรวจค้นข้อมลูได้ตลอด 24 

ชัว่โมง  

• ข้อมลูสนิค้าอนัตรายถือวา่เป็นแหลง่ข้อมลูท่ีสาํคญัมาก สาํหรับการจดัการสนิค้าอนัตรายทัง้สภาวะ

ปกติและสภาวะฉกุเฉิน โดยสินค้าอนัตรายท่ีผ่านเข้าออกท่าเรือแหลมฉบงัคิดเป็นจํานวนมากกวา่ 

70% ของสินค้าอนัตรายท่ีผ่านเข้าออกประเทศไทย ดัง้นัน้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นภายใน

บริเวณท่าเรือหรือระหวา่งการขนสง่ไปยงัโรงงานตา่งๆ ทัว่ประเทศ หน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน
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สามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมลูดงักล่าวเพ่ือจดัการและระงบัเหตไุด้ทนัต่อเหตกุารณ์ ช่วยลด

ผลกระทบตา่งๆ ท่ีอาจสง่ผลตอ่ชมุชน สงัคมและสิง่แวดล้อม  

 

- การจดัฝึกอบรมและการซ้อมแผนร่วมกบัหนว่ยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้อง  

• โครงการเสริมสร้างวฒันธรรมความปลอดภยั ท่าเรือแหลมฉบงัประจําปี ร่วมกบั การท่าเรือแหลม

ฉบงั, เทศบาลนครแหลมฉบงั, ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือแหลมฉบงั, ชุมชนแหลมฉบงั, บางละมงุ 

ฯลฯ 

• ฝึกซ้อมดบัเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจําปี 2560 จํานวน 3 ครัง้ ร่วมกับเทศบาลนคร

แหลมฉบงั 

• ฝึกซ้อมแผนฉกุเฉินสารเคมีร่ัวไหลประจําปี ร่วมกบัเทศบาลนครแหลมฉบงั 

• ให้ความรู้ด้านการกู้ภัยสารเคมี กับทีมฉุกเฉินในเขตจังหวัดชลบุรีร่วมกับสํานักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยั จ.ชลบรีุ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพกิจกรรมบรรยายให้ความรู้กบัชมุชนบริเวณทา่เรือแหลมฉบงัหวัข้อ “ชีวิตปลอดภยัใสใ่จสารเคมี”  ในโครงการเสริมสร้างวฒันธรรม

ความปลอดภยั ทา่เรือแหลมฉบงั ประจําปี 2560 

- ควบคุมความปลอดภัยโดยการเก็บตัวอย่างสินค้าอันตรายมากกว่า 150 ครัง้/ปี ซึ่งผู้ ท่ีจะดําเนินการเก็บ

ตวัอย่างสินค้าอนัตรายนัน้ ต้องมีการสวมใสอ่ปุกรณ์เพ่ือความปลอดภยั และใช้วิธีการ/อปุกรณ์เก็บตวัอยา่ง

สารเคมีท่ีเหมาะสมและปลอดภยั 

 

 

 

 

 



 

  

แบบ 56-1 ปี 2560บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 
  

สว่นที่ 2 หน้า 100 / 120 

 

- ควบคมุความปลอดภยัการขนถ่ายตู้สินค้าอนัตราย ณ ทา่เทียบเรือ โดยอปุกรณ์/เคร่ืองมือและบริเวณท่ีมีการ

ขนถ่ายสนิค้าอนัตราย ต้องปราศจากความเสีย่งตา่งๆ เช่น การก่อเกิดประกายไฟ การร่ัวไหลของสารเคมี เป็น

ต้น 

 

 

 

 

 

 

- ตรวจสอบอณุหภมูิตู้สินค้าควบคมุอณุหภมูิ (Reefer Container) เน่ืองจากสินค้าอนัตรายบางชนิดต้องบรรจุ

อยู่ในตู้สินค้าควบคมุอุณหภูมิ เพ่ือป้องกันการเกิดปฏิกิริยากับความร้อน ซึ่งเสี่ยงต่อการระเบิด/เพลิงไหม้ 

ดงันัน้จึงต้องมีการการตรวจสอบอณุหภมูิตู้สนิค้าอยา่งสมํ่าเสมอ  

 

 

 

 

 

 

 

 

- ตรวจปริมาณสารเคมีท่ีกระจายอยู่ในอากาศ สําหรับสถานท่ีจัดเก็บสินค้าอนัตราย โดยการตรวจปริมาณ

สารเคมีท่ีกระจายอยู่ในอากาศสําหรับประเมินความเสี่ยงการร่ัวไหลของสารเคมี โดยใช้เคร่ืองมือท่ีเรียกว่า 

VOC/Gas Detector ซึ่งเป็นเทคโนโลยีมาตรฐานสากล จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งให้ผลการตรวจวัดท่ี

ถกูต้อง เช่ือถือได้และแมน่ยําสงู  

 

มาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกนัก่อนเกิดเหตุ  

- ตรวจสอบความปลอดภยับนเรือขนสง่สินค้าอนัตราย (ขาเข้า) จํานวนมากกว่า 4,500 ลํา/ปี โดยทีม Safety 

จะดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตู้สินค้าอนัตรายท่ีบรรทุกอยู่บนเรือเทียบกับข้อมูลสินค้า

อนัตราย (Safety Data Sheet) ท่ีสง่ผ่าน DG-Net นอกจากนัน้ จะมีการสุม่ตรวจสภาพตู้สินค้าอนัตรายและ

การร่ัวไหลของสารอนัตรายท่ีบรรทกุอยูบ่นเรือสนิค้า 

 

 

 

 

 



 

  

แบบ 56-1 ปี 2560บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 
  

สว่นที่ 2 หน้า 101 / 120 

 

- สุ่มตรวจสภาพรถขนส่งสินค้าอนัตราย เน่ืองจากรถท่ีจะทําการขนส่งสินค้าอนัตรายได้นัน้ ต้องมีสภาพรถท่ี

เป็นมาตรฐาน สอดคล้องตามกฏหมาย (พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ.2522) รวมถึงพนกังานขบัรถต้องมี

ความพร้อมในการปฏิบตัิหน้าท่ี เช่น พกัผ่อนอย่างเพียงพอ ไม่เสพสิ่งมึนเมา เป็นต้น โดยทําการตรวจสภาพ

รถและพนกังานขบัรถท่ีรับสนิค้าอนัตรายกลุม่ท่ี 2 (วตัถรุะเบิด, ก๊าซพิษ และกมัมนัตภาพรังส)ี 

 

 

 

 

 

 

 

- จัดตัง้ศูนย์ Driver Tracking Data Center เพ่ือความปลอดภยัในการขนส่งสินค้าอนัตรายท่ีมากยิ่งขึน้ โดย

Driver Tracking Data Center จะเป็นฐานข้อมูลระดบัประเทศ เก่ียวกบัเส้นทางและรถขนส่งท่ีมีการขนสง่

สนิค้าอนัตรายจากทา่เรือแหลมฉบงั ไปยงัจดุปลายทางตา่งๆ ทัว่ประเทศ โดยทีม Safety จะดําเนินการบนัทกึ

ข้อมูลตู้สินค้าอนัตราย รวมถึงตรวจสอบสภาพรถขนส่งด้วย ทัง้นีฐ้านข้อมูลดงักล่าวจะถูกเช่ือมโยงไปยัง

หน่วยงานราชการต่างๆ เช่น การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรมการขนสง่ทางบก หน่วยงานดบัเพลิงของแตล่ะ

พืน้ท่ี เป็นต้น เพ่ือเตรียมข้อมลู สําหรับการจดัการเหตกุารณ์ฉกุเฉินท่ีอาจเกิดขึน้ และข้อมลูดงักลา่วยงัเป็น

ประโยชน์ในการกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจในอนาคต ของทัง้ภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันศูนย์ Driver 

Tracking Data Center อยูร่ะหวา่งดําเนินการทดสอบระบบ และคาดวา่จะเปิดใช้งานได้ตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 

2561 เป็นต้นไป  

- ตรวจสอบสภาพพืน้ท่ี/เส้นทางการขนส่งสินค้าอันตรายในเขตท่าเรือแหลมฉบัง เน่ืองจากสภาพเส้นทาง

สาํหรับขนสง่สนิค้าอนัตรายต้องปราศจากความเสีย่ง เช่น พืน้ถนนไมชํ่ารุด และแสงสวา่งเพียงพอตอ่การขบัขี่

ของพนกังานขบัรถ เป็นต้น โดยทีม Safety จะสง่ปัญหาและความเสี่ยงท่ีพบให้ท่าเรือแหลมฉบงัทราบ เพ่ือ

ดําเนินการแก้ไขตอ่ไป 

 

การจัดการเม่ือเกดิภาวะฉุกเฉิน 

- บริษัทฯ จัดตัง้ทีมฉุกเฉิน/ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีเจ้าหน้าท่ีทีมจัดการเหตุฉุกเฉิน        

นกัเคมีและผู้ เช่ียวชาญด้านสินค้าอนัตรายประจําอยู่ตลอด 24 ชัว่โมง พร้อมด้วยวสัด/ุอปุกรณ์กู้ภยัสารเคมีท่ี

เป็นมาตราฐานสากล เช่น รถฉุกเฉิน, ชุดป้องกันสารเคมีระดบัสงูสดุหรือชุด Level A  เป็นต้น เพ่ือเป็นการ

เตรียมความพร้อมในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินท่ีอาจเกิดขึน้ โดยในปี 2560 ทีมฉุกเฉินของบริษัทฯ สามารถ

ระงบัเหตฉุกุเฉินจากสนิค้าอนัตราย จํานวนไมต่ํ่ากวา่ 40 ครัง้  

 

 

 



 

  

แบบ 56-1 ปี 2560บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 
  

สว่นที่ 2 หน้า 102 / 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ศูนย์ความปลอดภยัมีแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินสารเคมีร่ัวไหล การเกิดเพลิงไหม้ โดยแบ่งออกเป็น 4 

ระดบั โดยฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเหตฉุุกเฉินนัน้ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายบญัชาการและ

ฝ่ายสนบัสนนุ ดงันี ้

 

1. แผนฉกุเฉินระดบัท่ี 1: เหตฉุกุเฉินท่ีศนูย์ความปลอดภยัสามารถระงบัได้ โดยไมข่อการสนบัสนนุจากการ

ทา่เรือแหลมฉบงั 

 

 

2. แผนฉกุเฉินระดบัท่ี 2: เหตฉุกุเฉินระดบัการทา่เรือแหลมฉบงั หนว่ยงานต้องขอรับความช่วยเหลอืจาก

หนว่ยงานภายนอก เช่น หนว่ยดบัเพลงิทา่เรือ 
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3. แผนฉกุเฉินระดบัท่ี 3: เหตฉุกุเฉินระดบัเทศบาลนครแหลมฉบงั โดยทา่เรือเป็นผู้บญัชาการณ์เหตฉุกุเฉิน

และบริษัทฯ ทําหน้าท่ีสนบัสนนุและให้ข้อมลูการจดัการเหตฉุกุเฉิน  

 

 

4. แผนฉกุเฉินระดบัท่ี 4: เหตฉุกุเฉินระดบัประเทศ 

 

 

 



 

  

แบบ 56-1 ปี 2560บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 
  

สว่นที่ 2 หน้า 104 / 120 

 

4.2 กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนอื่นๆ  

- ในปี 2559 บริษัทฯ จัดให้มีการทําประชาพิจารณ์ในชุมชนบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง ก่อนการจัดตัง้ศูนย์

กระจายสินค้าอนัตรายและเคมีภณัฑ์ เพ่ือรับทราบถึงความต้องการและข้อกงัวลของชุมชน และในปี 2560 

บริษัทฯ มีการพบปะกับผู้ นําชุมชนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือรับทราบถึงปัญหา ข้อร้องเรียนต่างๆ ท่ีเกิดจากการ

ดําเนินกิจกรรมของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจดัการเก่ียวกบัการร้องทกุข์ของชมุชน เช่น การซอ่มแซมถนน

ท่ีชํารุดบริเวณหน้าคลงัสินค้าให้กลบัมาใช้งานได้ปกติ การให้อาสาจราจรของบริษัทฯ ไปช่วยอํานวยความ

สะดวกในการให้สญัญาณจราจร เป็นต้น 

- การเน้นการจ้างงานคนในพืน้ท่ี ซึง่พืน้ท่ีคลงัสนิค้าหลกัของบริษัทฯ บริเวณแหลมฉบงั ได้มีการจ้างคนในพืน้ท่ี

เป็นสดัสว่นร้อยละ 16% ของพนกังานทัง้หมด 

- โครงการการจ้างงานคนพิการ 

- การบริจาคเงินเพ่ือสนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆ ในชมุชน 

- กิจกรรมเลีย้งอาหารวา่งและมอบของบริจาค ณ สถานสงเคราะห์เด็กออ่นรังสติ เป็นต้น 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง    

 

11.1 การจัดการความเสี่ยง 

     

บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ และส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน โดยได้จัดตัง้   

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือติดตามและกําหนดแนวทางบริหารจดัการความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้   

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงงประกอบด้วย รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นประธานกรรมการ และผู้บริหาร 

ระดบัสงูเป็นกรรมการ โดยมีการดําเนินงานดงัตอ่ไปนี ้  

1. กําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้สอดคล้องกบัทิศทางในการดําเนินธุรกิจตามมาตรฐานสากล   

มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงท่ีสําคญัทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ ด้านการปฏิบตัิงาน ด้านการเงิน และ  

ด้าน การปฏิบตัิตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง   

2. พิจารณาความเสี่ยงท่ีสําคญัระดบัองค์กร รวมถึงมีการวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงเพ่ือจัดทําสรุป   

ความเสีย่งระดบัองค์กร (Corporate Risk Profile) และกําหนดดชันีชีวดัความเสี่ยง (Key Risk Indicator) เพ่ือใช้เป็น 

สญัญานเตือนภยัลว่งหน้า และให้มีการบริหารจดัการความเสีย่งเหลา่นัน้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

3. ติดตามและทบทวนความเสี่ยงเหล่านัน้ทุกไตรมาสเพ่ือให้สอดคล้องและทันกับสภาพแวดล้อมในการ

ดําเนินธุรกิจท่ีเปลีย่นแปลงไป กํากบัดแูลให้มีการบริหารจดัการความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 

4. รายงานผลการพิจารณาความเสีย่งให้กบัคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ             

 

11.2 การควบคุมภายใน 

 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิผล

ของระบบควบคมุภายใน เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าระบบการควบคมุภายในของกลุม่บริษัทฯ มีความเหมาะสม เพียงพอและ

เป็นไปตามหลกัการการควบคมุภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organisation of the Treadway 

Commission) โดยครอบคลุมการควบคุมภายในด้านการบริหาร (Management Control) การดํา เ นินงาน 

(Operational Control) การบญัชีและการเงิน (Accounting and Financial Control) และการปฏิบตัิตามกฎหมายและ

ระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง (Compliance Control) 

 ในท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2561 เมื่อวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2561 และท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2561 เมื่อวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของ

ระบบการควบคมุภายใน (ซึง่รวมถึงการบริหารจดัการความเสีย่ง) และซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบริหาร เพ่ือประเมินระบบ

การควบคมุภายในของบริษัทฯ ในด้านตา่งๆ  5 สว่น ได้แก่ 
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(1) สภาพแวดล้อมการควบคมุ (Control Environment) 

(2) การประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment) 

(3) กิจกรรมควบคมุ (Control Activities) 

(4) สารสนเทศและการสือ่สาร (Information and Communications) 

(5) กิจกรรมการตดิตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในและ 

การจดัให้มีบคุลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะดําเนินการตามระบบควบคมุภายในได้อยา่งมปีระสทิธิภาพ รวมทัง้มีการติดตาม

ควบคมุดแูลการดําเนินงานของบริษัทย่อยเพ่ือให้สามารถป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของบริษัทฯ  

และบริษัทย่อยจากการท่ีกรรมการหรือผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอํานาจ สําหรับการควบคุมภายใน    

หัวข้ออ่ืน คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมแล้วเช่นกัน โดยสรุป 

สาระสาํคญัได้ดงันี ้ 

1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)   

1.1 บริษัทฯ ให้ความสําคัญในการสร้างความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม (Ethical Values)               

มีการกําหนดโครงสร้างองค์กร ขอบเขตอํานาจ ความรับผิดชอบของแตล่ะตําแหนง่งานให้เหมาะสม รวมถึงมีการจดัทํา 

คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบตัิงานของกรรมการ ผู้บริหารและ 

พนกังานทกุฝ่าย โดยเร่ิมต้นสือ่สารให้รับทราบผา่นการปฐมนิเทศพนกังานใหม ่รวมถึงได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ และระบบ   

อินเตอร์เน็ตของบริษัทฯ 

1.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ มีความรู้เก่ียวกับธุรกิจ และมีความเช่ียวชาญท่ีหลากหลายท่ีเป็น   

ประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทําหน้าท่ีกํากับดูแล (Oversight) และ 

พฒันาการดําเนินการ ด้านการควบคมุภายใน รวมทัง้ กํากบัดแูลให้มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชดัเจน   

และวดัผลได้ 

1.3 ฝ่ายบริหารได้จดัให้มีโครงสร้างสายการรายงาน และกําหนดอํานาจในการสัง่การ ซึ่งจํากดัอํานาจ 

หน้าท่ี และความรับผิดชอบอยา่งเหมาะสมระหวา่งคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัสงู ผู้บริหาร และพนกังาน  

1.4 บริษัทฯ  ให้ความสําคัญ  และมีกระบวนการในการพัฒนา  และรักษาบุคลากรท่ีมีความ รู้    

ความสามารถให้อยู่กับองค์กร และมีการเตรียมพร้อมสําหรับการขาดบุคลากรท่ีมีความรู้และความสามารถ รวมถึง 

ผู้บริหารท่ีจะมาสบืทอดในตําแหนง่ท่ีสาคญั 

1.5 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการสื่อสารให้บคุลากรทกุคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคมุ 

ภายในและจดัให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบตัิ ในกรณีท่ีจําเป็น 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทฯ ได้กําหนดการควบคุมภายในองค์กร เพ่ือให้การดําเนินงาน

เป็นไปตามเป้าหมายและโปร่งใสเพียงพอ เหมาะสม 
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2.  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

2.1 บริษัทฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีการกําหนดนโยบาย วิธีการ วิเคราะห์ 

ประเมินความเสี่ยง รวมทัง้ มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยง หรือเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ

ดําเนินงาน เพ่ือรายงานผลตอ่คณะกรรมการบริษัทในทกุไตรมาส 

2.2 บริษัทฯ กําหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นตวัแทนของหนว่ยงานเจ้าของความเสีย่ง 

(Risk Owner) มีหน้าท่ีติดตามให้มีการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน และแผนการบริหารความเสี่ยงท่ี

กําหนดไว้ 

2.3 บริษัทฯ  มีมาตรการ  และแผนปฏิบัติงานเพ่ือจัดการความเสี่ยง  โดยอาจเป็นการยอมรับ                

ความเสี่ยงนัน้ (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับ

ความเสีย่ง (sharing) 

2.4 บริษัทฯ มีแนวทางท่ีจะประเมินโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ทุจริต โดยมีการใช้แหล่งข้อมูลจากทัง้

ภายในและภายนอกองค์กร มีการสอบทานจากหน่วยงานท่ีเป็น Cross Function หากพบว่ามีเหตุการณ์ทุจริต             

ได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิไว้แล้วในระเบียบข้อบงัคบัด้านทรัพยากรบคุคล 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า  บริษัทฯ  มีการประเมิน  วิ เคราะห์  ปัจจัยท่ีจะมีผลกระทบต่อ                   

การดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ เพ่ือกําหนดมาตรการให้ความเสี่ยงอยู่ในระดบัท่ียอมรับได้      

อยา่งเพียงพอ 

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

3.1 บริษัทฯ มีการสร้างและกําหนดระบบการควบคุมการปฏิบัติงาน เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงจากการ      

ไมบ่รรลวุตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 

3.2 บริษัทฯ จดัให้มีนโยบายและระเบียบแนวทางปฏิบตัิงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรในธุรกรรมด้านการเงิน 

การจดัซือ้ การบริหารงานทัว่ไป และให้ความสาํคญัเร่ืองการแบง่แยกหน้าท่ีความรับผิดชอบ รวมถึงลาํดบัชัน้การอนมุตัิ

ของผู้บริหารในแตล่ะระดบัไว้อยา่งชดัเจน 

3.3 บริษัทฯ ออกแบบระบบการควบคุมภายใน โดยกําหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งในขัน้ตอนการปฏิบัติงาน     

ในระดบัองค์กร และกระบวนการทางธุรกิจของหน่วยงานต่างๆ และผลกัดนัแต่ละหน่วยงานให้มีการสอบทานการ

ปฏิบตัิงานด้วยตนเอง (Control Risk Self-Assessment)  

3.4 บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีการควบคมุการเข้าถึงข้อมลูบริษัทฯ โดยกําหนดนโยบายเก่ียวกบัการควบคมุ

การเข้าถึงระบบสารสนเทศในแต่ละระบบงาน (Access Control) ไว้ชดัเจน เพ่ือป้องกนัการเข้าไปใช้ หรือแก้ไขข้อมูล

จากบคุคลท่ีไมเ่ก่ียวข้องในสว่นของการปฏิบตัิงาน 

3.5 บริษัทฯ มีการกําหนดระบบการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศในแต่ละระบบงาน (Access 

Control) รวมทัง้ ได้จัดทําแผนฉุกเฉินเพ่ือรองรับกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงท่ีมีผลกระทบกับระบบสารสนเทศ 

(Disaster Recovery Plan : DRP) แล้ว 

3.6 บริษัทฯ มีนโยบายติดตามการทําธุรกรรมของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง

กบับคุคลดงักลา่ว ต้องผา่นขัน้ตอนการอนมุตัิท่ีกําหนด 
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3.7 บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามดแูลการดําเนินงานของบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมอยา่งสมา่เสมอ โดย

กําหนดแนวทางให้บคุคลท่ีบริษัทฯ แตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทยอ่ยหรือร่วมนัน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ กําหนดให้มีระบบควบคุมการปฏิบัติงาน ไว้เพียงพอและ 

เหมาะสม เพ่ือลดความเสีย่งจากการไมบ่รรลวุตัถปุระสงค์ และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้  

4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 

4.1 บริษัทฯ ใช้ข้อมูลท่ีได้ตรวจสอบความถูกต้อง มีรายละเอียดอย่างเพียงพอ และทันต่อเวลามาใช้ 

ประกอบการประชมุ เพ่ือตดัสนิใจในประเด็นท่ีมีความสาํคญั  

4.2 บริษัทฯ  ไ ด้รวบรวมและพิจารณาข้อมูล ท่ี เ ก่ียวข้องทัง้จากภายในและภายนอกองค์กร                        

เ พ่ือประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจ  โดยหน่วยงานจะต้องกําหนดให้มีการจัดส่งข้อมูลท่ีเหมาะสมและ                        

มีการตรวจสอบความถกูต้องก่อนนําไปใช้   

4.3 บริษัทฯ ดําเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท มีข้อมลูท่ีสาํคญัอยา่งเพียงพอสาํหรับใช้ประกอบการ  

ตดัสนิใจ โดยได้จดัทําและสง่หนงัสอืเชิญประชมุพร้อมกบัให้ข้อมลูและรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท  

และกรรมการชุดย่อย เพ่ือพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วนั และมีการบนัทึกรายงานการประชุม        

ซึง่มีรายละเอียดท่ีทําให้สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการได้   

4.4 บริษัทฯ จัดทําบญัชี โดยเลือกใช้นโยบายตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และได้จัดเก็บเอกสาร   

ประกอบการบนัทกึตา่งๆ อยา่งเหมาะสม   

4.5 บริษัทฯ มีกระบวนการ และช่องทางการสื่อสารท่ีเพียงพอ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ 

สามารถควบคมุการดําเนินงานได้โดยสะดวก และมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอยา่งสมํา่เสมอ   

4.6 บริษัทฯ มีช่องทางในการรับข้อมูลแจ้งการกระทําทจุริต ทัง้ภายในและภายนอกให้คณะกรรมการ   

บริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ โดยแจ้งไว้ผา่นหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ บริษัทฯ มีการจดัการข้อมลูท่ีเป็นระบบเหมาะสม และมรีะบบสารสนเทศ  

รวมถึงระบบข้อมลูท่ีมีเนือ้หาเพียงพอ ถกูต้อง เหมาะสม ต่อการตดัสินใจของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้น รวมทัง้     

มีกระบวนการสื่อสารข้อมูล ทัง้ภายในองค์กร และภายนอกองค์กร ท่ีกําหนดไว้อย่างเหมาะสมต่อการควบคุม               

การดําเนินงานของบริษัทฯ  

5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)  

5.1 บริษัทฯ กําหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลของระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนดไว้ว่ายงัมี 

ประสิทธิภาพ ผลการดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีกําหนด โดยการจัดให้มีการวิเคราะห์           

การรายงาน และการประชมุอยา่งสมํ่าเสมอ 

5.2 บริษัทฯ กําหนดให้มีการตรวจสอบภายใน โดยให้ผู้ ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ

โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบสามารถปฏิบตัิงานและเสนอรายงานผลการตรวจสอบได้

อยา่งอิสระ 
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5.3 ฝ่ายบริหารต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัททนัทีท่ีเกิดเหตกุารณ์ หรือสงสยัวา่มีเหตกุารณ์ทจุริต 

อยา่งร้ายแรง มีการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระทําท่ีผิดปกติอ่ืน ซึง่อาจกระทบตอ่ช่ือเสยีงและฐานะการเงินของบริษัทฯ   

อยา่งมีนยัสาํคญั ซึง่การรายงานข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา ตอ่คณะกรรมการบริษัท/ 

คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาภายในระยะเวลาอนัควร  

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการติดตามการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีวางไว้            

มีระบบการควบคมุภายในท่ีด ีรวมถึงมีผู้ตรวจสอบภายในท่ีทําหน้าท่ีสอบทานการปฏิบตัิงาน ความเพียงพอของระบบ 

การควบคมุภายใน และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมอ  

นอกจากนี ้คุณศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8802 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี        

ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด ผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 รวมถึงเป็น

ผู้สอบบญัชี ท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นเก่ียวกบัการประเมินประสิทธิภาพการควบคมุ

ภายใน         ด้านบญัชีวา่ไมพ่บข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสาคญั 

6. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯ ว่าจ้าง บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากัด (Outsource) เป็นผู้ ให้บริการตรวจสอบภายใน โดยมี

นางสาวกรกช วนสวสัดิ์ เป็นตวัแทนจากบริษัทดงักล่าว ทัง้นี ้สามารถอ่านประวตัิหวัหน้างานตรวจสอบภายในได้ท่ี

เอกสารแนบ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

แบบ 56-1 ปี 2560บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 
  

สว่นที่ 2 หน้า 110 / 120 

 

12. รายการระหว่างกัน 

 

12.1 ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

ในปี 2560 บมจ.เจดับเบิล้ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ และบริษัทย่อย (บริษัท) มีรายการกับบุคคลและกิจการท่ี

เก่ียวข้องกัน ซึ่งแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีตรวจสอบแล้ว ข้อ 5 ในงบการเงินประจําปี 2560 โดย                

ผู้ตรวจสอบบญัชีรับอนญุาตได้สรุปรายการกบับคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัในการทํารายการดงักลา่ววา่รายการท่ีมี

ระหว่างกนัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กบับคุคลและนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้เป็นรายการท่ีเป็นไปเพ่ือ

การดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไป ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญ�ชูนจะพึงกระทํา

กบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอํานาจตอ่รองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีคู่สญัญาอีกฝ่ายมี

สถานะเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง (Arm's Length Basis) และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย และบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง สําหรับรายการท่ีมีนยัสําคญัและต้องดําเนินการตามระเบียบปฏิบตัิของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรายการ

ดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการและได้ให้ความเห็นว่าเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผลและเป็น

ประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 

12.2    มาตรการและขัน้ตอนการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกัน 

บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย มีเป้าหมายในการประกอบการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น มีนโยบายการเปิดเผยข้อมลูให้แก่นกัลงทนุ

อย่างเพียงพอรวมทัง้ยึดถือปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อกําหนด และกฏหมายต่างๆในประเทศท่ีบริษัทฯ ประกอบการอยู่ 

ดงันัน้ เพ่ือให้การดําเนินการเก่ียวกับรายการระหว่างกลุม่บริษัทฯ กับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันเป็นไปอย่าง

โปร่งใส ลดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และสอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และเป็นไปตามกฏหมายกฏ

ระเบียบ และข้อบงัคบัของหน่วยงานกํากับดแูลท่ีเก่ียวข้อง เช่น ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สาํนกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในอนัท่ีจะทําให้ผู้ลงทนุมีข้อมลูอย่างเพียงพอตอ่การใช้

ดลุยพินิจในการตดัสนิใจลงทนุได้ บริษัทฯ จึงกําหนดแนวทางการทํารายการระหวา่งกลุม่บริษัทฯ กบับคุคลหรือกิจการ

ท่ีเก่ียวข้องกนั เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาทํารายการดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

การทํารายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง บริษัทฯ จะพิจารณา

ดําเนินการเสมือนหนึง่ทํารายการกบับคุคลภายนอก (arm’s length basis) เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ โดยจะต้อง

มีเง่ือนไขการค้าท่ีมีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ในกรณีท่ีไม่ชดัเจนว่าราคา

ระหว่างกนัเข้าขา่ย arm’s length basis หรือไม่ จะต้องนําเสนอรายการดงักลา่วหารือตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือ

ขอความเห็นชอบก่อนทํารายการ 

บริษัทฯ มีการมอบอํานาจอนมุตัิวงเงินแก่ผู้บริหารตามลาํดบัขัน้ โดยจะกําหนดอํานาจของผู้มีสทิธิอนมุตัิตาม

วงเงินท่ีกําหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารท่ีมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์โดยสว่นตวัเป็นผู้อนมุตัิทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัซึ่งตนมีสว่นได้เสีย และกรรมการท่ีมีสว่นได้เสียในการตก
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ลงเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัต้องไม่เข้าร่วมประชมุและไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุม โดยคณะกรรมการตรวจสอบ

ทําหน้าท่ีสอบทานการทํารายการระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน และให้ดําเนินการตาม

หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การทํารายการระหว่างบริษัทฯ กบับริษัทท่ีมีบคุคลท่ี

อาจมีความขัดแย้งมีสัดส่วนการถือหุ้ นตํ่ากว่าร้อยละ 10 จะไม่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ                   

ซึ่งสอดคล้องกบัประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท

จดทะเบียน 

การทํารายการระหวา่งกนัพึงกระทําได้ตามปกติเน่ืองจากเป็นการทํารายการตามปกติธุรกิจและตามเง่ือนไข

การค้าโดยทัว่ไปเสมือนลกูค้าภายนอกทัว่ไปโดยปกติ รวมทัง้ราคาหรือค่าตอบแทนอยูใ่นกรอบซึง่ต้องได้รับอนมุตัิตาม

ระเบียบปฏิบตัิทางการเงินของบริษัทฯ และต้องทบทวนการคดัเลอืกผู้ขายและผู้ผลติ (vendor selection process) อยู่

เสมอเพ่ือให้แน่ใจวา่ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสแก่ผู้ประกอบการนอกกลุม่ ซึ่งอาจให้ผลประโยชน์แก่บริษัทฯ มากกว่าและ

เป็นแหลง่ภายนอกสาํหรับการเปรียบเทียบราคา และเง่ือนไขทางการค้า 

บริษัทฯ ทําการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันโดยยึดแนวปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 24 

(ปรับปรุง 2552) เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัและตามระเบียบปฏิบตัิของสาํนกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพยและตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นีฝ่้ายกฏหมายและกํากับ

ดูแล(Legal and Compliance) และฝ่ายบญัชีจะนําเสนอรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ(Audit Committee) เพ่ือสอบทานและให้

ความเห็นต่อความจําเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการว่าเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ หรือไม่ก่อน

รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทตอ่ไป นอกจากนีฝ่้ายบญัชีจะนําเสนอรายการระหวา่งกนัทกุๆเดือน เพ่ือให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

ในอนาคต บริษัทฯ อาจมีความจําเป็นท่ีจะต้องเข้าทํารายการระหว่างกัน ทัง้ท่ีเป็นรายการทางการค้า

ตามปกติธุรกิจและรายการท่ีไมเ่ป็นไปตามการค้าปกติธุรกิจ โดยการเข้าทํารายการดงักลา่วจะต้องอยูใ่นเง่ือนไขราคาท่ี

สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามกฏหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์และข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) รวมถึงการปฏิบตัิ

ตามข้อกําหนดและปฏิบตัิเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันและการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ง

สินทรัพย์ท่ีสําคญัของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย บริษัทฯ จะทําการเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
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รายการระหว่างกัน 

 

รายการระหว่างกนัของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งในปีบัญชีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

บคุคล/นิติบคุคล 
ท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ ์

ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

ปีบญัชีส้ินสุด  
31 ธ.ค. 59 

ปีบญัชีส้ินสุด  
31 ธ.ค. 60 

1.  นายชวนินทร์  

บณัฑติกฤษดา 

 

นายชวนินทร ์บณัฑติกฤษดา 

 ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 20.890 ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (กลุ่ ม

บณัฑติกฤษดาถอืหุน้บรษิทัฯ รอ้ย

ละ 45.198) 

 เป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของ

บรษิทัฯ 

 เ ป็นบุตรชายของนางพิมลทิพ 

บณัฑติกฤษดา ผู้ถือหุ้นใหญ่ และ

น้องชายของนางสาวอมรพรรณ 

บัณฑิตกฤษดา กรรมการผู้มี

อํานาจลงนาม และผู้บริหารของ

บรษิทัฯ 

 

1.1  ภาระคํ้าประกนัเงนิกู ้

 

- คํ้าประกนัเงนิกู้ยืมของ

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

 

 

 

1,721,666.3 

 

 

477,656.8 

 

 

– บริษัทฯ และบริษัทย่อยทําสัญญาเงินกู้กับ

สถาบันการเงินในประเทศเพื่อใช้ในการ

ดําเนินงาน โดยนายชวนินทร ์บณัฑติกฤษดา 

คํ้ า ป ร ะ กั น ว ง เ งิ น กู้ ร ว ม จํ า น ว น

1,721,666,300.0 บ า ท ใ น ปี  2559 แ ล ะ

477,656,800 บาทในปี 2560 

 

 

– เป็นรายการสนับสนุนทางการเงนิใหบ้รษิทั

ฯ และเป็นประโยชน์ในการดําเนินธรุกจิของ

บรษิทัฯ 
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บคุคล/นิติบคุคล 
ท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ ์

ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

ปีบญัชีส้ินสุด  
31 ธ.ค. 59 

ปีบญัชีส้ินสุด  
31 ธ.ค. 60 

2.  นา ง ส า ว อม ร

พรรณ บัณฑิต

กฤษดา  

 

นางสาวอมรพรรณ บณัฑติกฤษดา 

 ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 5.064 ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (กลุ่ ม

บณัฑติกฤษดาถอืหุน้บรษิทัฯ รอ้ย

ละ 45.198) 

 เป็นกรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม และ

ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 

 เ ป็ นบุ ต รสาวของนางพิมล ทิพ 

บัณฑิตกฤษดา ผู้ถือหุ้นใหญ่และ

พี่สาวของ นายชวนินทร์ บัณฑิต

กฤษดา กรรมการผูม้อีํานาจลงนาม 

ผู้บ ริหาร  และผู้ถือหุ้น ใหญ่ของ

บรษิทัฯ 

 

2.1  ภาระคํ้าประกนัเงนิกู ้
 

- คํ้าประกนัเงนิกู้ยืมของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

 

 
 

1,711,666.3 

 

 
 

477,656.8 

 
 
– บริษัทฯ และบริษัทย่อยทําสัญญาเงินกู้กับ

สถาบันการเงินในประเทศเพื่อใช้ในการ

ดําเนินงาน โดยนางสาวอมรพรรณ บณัฑติ

กฤษดา คํ้ าประกันวงเงินกู้ รวมจํานวน 

1,711,666,300.0 บ า ท ใ น ปี 2559 แ ล ะ 

477,656,800 บาทในปี 2560 

 
 
– เป็นรายการสนับสนุนทางการเงนิใหบ้รษิทั

ฯ และเป็นประโยชน์ในการดําเนินธรุกจิของ
บรษิทัฯ 
 

3. นางสาวอรวรรณ 

วรนิจ 

 

นางสาวอรวรรณ วรนิจ 

 ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 3.537 ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

 เคยเป็นกรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม

ของบรษิทัฯ 

 

3.1  ภาระคํ้าประกนัเงนิกู ้
 

- คํ้าประกนัเงนิกู้ยืมของ
บรษิทัย่อย 

 

 
 

401,000.0 
 

 
 
- 
 

 
 

– บรษิทัย่อยทําสญัญาเงนิกู้กบัสถาบนัการเงนิ

ในประเทศเพื่อใช้ในการดําเนินงาน โดย

นางสาวอรวรรณ วรนิจ คํ้าประกันวงเงินกู้

รวมจํานวน 401,000,000.0 บาทในปี 2559 

และ 0 บาทในปี 2560 

 
 
– เป็นรายการสนับสนุนทางการเงนิใหบ้รษิทั

ย่อย และเป็นประโยชน์ในการดําเนินธุรกจิ
ของบรษิทัย่อย 
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บคุคล/นิติบคุคล 
ท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ ์

ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

ปีบญัชีส้ินสุด  
31 ธ.ค. 59 

ปีบญัชีส้ินสุด  
31 ธ.ค. 60 

4. นายจติชยั นิมติร

ปญัญา  

 

นายจติชยั นิมติรปญัญา 

 ถือหุ้นร้อยละ 9.120 ณ วันที่ 31 

ธนัวาคม 2560 (กลุ่มนิมติรปญัญา

ถอืหุน้บรษิทัฯ รอ้ยละ 16.073) 

 เป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 

 เป็นคู่สมรสของนางอจัฉรา นิมติร

ปญัญา กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม 

และกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ 

4.1  ภาระคํ้าประกนัเงนิกู ้

 

- คํ้าประกนัเงนิกู้ยืมของ

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

 

 

 

834,666.3 

 

 

 

447,656.8 

 

 

 

– บริษัทฯ และบริษัทย่อยทําสัญญาเงินกู้กับ

สถาบันการเงินในประเทศเพื่อใช้ในการ

ดําเนินงาน โดยนายจติชยั นิมติรปญัญา คํ้า

ประกันวงเงินกู้รวมจํานวน 834,666,300.0 

บาทในปี 2559 และ 447,656,800 บาทในปี 

2560 

 

 

– เป็นรายการสนับสนุนทางการเงนิใหบ้รษิทั

ฯ และเป็นประโยชน์ในการดําเนินธรุกจิของ

บรษิทัฯ 

 

5.  น า ง อั จ ฉ ร า 

นิมติรปญัญา 

 

นางอจัฉรา นิมติรปญัญา 

 ถือหุ้นร้อยละ 6.953 ณ วันที่ 31 

ธนัวาคม 2560  (กลุ่มนิมติรปญัญา

ถอืหุน้บรษิทัฯ รอ้ยละ 16.073) 

 เป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

และกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ 

 เป็นคู่สมรสของนายจติชยั นิมติร

ปญัญา กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม 

และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 

 

5.1  ภาระคํ้าประกนัเงนิกู ้
 

- คํ้าประกนัเงนิกู้ยืมของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

 

 
 

834,666.3 

 

 
 

447,656.8 

 

 
 
– บริษัทฯ และบริษัทย่อยทําสัญญาเงินกู้กับ

สถาบันการเงินในประเทศเพื่อใช้ในการ

ดําเนินงาน โดยนางอจัฉรา นิมติรปญัญา คํ้า

ประกันวงเงินกู้รวมจํานวน 834,666,300.0 

บาทในปี 2559 และ 447,656,800 บาทในปี 

2560 

 
 
– เป็นรายการสนับสนุนทางการเงนิใหบ้รษิทั

ฯ และเป็นประโยชน์ในการดําเนินธรุกจิของ
บรษิทัฯ 

 

6. น า ง พิ ม ล ทิ พ 

บณัฑติกฤษดา 

 

 นางพมิลทพิ บณัฑติกฤษดา 

 ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 12.626 ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (กลุ่ ม

บณัฑติกฤษดาถอืหุน้บรษิทัฯ รอ้ย

ละ 45.198) 

6.1  ภาระคํ้าประกนัเงนิกู ้
 

- คํ้าประกนัเงนิกู้ยืมของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

 

 
 

811,000.0 

 
 

30,000.0 

 
 
– บริษัทฯ และบริษัทย่อยทําสัญญาเงินกู้กับ

สถาบันการเงินในประเทศเพื่อใช้ในการ

ดําเนินงาน โดยนางพมิลทพิ บณัฑติกฤษดา 

คํ้าประกนัวงเงนิกูร้วมจาํนวน 811,000,000.0 

 
 
– เป็นรายการสนับสนุนทางการเงนิใหบ้รษิทั

ฯ และเป็นประโยชน์ในการดําเนินธรุกจิของ
บรษิทัฯ 
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บคุคล/นิติบคุคล 
ท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ ์

ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

ปีบญัชีส้ินสุด  
31 ธ.ค. 59 

ปีบญัชีส้ินสุด  
31 ธ.ค. 60 

 เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ 

 เ ป็นมารดาของนายชวนินทร์  

บัณฑิตกฤษดา และนางสาวอมร

พรรณ บณัฑติกฤษดา กรรมการผู้

มอีํานาจลงนาม และผู้บรหิารของ

บรษิทัฯ 

บาทในปี 2559 และ 30,000,000.0 บาทในปี 

2560 

7. นางสาวเสาวณีย ์

อ ภิ วั น ท น์

โอภาศ 

นางสาวเสาวนีย ์อภวินัทน์โอภาศ 

 ถือหุ้ นบ ริษัทฯ  ร้ อ ย ล ะ  3.478          

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2560 (กลุ่ม

บณัฑติกฤษดาถอืหุน้บรษิทัฯ รอ้ย

ละ 45.198) 

 เ ป็นคู่ สมรสของนายชวนินทร์  

บัณฑิตกฤษดา กรรมการผู้มี

อํานาจลงนาม ผู้บรหิาร และผู้ถือ

หุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ  

 เคยเป็นกรรมการของ ATL บรษิทั

ย่อยของบรษิทัฯ 

7.1  ภาระคํ้าประกนัเงนิกู ้

 

- คํ้าประกนัเงนิกู้ยืมของ

บรษิทัย่อย 

 

 

 

5,000.0 

 

 

5,000.0 

 

 

–     บรษิทัย่อยทําสญัญาเงนิกูก้บัสถาบนัการเงนิ

ในประเทศเพื่อใช้ในการดําเนินงาน โดย

นางสาวเสาวณีย ์อภวินัทน์โอภาศ คํ้าประกนั

วงเงินกู้รวมจํานวน 5,000,000.0 บาทในปี 

2559 และ 5,000,000.0 บาทในปี 2560 

 

 

– เป็นรายการสนับสนุนทางการเงนิใหบ้รษิทั

ย่อย และเป็นประโยชน์ในการดําเนินธุรกจิ

ของบรษิทัย่อย 

 

8. น า ง ส า ว เ พ็ญ

ป ร ะ ภ า  ร ว ม

ไมตร ี

 

นางสาวเพญ็ประภา รวมไมตร ี

 ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 3.333 ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

 เคยเป็นกรรมการของ ATL บรษิทั

ย่อยของบรษิทัฯ 

 

8.1  ภาระคํ้าประกนัเงนิกู ้

 

- คํ้าประกนัเงนิกู้ยืมของ

บรษิทัย่อย 

 

 

 

5,000.0 

 

 

5,000.0 

 

 

–    บรษิทัย่อยทําสญัญาเงนิกู้กบัสถาบนัการเงนิ

ในประเทศเพื่อใช้ในการดําเนินงาน โดย

นางสาวเพ็ญประภา รวมไมตรี คํ้าประกัน

วงเงินกู้รวมจํานวน 5,000,000.0 บาทในปี 

2559 และ 5,000,000.0 บาทในปี 2560 

 

 

– เป็นรายการสนับสนุนทางการเงนิใหบ้รษิทั

ย่อย และเป็นประโยชน์ในการดําเนินธุรกจิ

ของบรษิทัย่อย 
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บคุคล/นิติบคุคล 
ท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ ์

ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

ปีบญัชีส้ินสุด  
31 ธ.ค. 59 

ปีบญัชีส้ินสุด  
31 ธ.ค. 60 

9. บรษิทั โชคสมทุร

มารนี จาํกดั 

 บรษิัท โชคสมุทรมารนี จํากดั ถือ

หุน้โดยบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้

กบับรษิทัฯ ดงัน้ี 

- นายจติชยั นิมติรปญัญา ถือหุ้น

รอ้ยละ 30.00 

- นางอจัฉรา นิมติรปญัญา ถอืหุน้

รอ้ยละ 30.00 

 

9.1  รายการกบั PCS 

 

- รายได้ค่าบรกิารรบัฝาก

สนิคา้ 

 

- ลูกหน้ีค่าบรกิารรบัฝาก

สนิคา้ 

 

- ค่าบรกิาร 

 

 

- เจา้หน้ีการคา้ 

 

 

 

981.5 

 

 

582.9 

 

 

239.6 

 
- 

 

 

5,422.4 

 

 

947.7 

 

 

- 

 
- 

 

 

– PCS ใหบ้รกิารรบัฝากสนิคา้ควบคุมอณุหภูม ิ

และให้บริการแช่แข็ง (Freeze) กับบริษัท 

โชคสมทุรมารนี จาํกดั  

– ร า ค า ค่ า แ ช่ แ ข็ ง  (Freeze) เ ป็ น ร า ค า ที่

เทยีบเคยีงได้กบัราคาทีเ่สนอใหแ้ก่ลูกคา้ราย

อื่น (ราคาตลาด) 

– บริษัท โชคสมุทรมารีน จํากัด ให้บริการ

เปลี่ยนหลังคาอาคาร 2 และอาคาร 4 แก่ 

PCS แลว้เสรจ็ในไตรมาส 3/2559 

 

 

– เป็นรายการตามธรุกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

– เงื่อนไขทางการคา้และการคดิราคาระหว่าง

กนัมคีวามสมเหตุสมผล โดยมกีารคดิราคา

ตามอตัราราคาตลาด 

  นายจติชยั นิมติรปญัญา และนาง

อจัฉรา นิมติรปญัญา เป็นกรรมการ

ผู้มีอํานาจลงนามของบรษิัท โชค

สมทุรมารนี จาํกดั 

 นายจติชยั นิมติรปญัญา 

- ถือหุ้นบรษิัทฯ ร้อยละ 9.120 ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

- เป็นกรรมการผู้มอีํานาจลงนาม 

และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 

- เป็นคู่สมรสของนางอจัฉรา นิมติร

ปญัญา กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม 

และกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ  

9.2 รายการกบั PLP 

 

- รายไดค้่าขนส่ง 

 

- ลูกหน้ีค่าขนส่ง 

 

 

 

72.2 

 

3.6 

 

 

381.4 

 

79.0 

 

 

– PLP ใหบ้รกิารขนส่งกบับรษิทั โชคสมุทรมา

รนี จาํกดั 

– ราคาค่าขนส่งเป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับ

ราคาทีเ่สนอใหแ้ก่ลูกคา้รายอื่น (ราคาตลาด) 

 

 

– เป็นรายการตามธรุกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

– เงื่อนไขทางการคา้และการคดิราคาระหว่าง
กนัมคีวามสมเหตุสมผลโดยมกีารคิดราคา
ตามอตัราราคาตลาด 
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บคุคล/นิติบคุคล 
ท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ ์

ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

ปีบญัชีส้ินสุด  
31 ธ.ค. 59 

ปีบญัชีส้ินสุด  
31 ธ.ค. 60 

  นางอจัฉรา นิมติปญัญา 

- ถือหุ้นบรษิัทฯ ร้อยละ 6.953 ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

- เป็นกรรมการผู้มอีํานาจลงนาม 

และกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ 
- เป็นคู่สมรสของนายจติชยั นิมติร
ปญัญา กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม 
และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 
 

9.3 รายการกบั JPAC 

 

- ค่าใชจ้า่ยค่าตรวจสอบ 

 

- เจา้หน้ีค่าตรวจสอบ 

 

 

 
921.3 

 

130.9 

 

 
495.2 

 

33.7 

 

 

– บริษัท โชคสมุทรมารนี จํากัด ให้บรกิารค่า

ตรวจเชือ้ผลติภณัฑช์สีกบั JPAC 

– ราคาค่าตรวจสอบเป็นราคาที่เทยีบเคียงได้

กับราคาที่จ่ายค่าบริการให้แก่บริษัทอื่น 

(ราคาตลาด) 

 

 

– เป็นรายการตามธรุกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

– เงื่อนไขทางการคา้และการคดิราคาระหว่าง
กนัมคีวามสมเหตุสมผลโดยมกีารคิดราคา
ตามอตัราราคาตลาด 

 

9.4 รายการกบั JPKCS 

 

- ที่ ดิ น  อ า ค า ร แ ล ะ 

อปุกรณ์ 

 

- เจา้หน้ีการคา้ 

 
 
 

 

- 

 

- 

 

345.0 

 

- 

 

 

– บริษัท โชคสมุทรมารีน จํากัด ขาย Forklift 

ให ้JPKCS ดว้ยมลูค่าตามบญัชสีุทธ ิ

 

 

 
– เป็นรายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร 
– เงื่อนไขทางการคา้และการคดิราคาระหว่าง

กนัมคีวามสมเหตุสมผลโดยมกีารคิดราคา
ตามอตัราราคาตลาด ( 1 ) 

 

9.5 รายการกบั JWDP 

 

- ที่ ดิ น  อ า ค า ร แ ล ะ 

อปุกรณ์ 

 

- เจา้หน้ีการคา้ 

 
 

 

- 

 

- 

 

0.2 

 

- 

 

 

– บริษัท โชคสมุทรมารีน จํากัด ขาย  Coil 

Coolingเก่า 2ตวัให ้JWDP ราคาทีเ่ทยีบเคยีง

ได้กบัราคาทีจ่่ายค่าทรพัย์สนิใหแ้ก่บรษิทัอื่น 

(ราคาตลาด) 

 

 

 
– เป็นรายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร 
– เงื่อนไขทางการคา้และการคดิราคาระหว่าง

กนัมคีวามสมเหตุสมผลโดยมกีารคิดราคา
ตามอตัราราคาตลาด ( 3 ) 
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บคุคล/นิติบคุคล 
ท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ ์

ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

ปีบญัชีส้ินสุด  
31 ธ.ค. 59 

ปีบญัชีส้ินสุด  
31 ธ.ค. 60 

9.6 รายการกบั DTS 

 

- รายได้ค่าบรกิารรบัฝาก

เอกสาร 

 

- ลูกหน้ีค่าบรกิารรบัฝาก

เอกสาร 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

82.0 

 

87.7 

 

 

– บริษัท ดาต้าเซฟ จํากัดให้บริการรับฝาก

เอกสาร กบับรษิทั โชคสมทุรมารนี จาํกดั 

 

 

 
– เป็นรายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร 
– เงื่อนไขทางการคา้และการคดิราคาระหว่าง

กนัมคีวามสมเหตุสมผลโดยมกีารคิดราคา
ตามอตัราราคาตลาด ( 4 ) 

 

10.  บรษิทั 

ซุปเปอร ์เค  

พาวเวอร ์

จาํกดั 

 บรษิทั ซุปเปอรเ์ค พาวเวอร ์จาํกดั 

มีบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งกับ

บรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ 

 นางพมิลทพิ บณัฑติกฤษดา ถอืหุ้น

ของบริษัท ซุปเปอร์ เค  พาวเวอร์ 

จาํกดั รอ้ยละ 8.89 

 นางพมิลทพิ บณัฑติกฤษดา  

- ถอืหุน้บรษิทัฯ รอ้ยละ 12.626 ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (กลุ่ ม

บณัฑติกฤษดาถอืหุน้บรษิทัฯ รอ้ย

ละ 45.972) 

- เป็นมารดาของนายชวนินทร์ 

บัณฑิตกฤษดา และนางสาวอมร

พรรณ บณัฑติกฤษดา กรรมการผู้

มอีํานาจลงนาม และผู้บรหิารของ

บรษิทัฯ 

10.1  รายการกบั ATL 

 

- ค่าใชจ้า่ยคา่เชา่พืน้ที ่

 

- เจา้หน้ีการคา้ 

 

- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน

อื่นอื่น (เงนิมดัจาํ

จา่ย) 

 

 

8,200.3 

 

683.4 

 

1,277.3 

 

 

6,491.9 

 

341.7 

 

1,277.3 

 

 

– บรษิัท ซุปเปอร์ เค  พาวเวอร ์จํากดั ให้เช่า

พื้นที่กับ ATL เน่ืองจากพื้นที่การให้บริการ

ของ ATL ไมเ่พยีงพอ 

– ราคาค่าเช่าพืน้ทีเ่ป็นราคาทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั

ราคาที่จ่ายค่าบรกิารให้แก่บุคคลอื่น (ราคา

ตลาด) 

 

 

 

– เป็นรายการเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย์

ไมเ่กนิ 3 ปี ของบรษิทัฯ ( 2 ) 

– การคดิราคาระหว่างกนัมคีวามสมเหตุสมผล 
โดยมกีารคดิราคาตามอตัราราคาตลาด 
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บคุคล/นิติบคุคล 
ท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ ์

ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

ปีบญัชีส้ินสุด  
31 ธ.ค. 59 

ปีบญัชีส้ินสุด  
31 ธ.ค. 60 

11.  บรษิทั กลีเลีย่น

จาํกดั 

 บรษิัท กีลเลี่ยน จํากดั เป็นบรษิทั

ย่อยของนิติบุคคลที่อาจมีความ

ขดัแยง้กบับรษิทัฯ 

 บริษัท ซุปเปอร์ เค  พาวเวอร์ 

จํากัด ถือหุ้นในบริษัท กีลเลี่ยน 

จาํกดั รอ้ยละ 99.99 

 นางพมิลทพิ บณัฑติกฤษดา ถอืหุ้น

ของบริษัท ซุปเปอร์ เค  พาวเวอร์ 

จาํกดั รอ้ยละ 9.00 

 นางพมิลทพิ บณัฑติกฤษดา  

- ถอืหุน้บรษิทัฯ รอ้ยละ 12.626 ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (กลุ่ ม

บณัฑติกฤษดาถอืหุน้บรษิทัฯ รอ้ย

ละ 45.972) 

- เป็นมารดาของนายชวนินทร์ 

บัณฑิตกฤษดา และนางสาวอมร

พรรณ บณัฑติกฤษดา กรรมการผู้

มอีํานาจลงนาม และผู้บรหิารของ

บรษิทัฯ 

11.1  รายการกบั ATL 

 

- ค่าใชจ้า่ยคา่เชา่พืน้ที ่

 

- เจา้หน้ีการคา้ 

- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน

อื่นอื่น (เงนิมดัจาํจา่ย) 

 

 

6,008.3 

 

500.7 

1,001.4 

 

 

2,002.8 

 

500.7 

1,001.4 

 

 

– บรษิทั กลีเลี่ยน จํากดั ใหบ้รกิารเช่าพืน้ทีก่บั 

ATL เพื่อรองรบัการให้บริการของ ATL แก่

ลูกคา้รายใหมใ่นอนาคต 

– ราคาค่าเช่าพืน้ทีเ่ป็นราคาทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั

ราคาที่จ่ายค่าบรกิารให้แก่บุคคลอื่น (ราคา

ตลาด) 

 

 

– เป็นรายการเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย์

ไมเ่กนิ 3 ปี 

– ของบรษิทัฯ 

– การคดิราคาระหว่างกนัมคีวามสมเหตุสมผล 
โดยมกีารคดิราคาตามอตัราราคาตลาด 

 

12. บรษิทั อนิ 

พอยท ์วชิ ัน่ 

จาํกดั 

 บรษิัท อนิ พอยท์ วิชัน่ จํากดั ถือ

หุน้โดยบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้

กบับรษิทัฯ ดงัน้ี 

- นายจติชยั นิมติรปญัญา ถือหุ้น

รอ้ยละ 49.95 

12.1  รายการกบั JWDP 

 

- ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 

 

- เจา้หน้ีอื่น 

 

69.0 

- 

 

- 

- 

 

 

– บรษิัท อนิ พอยท์ วิชัน่ จํากดั นําเขา้เสื้อกนั

หนาวจากต่างประเทศ และขายใหก้บั JWDP 

– ราคาค่าเสือ้กนัหนาวเป็นราคาทีเ่ทยีบเคยีงได้

กับราคาที่เสนอให้แก่ลูกค้ารายอื่น (ราคา

ตลาด)* 

 

 

– เป็นรายการตามธรุกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

– เงื่อนไขทางการคา้และการคดิราคาระหว่าง
กนัมคีวามสมเหตุสมผลโดยมกีารคิดราคา
ตามอตัราราคาตลาด 
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บคุคล/นิติบคุคล 
ท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ ์

ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

 
ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

ปีบญัชีส้ินสุด  
31 ธ.ค. 59 

ปีบญัชีส้ินสุด  
31 ธ.ค. 60 

- นางอจัฉรา นิมติรปญัญา ถอืหุน้

รอ้ยละ 50.00 

 

 

  12.2  รายการกบั JPKCS 

 

- ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 

 

- เจา้หน้ีอื่น 

 

46.0 

- 

 

- 

- 

 

 

– บรษิัท อนิ พอยท์ วิชัน่ จํากดั นําเขา้เสื้อกนั

หนาวจากต่างประเทศ และขายใหก้บั JPKCS 

– ราคาค่าเสือ้กนัหนาวเป็นราคาทีเ่ทยีบเคยีงได้

กับราคาที่เสนอให้แก่ลูกค้ารายอื่น (ราคา

ตลาด)* 

 

 

– เป็นรายการตามธรุกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

– เงื่อนไขทางการคา้และการคดิราคาระหว่าง
กนัมคีวามสมเหตุสมผลโดยมกีารคิดราคา
ตามอตัราราคาตลาด 

 

  12.3  รายการกบั PCS 

 

- ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 

 

- เจา้หน้ีอื่น 

 

345.0 

- 

 

- 

- 

 

 

– บรษิัท อนิ พอยท์ วิชัน่ จํากดั นําเขา้เสื้อกนั

หนาวจากต่างประเทศ และขายใหก้บั PCS 

– ราคาค่าเสือ้กนัหนาวเป็นราคาทีเ่ทยีบเคยีงได้

กับราคาที่เสนอให้แก่ลูกค้ารายอื่น (ราคา

ตลาด) 

 

 

– เป็นรายการตามธรุกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

– เงื่อนไขทางการคา้และการคดิราคาระหว่าง
กนัมคีวามสมเหตุสมผลโดยมกีารคิดราคา
ตามอตัราราคาตลาด 

 

 

หมายเหตุ :   (1)    เป็นรายการใหมใ่นไตรมาสที ่1 / 2560 และไมม่รีายการใหมใ่นไตรมาสที ่2 / 2560 

                    (2)    สญัญาเชา่เดมิหมดอายุ ไดท้าํการต่อสญัญาอกี 1 ปี         

  (3)    เป็นรายการใหมใ่นไตรมาสที ่3 / 2560 และไมม่รีายการใหมใ่นไตรมาสที ่2 / 2560 

  (4)    เป็นรายการใหมใ่นไตรมาสที ่4 / 2560 
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ส่วนที่ 3 ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 

สรุปรายงานการสอบบัญช ี

สาํนักงานผู้สอบบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั (KPMG Phoomchai Audit Ltd.) 

ผู้สอบบัญชี : 

งบการเงนิ ผู้สอบบัญช ี

งบการเงินรวมสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560 นางศศิธร พงศ์อดิศกัดิ์ (Mrs. Sasithorn Pongadisak) 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 8802 

งบการเงินรวมสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559 นายสกิุจ วงศ์ถาวราวฒัน์ (Mr. Sukit Vongthavaravat) 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 7816 

งบการเงินรวมสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2558 นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ (Miss Vannaporn 

Jongperadechanon) 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4098 

  

 จากการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ผู้สอบบญัชีเห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุม่บริษัทและบริษัท ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 - 2560 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด

เฉพาะกิจการ สาํหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัโดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสาํคญั ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

  พ.ศ. 2558 (ปรับปรุง) พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

 

สินทรัพย์หมุนเวียน   
    

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 191.0 3.8 259.8 4.9 1,218.8 22.0 

เงินลงทนุชัว่คราว 174.9 3.5 238.6 4.5 32.8 0.6 

ลกูหนีก้ารค้า 341.9 6.9 340.5 6.4 364.4 6.6 

ลกูหนีอ่ื้น 67.6 1.4 139.6 2.6 158.3 2.9 

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั - - 9.1 0.2 40.4 0.7 

เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี - - 4.4 0.1 16.2 0.3 

สนิค้าคงเหลือ 1.8 0.0 1.2 0.0 1.9 0.0 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 27.6 0.6 37.9 0.7 20.4 0.4 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 804.8 16.2 1,031.2 19.4 1,853.2 33.5 

 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
      

เงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 11.8 0.2 11.3 0.2 46.3 0.8 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีตดิภาระคํา้ประกนั 25.2 0.5 35.1 0.7 35.8 0.6 

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 0.5 0.0 75.9 1.4 223.5 4.0 

เงินให้กู้ ยืมระยะยาว 46.7 0.9 93.0 1.7 102.7 1.9 

สนิทรัพย์ไม่มีตวัตนภายใต้สญัญาอนญุาตให้ดําเนินการ 324.4 6.5 310.7 5.8 301.5 5.5 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 840.4 16.9 906.0 17.0 858.9 15.5 

ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์  2,661.8 53.4 2,573.0 48.4 1,735.2 31.4 

คา่ความนิยม 20.0 0.4 20.0 0.4 40.7 0.7 

สนิทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืน 103.9 2.1 98.6 1.9 86.4 1.6 

คา่เช่าท่ีดนิจ่ายลว่งหน้า 60.4 1.2 59.0 1.1 72.0 1.3 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 46.9 0.9 69.9 1.3 42.3 0.8 

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 36.0 0.7 34.4 0.6 134.1 2.4 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,177.9 83.8 4,286.8 80.6 3,679.3 66.5 

รวมสินทรัพย์ 4,982.7 100.0 5,318.0 100.0 5,532.5 100.0 
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  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

  พ.ศ. 2558 (ปรับปรุง) พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หนีส้ินหมุนเวียน       

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 87.7 1.8 115.7 2.2 216.0 3.9 

เจ้าหนีก้ารค้า 167.7 3.4 185.1 3.5 239.5 4.3 

เจ้าหนีอ่ื้น 119.8 2.4 138.5 2.6 150.3 2.7 

สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 373.7 7.5 353.8 6.6 531.0 9.6 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกนั - - - - - - 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี - - 3.0 0.1 - - 

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 12.7 0.3 13.8 0.3 30.4 0.6 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 15.7 0.3 2.5 0.0 70.9 1.3 

ประมาณการหนีส้นิ 57.0 1.1 71.8 1.3 - - 

หนีส้นิหมุนเวียนอ่ืน 11.5 0.2 25.4 0.5 45.3 0.8 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 845.8 17.0 906.5 17.0 1,283.4 23.2 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน       

หุ้นกู้  - - 500.0 9.4 300.0 5.4 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,331.8 26.7 1,130.6 21.3 565.4 10.2 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 16.0 0.3 21.0 0.4 29.0 0.5 

รายได้รับลว่งหน้าและคา่เช่าค้างจ่ายระยะยาว 62.3 1.2 58.8 1.1 35.1 0.6 

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน 19.1 0.4 25.5 0.5 59.8 1.1 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23.1 0.5 28.3 0.5 38.9 0.7 

หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 30.7 0.6 27.0 0.5 23.7 0.4 

ประมาณการหนีส้นิไม่หมนุเวียนอ่ืน - - - - 76.0 1.4 

หนีส้นิไม่หมนุเวียนอ่ืน 7.7 0.2 7.6 0.1 21.7 0.4 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 1,490.7 29.9 1,798.9 33.8 1,149.4 20.8 

รวมหนีส้ิน 2,336.5 46.9 2,705.4 50.9 2,432.9 44.0 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทนุเรือนหุ้น       

    ทนุจดทะเบียน  300.0  510.0  510.0  

    ทนุท่ีออกและชําระแล้ว 300.0 6.0 510.0 9.6 510.0 9.2 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 1,335.8 26.8 1,335.8 25.1 1,335.8 24.1 

สว่นเกินทนุจากการลงทนุในบริษัทย่อยด้วยการแลกหุ้น 391.0 7.8 391.0 7.4 391.0 7.1 

สว่นเกินทนุจากการจดัโครงสร้างธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั 421.5 8.5 421.5 7.9 421.3 7.6 

สว่นผู้ ถือหุ้นลดลงจากเงินปันผลจ่ายจากกําไรสะสมท่ีเกิดก่อนการ  (101.1) (2.0) (154.6) (2.9) (193.2) (3.5) 

สว่นเกินทนุจากรายการการจ่ายหุ้นเป็นเกณฑ์ 3.2 0.1 3.2 0.1 3.2 0.1 

กําไรสะสม       

   จดัสรรแล้ว - ทนุสํารองตามกฎหมาย 74.5 1.5 92.3 1.7 134.3 2.4 

   ยงัไม่ได้จดัสรร 170.7 3.4 (38.6) (0.7) 448.9 8.1 

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือห้น 0.0 0.0 2.0 0.0 (4.3) (0.1) 

รวมส่วนของบริษัท 2,595.6 52.1 2,562.6 48.2 3,047.0 55.1 

สว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ 50.5 1.0 50.0 0.9 52.6 1.0 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,646.1 53.1 2,612.6 49.1 3,099.7 56.0 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,982.7 100.0 5,318.0 100.0 5,532.5 100.0 
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 

  ปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

  พ.ศ. 2558 (ปรับปรุง) พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้          

รายได้คา่เช่าและจากการบริการ 2,348.7 100.0 2,219.4 100.0 2,423.3 100.0 

รายได้จากการขาย - - - - 491.2 20.3 

รายได้จากการลงทนุ 1.9 0.1 5.7 0.3 17.6 0.7 

กลบัรายการคา่เผ่ือผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 19.3 0.8 11.6 0.5 - - 

กําไรจากอตัราแลกเปล่ียนสทุธิ 5.3 0.2 - - - - 

รายได้อ่ืน 28.8 1.2 14.1 0.6 31.0 1.3 

รวมรายได้ 2,404.0 102.4 2,250.9 101.4 2,963.1 122.3 

ค่าใช้จ่าย       

ต้นทนุคา่เช่าและการบริการ 1,491.9 63.5 1,569.9 70.7 1,671.9 69.0 

คา่ใช้จ่ายในการขาย 31.7 1.4 36.4 1.6 38.2 1.6 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 363.9 15.5 419.5 18.9 427.8 17.7 

คา่ผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้บริการสว่นเพิ่ม - - 115.8 5.2 - - 

(กลบัรายการ) ขาดทนุจากการด้อยคา่ - - - - - - 

ขาดทนุจากการบนัทกึประมาณการหนีส้นิ - - 14.8 0.7 4.2 0.2 

ต้นทนุทางการเงิน 122.5 5.2 86.4 3.9 88.3 3.6 

รวมค่าใช้จ่าย 2,010.0 85.6 2,242.8 101.1 2,230.4 92.0 

สว่นแบ่งกําไร (ขาดทนุ) บริษัทร่วม 2.6 0.1 (7.1) (0.3) (6.0) (0.2) 

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 396.6 16.9 1.0 0.0 726.7 30.0 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (75.5) (3.2) (24.5) (1.1) (123.4) (5.1) 

กําไรสําหรับปี 321.1 13.7 (23.5) (1.1) 603.2 24.9 

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน 0.5 0.0 (0.9) (0.0) (5.8) (0.2) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 321.6 13.7 (24.4) (1.1) 597.4 24.7 

การแบ่งปันกําไร        

    สว่นท่ีเป็นของบริษัท 333.5 14.2 (8.9) (0.4) 612.1 25.3 

    สว่นของบริษัทอ่ืนในกลุม่-ก่อนการปรับ  

          โครงสร้างธุรกิจ 

- - - - - - 

    สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ (12.4) (0.5) (14.6) (0.7) (8.9) (0.4) 

 321.1 13.7 (23.5) (1.1) 603.2 24.9 

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม       

    สว่นท่ีเป็นของบริษัท 334.0 14.2 (9.7) (0.4) 606.3 25.0 

    สว่นของบริษัทอ่ืนในกลุม่-ก่อนการปรับ 

          โครงสร้างธุรกิจ 

- - - - - - 

    สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ (12.4) (0.5) (14.7) (0.7) (8.9) (0.4) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 321.6 13.7 (24.4) (1.1) 597.4 24.7 

กําไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน       

   กําไรสว่นท่ีเป็นของบริษัท (บาท) 0.36  (0.01)  0.60 0.02 
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งบกระแสเงนิสดรวม 
  ปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

  พ.ศ. 2558 (ปรับปรุง) พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 
 

  

กําไรสําหรับปี 321.1 (23.5) 603.2 

รายการปรบัปรุง    

คา่ตดัจําหน่ายสนิทรัพย์ไม่มีตวัตนภายใต้สญัญาอนญุาตให้ดําเนินการ 40.0 31.6 31.0 

คา่เส่ือมราคา-อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 51.3 52.3 60.7 

คา่เส่ือมราคา-อาคารและอปุกรณ์ 301.0 279.9 288.8 

คา่ตดัจําหน่ายสนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 17.2 18.3 15.5 

คา่ตดัจําหน่ายคา่เช่าท่ีดนิจ่ายลว่งหน้า 3.2 3.2 18.7 

(กลบัรายการ) ขาดทนุจากการด้อยคา่อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ (19.3) (11.6) (19.9) 

ขาดทนุจากการด้อยคา่คา่เช่าท่ีดนิจ่ายลว่งหน้า - -  

ขาดทนุจากการตดัจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ - - 42.0 

ดอกเบีย้รับ (1.3) (4.7) (12.8) 

กําไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุชัว่คราวท่ียงัไมเ่กิดขึน้ (0.3) (0.2) 0.4 

สว่นแบ่ง (กําไร) ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (2.6) 7.1 6.0 

ต้นทนุทางการเงิน 122.5 86.4 88.3 

ขาดทนุ (กําไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึน้จริง (0.9) 0.5 (9.8) 

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 0.6 0.9 2.4 

ขาดทนุ (กําไร) จากการจําหน่ายอาคารและอปุกรณ์ (11.4) (0.2) (622.4) 

ขาดทนุจากการตดัจําหน่ายสนิทรัพย์ไม่มีตวัตน - - - 

ขาดทนุจากการจําหน่ายเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน - 0.0 - 

ขาดทนุ (กําไร) จากการจําหน่ายเงินลงทนุ - (0.8) - 

ขาดทนุจากการบนัทกึประมาณการหนีส้นิ - 14.8 4.2 

คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 3.8 7.8 4.0 

ภาษีเงินได้ 75.5 24.5 123.4 

กําไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินดาํเนินงาน 900.4 486.3 623.9 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดําเนินงาน    

ลกูหนีก้ารค้า (23.9) 0.3 (27.9) 

ลกูหนีอ่ื้น (11.6) (71.8) (19.8) 

สนิค้าคงเหลือ (0.4) 0.6 (0.7) 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (7.0) (10.3) 17.5 

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน (6.8) 1.7 (145.4) 

เจ้าหนีก้ารค้า 30.0 17.5 53.2 

เจ้าหนีอ่ื้น (66.7) 18.6 9.6 

รายได้รับลว่งหน้าและคา่เช่าค้างจ่ายระยะยาว  0.5 (3.4) (23.8) 

หนีส้นิหมุนเวียนอ่ืน (1.1) 14.0 19.9 

จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - - - 

หนีส้นิไม่หมนุเวียนอ่ืน (2.5) (0.2) 14.1 

เงนิสดได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 810.8 453.3 520.6 

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (3.5) (6.2) (0.2) 

จ่ายภาษีเงินได้ (68.8) (63.8) 7.7 
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  ปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

  พ.ศ. 2558 (ปรับปรุง) พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน  738.5 383.3 528.1 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน    

รับดอกเบีย้ 1.3 4.5 13.9 

เงินลงทนุชัว่คราวลดลง (เพิ่มขึน้) (174.5) (62.8) 205.4 

สนิทรัพย์ไม่มีตวัตนภายใต้สญัญาอนญุาตให้ดําเนินการเพิ่มขึน้ (124.5) (18.0) (21.8) 

ซือ้อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ (28.2) (108.1) (35.7) 

ซือ้ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ (371.6) (171.6) (323.3) 

ขายท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 25.3 2.6 1,576.1 

ให้กู้ ยืมระยะยาวเพิ่มขึน้ (46.6) (96.3) - 

ให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - - (38.2) 

รับคืนเงินให้กู้ ระยะสัน้แก่กิจการไม่เก่ียวข้องกนั - - 0.9 

ให้กู้ ยืมระยะสัน้เพิ่มขึน้ - (9.1) (32.3) 

รับชําระคืนเงินให้กู้ ยืมระยะยาว - 46.7 8.2 

ซือ้เงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (3.6) (6.6) (41.0) 

ซือ้เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน - (73.0) (155.5) 

ขายเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน - 0.1 - 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีตดิภาระคํา้ประกนั (เพิ่มขึน้) ลดลง (0.3) (9.9) (0.8) 

ซือ้สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน (8.4) (13.0) (23.9) 

คา่เช่าท่ีดนิจ่ายลว่งหน้าเพิ่มขึน้ (2.0) - (31.7) 

เงินปันผลรับ - - 4.8 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (733.0) (514.5) 1,105.2 

 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 
   

จ่ายดอกเบีย้ (124.7) (85.7) (86.1) 

จ่ายเงินปันผลจ่ายให้ผู้ ถือหุ้น (264.0) (23.3) (81.6) 

จ่ายเงินปันผลจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่มีอํานาจควบคมุของบริษัทย่อย (0.0) (0.0) (4.9) 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เพิ่มขึน้ (ลดลง) (419.6) 28.0 100.3 

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - - - 

ชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - - - 

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้ท่ีไม่มีหลกัประกนัจากบริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกนั 100.0 - - 

ชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้ท่ีไม่มีหลกัประกนั (350.0) - - 

ชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - - - 

จ่ายชําระหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน (37.2) (15.0) (22.1) 

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาว 211.5 96.3 98.7 

ชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาว (438.3) (322.5) (683.7) 

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั 16.0 8.0 5.0 

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้  - 500.0 - 
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  ปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

  พ.ศ. 2558 (ปรับปรุง) พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญัและสว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 1,286.7 - - 

เงินสดรับจากการเพิ่มทนุในบริษัทย่อยของสว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ 3.1 14.2 - 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (16.4) 200.0 (674.4) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ (10.9) 68.8 958.9 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดณวันท่ี 1 มกราคม 201.9 191.0 259.8 

เงินสดของบริษัทย่อยท่ีซือ้ในระหว่างงวด - - - 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดณวันท่ี 31 ธันวาคม 191.0 259.8 1,218.8 

รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด    

ผลขาดทนุจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย - - 7.8 

ซือ้สนิทรัพย์ภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 26.2 22.5 73.0 

ยอดหนีค้้างชําระจากการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุและท่ีดนิอาคารอปุกรณ์ 9.6 8.9 8.5 

จ่ายหุ้นปันผล - 210.0 - 

ปรับมลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน - 2.5 - 

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 3.6 - 
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อัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญ 
 

หน่วย 

ปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 

พ.ศ. 2558 

(ปรับปรุง) 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)     

  อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 0.95 1.14 1.44 

  อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 0.63 0.66 1.23 

  อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่ 0.55 0.44 0.48 

  อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า เทา่ 7.19 6.44 7.06 

  ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย วนั 50.07 55.86 50.96 

  อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ เทา่ 404.18 1,027.20 1,379.25 

  ระยะเวลาขายเฉล่ีย วนั 0.89 0.35 0.26 

  อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ เทา่ 9.77 8.90 7.88 

  ระยะเวลาชําระหนี ้ วนั 36.85 40.45 45.71 

  วงจรเงินสด วนั 14.11 15.76 5.52 

อัตราส่วนแสดความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)     

  อตัรากําไรขัน้ต้น ร้อยละ 36.48 29.27 31.01 

  อตัรากําไรจากการดําเนินงาน ร้อยละ 19.64 8.73 11.78 

  อตัรากําไรอ่ืน ร้อยละ 1.50 0.88 18.22 

  อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร ร้อยละ 160.11 197.94 185.02 

  อตัรากําไรสทุธิ ร้อยละ 13.36 (1.04) 20.36 

  อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ร้อยละ 16.28 (0.89) 21.12 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)     

  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ ร้อยละ 6.73 (0.46) 11.12 

  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร ร้อยละ 19.08 8.94 29.43 

  อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ เทา่ 0.50 0.44 0.55 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)     

  อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 0.88 1.04 0.78 

  อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบีย้ เทา่ 7.64 5.72 8.38 

  อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั เทา่ 0.58 0.51 0.39 

  อตัราสว่นหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 0.64 0.76 0.52 

  อตัราการจ่ายปันผล0

1 ร้อยละ 99.22 79.242 13.53 

  

                                                           

1 อตัราการจ่ายปันผล = จํานวนเงินจ่ายปันผลจากผลประกอบการประจําปี / กําไรสทุธิเฉพาะกิจการประจําปี  

  โดยกําไรสทุธิเฉพาะกิจการประจําปี 2557-2559 เทา่กบั 164.92, 501.26 และ 102.98 ล้านบาทตามลําดบั 
2 เพ่ือนําเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 อนมุตักิารจ่ายเงินปันผลในอตัรา 0.08 บาทตอ่หุ้น หรือคดิเป็นประมาณ 81.60 ล้านบาท 
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14. การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 

(หน่วย : ล้านบาท) 
ไตรมาส  +/(-)  ปี 

+/(-) 
4/2559 3/2560 4/2560 YoY QoQ  2559 2560 

รายได้คา่เช่าและรายได้จากการบริการ 558.0 642.0 630.7 13.0% (1.8%)  2,219.4 2,423.3 9.2% 

กําไรขัน้ต้น 162.1 194.9 210.9 30.1% 8.2%  649.6 751.4 15.7% 

อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 29.1% 30.4% 33.4%    29.3% 31.0%  

EBITDA 157.0 178.3 709.2 351.7% 297.8%  472.7 1,229.6 160.1% 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิสว่นท่ีเป็นของบริษัท 42.5 56.5 465.8 996.0% 724.4%  (8.9) 612.1  

อตัรากําไร (ขาดทนุ) สทุธิ 7.4% 8.7% 40.7%    (0.4%) 20.7%  

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิสว่นท่ีเป็นของบริษัท – 

ไม่รวมรายการพิเศษ 
43.6 56.5 58.1 29.6% 2.8%  121.7 204.5 68% 

อตัรากําไร (ขาดทนุ) สทุธิ  

– ไม่รวมรายการพิเศษ (%)* 

7.6% 8.7% 8.9%    5.4% 8.3%  

 *อตัรากําไร (ขาดทนุ) สทุธิ = กําไร (ขาดทนุ)สทุธิสว่นทีเ่ป็นของบริษัท / รายไดร้วม    

 

รายได้ค่าเช่าและรายได้จากการบริการ 

 

 ในไตรมาส 4/2560 บริษัทฯ มีรายได้ค่าเช่าและรายได้จากการบริการรวมทัง้สิน้ 630.7 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากไตรมาส 4/2559 

จํานวน 72.7 ล้านบาท หรือเป็นอัตราร้อยละ 13.0 การเพ่ิมขึน้ของรายได้ดังกล่าว ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้กลุ่มธุรกิจให้บริการรับฝากและ

บริหารสนิค้าและกลุม่ธรุกิจขนย้ายในประเทศและตา่งประเทศ โดยเฉพาะรายได้จากกลุม่สินค้าควบคมุอณุหภมิูแชเ่ย็นและแชแ่ข็งซึง่เพ่ิมขึน้สงู

ถึงร้อยละ 38 เน่ืองจากในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากปริมาณสินค้าประมงที่ซบเซาจากปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการ

รายงาน และขาดการควบคมุ (IUU Fishing) โดยปริมาณการรับฝากสินค้าประมงในห้องเย็นได้กลบัมามีปริมาณการฝากในระดบัสูงตัง้แต่

ปลายไตรมาส 1/2560 

สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560  ค่าเช่าและรายได้จากการบริการรวมเท่ากับ 2,423.3 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 203.9 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 9.2 เม่ือเทียบกบัรายได้คา่เชา่และรายได้จากการให้บริการของปีก่อน สาเหตหุลกัของรายได้ที่เพ่ิมขึน้ เกิดจากรายได้

จากธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าโดยเฉพาะสินค้าควบคมุอณุหภมิูแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง และกลุม่ธุรกิจขนสง่สินค้า 

 

กาํไรขัน้ต้น 

จากรายได้ที่เพ่ิมขึน้ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีกําไรขัน้ต้นสําหรับไตรมาส 4/2560 จํานวน 210.9 ล้านบาท 

เพ่ิมขึน้จากไตรมาส 4/2559 จํานวน 48.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.1 อตัรากําไรขัน้ต้นเทา่กบัร้อยละ 33.4 เพ่ิมขึน้จากไตรมาส 4/2559 

ซึง่มีอตัรากําไรขัน้ต้นเทา่กบัร้อยละ 29.1 สว่นใหญ่เกิดจากธุรกิจการให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าโดยเฉพาะสินค้าควบคมุอณุหภมิูแชเ่ย็น

และแชแ่ข็ง ที่มีปริมาณการรับฝากสินค้าประมงสงูตัง้แตป่ลายไตรมาส 1/2560 และธุรกิจให้บริการขนย้ายในประเทศและตา่งประเทศ 

สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีกําไรขัน้ต้น 751.4 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 101.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย

ละ 15.7 อตัรากําไรขัน้ต้น เทา่กบัร้อยละ 31.0 เพ่ิมขึน้จากปีก่อนซึง่มีอตัรากําไรเทา่กบัร้อยละ 29.3 ซึง่การเพ่ิมขึน้ของกําไรขัน้ต้นดงักลา่วส่วน

ใหญ่เป็นผลมาจากรายได้ที่สงูขึน้และความสามารถในการทํากําไรที่ดีขึน้ของกลุม่ธุรกิจรับฝากและบริหารสินค้า 

กาํไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท 

บริษัทฯ มีกําไรสทุธิส่วนที่เป็นของบริษัทสําหรับไตรมาส 4/2560 จํานวน 465.8 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากไตรมาส 4/2559 จํานวน 

423.3 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 996 เน่ืองจากบริษัทฯ มีรายการสําคัญที่ได้จําหน่ายสินทรัพย์ให้แก่ทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
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อสงัหาริมทรัพทย์และสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ เอ ไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท (AIMIRT) โดยทําการจดทะเบียนโอนอสงัหาริมทรัพย์ และ

ได้รับชําระเงินเป็นจํานวนรวมทัง้สิน้ 1,541 ล้านบาท 

สําหรับผลการดําเนินงาน สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 มีกําไรสทุธิสว่นที่เป็นของบริษัทจํานวน 612.1 ล้านบาท เพ่ิมขึน้

จากปีก่อนซึง่มีผลการดําเนินงานขาดทนุสทุธิสว่นที่เป็นของบริษัทเทา่กบั 8.9 ล้านบาท โดยกําไรสทุธิที่เพ่ิมขึน้มากนัน้เกิดจาก บริษัทฯได้มีการ

บันทึกค่าใช้จ่ายจากคดีฟ้องร้องสําหรับเหตุเพลิงไหม้คลังสินค้าปี 2555 และค่าผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติมสําหรับการประกอบการ

คลงัสินค้าอนัตรายตอ่การทา่เรือแหง่ประเทศไทย รวม 129.5 ล้านบาท ในปี 2559 และการจําหน่ายทรัพย์สินเข้ากองทรัสต์ AIMIRT ข้างต้นใน

ปี 2560 

 

ความคืบหน้าโครงการลงทุน 

                 ในเดือนพฤษภาคม 2560 บริษัท สยาม เจดบัเบิล้ยดูี โลจิสติกส์ เร่ิมให้บริการโลจิสติกส์สําหรับชิน้สว่นยานยนต์แบบครบวงจร

ให้แก่บริษัทในเครือสยามกลการ ได้แก่ การขนส่งชิน้ส่วนจากโรงงานมาที่คลังสินค้า บริหารจัดการอะไหล่ บรรจุหีบห่อ ก่อนจัดส่งให้แก่

โรงงานผลิตรถยนต์ และนอกจากนัน้บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการศนูย์รวมในการเก็บและกระจายสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ (Less Container Load 

Freight Consolidation Hub: LCL) เพ่ือให้บริการรวมสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ก่อนขนย้ายขึน้เรือให้ผู้สง่ออกรายเล็กที่สง่สินค้าไมเ่ต็มตู้   

             ในเดือนกนัยายน 2560 ได้เปิดให้บริการคลงัสินค้าห้องเย็นหลงัใหมท่ี่สวุินทวงศ์ โดยมีขนาดพืน้ที่ประมาณ 2,800 ตร.ม.  

              ในเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้จดัตัง้บริษัทร่วมทนุในประเทศอินโดนีเซีย ช่ือวา่ “PT. Samudera JWD Logistics” โดยเข้าร่วม

ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 49 กับบริษัท PT. Masaji Tatanan Container ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท PT. Samudera 

Indonesia Tbk (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศอินโดนีเซีย) เพ่ือรองรับการขยายตวัในธุรกิจการให้บริการรับฝากและบริหาร

สินค้าแชเ่ย็นและแชแ่ข็งในประเทศอินโดนีเซีย 
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วิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน 

รายได้และอตัรากําไรขัน้ต้นจําแนกตามกลุม่ธุรกิจมีรายละเอียดดงัที่แสดงไว้ในตาราง 

รายได้ 
ไตรมาส (ล้านบาท) ร้อยละของ

รายได้รวม 

 ปี (ล้านบาท) ร้อยละของ

รายได้รวม 4/2559 3/2560 4/2560  2559 2560 

1. บริการรับฝากและบริหารสินค้า 388.4 426.0 429.4 68.1%  1,512.8 1,662.1 68.1% 

2. บริการขนสง่สินค้า 86.4 107.2 89.4 14.2%  330.0 379.6 16.2% 

3. บริการขนย้ายในประเทศ 

   และตา่งประเทศ 
56.0 81.1 79.5 12.5% 

 
255.8 267.5 11.0% 

4. รับฝากเอกสารและข้อมลู 23.8 24.5 25.7 4.1%  92.5 98.4 4.0% 

5. ธุรกิจอ่ืนๆ 3.4 3.2 6.7 1.1%  28.3 15.7 0.7% 

รวม 558.0 642.0 630.7 100.0%  2,219.4 2,423.3 100.0% 

 

อัตรากาํไรขัน้ต้น 
ไตรมาส (%)  ปี (%) 

4/2559 3/2560 4/2560  2559 2560 

1. บริการรับฝากและบริหารสินค้า 31.5% 33.9% 34.1%  31.3% 33.5% 

2. บริการขนสง่สินค้า 19.7% 17.0% 19.2%  21.2% 18.4% 

3. บริการขนย้ายในประเทศ 

   และตา่งประเทศ 
27.7% 29.8% 29.8% 

 
29.0% 27.7% 

4. รับฝากเอกสารและข้อมลู 63.0% 60.8% 64.2%   61.1% 61.6% 

5. ธุรกิจอ่ืนๆ (223.5) % (218.8) % 106.0%  (87.6) % (63.7)% 

รวม 29.1% 30.3% 33.4%  29.3% 31.0% 

 

1.กลุ่มธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้า 

รายได้ 
ไตรมาส (ล้านบาท) ร้อยละของ

รายได้รวม 

 ปี (ล้านบาท) ร้อยละของ

รายได้รวม 4/2559 3/2560 4/2560  2559 2560 

1.1 สินค้าทัว่ไป 77.7 84.3  84.8 13.4%  329.8 320.7 13.1% 

1.2 สินค้าอนัตราย 116.4 112.5 112.5 17.8%  428.0 462.7 19.0% 

1.3 รถยนต์ 104.6 110.1 108.7 17.2%  382.3 429.2 17.6% 

1.4 สินค้าควบคมุอณุหภมิูแชเ่ย็น   

     และแชแ่ข็ง 
89.7 119.1 123.4 19.6% 

 
372.7 449.5 18.4% 

รวม 388.4 426.0 429.4 68.1%  1,512.8 1,662.1 68.1% 

 

อัตรากาํไรขัน้ต้น 
ไตรมาส (%)  ปี (%) 

4/2559 3/2560 4/2560  2559 2560 

1.1 สินค้าทัว่ไป 16.6% 14.8% 14.9%  16.1 10.5% 

1.2 สินค้าอนัตราย 38.3% 35.2% 38.9%  37.6 39.3% 

1.3 รถยนต์ 32.4% 35.6% 34.9%  31.4 34.3% 

1.4 สินค้าควบคมุอณุหภมิูแชเ่ย็น   

     และแชแ่ข็ง 
34.3% 44.7% 42.2% 

 
37.4 43.2% 

รวม 31.5% 33.9% 34.1%  31.3 33.5% 
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1.1 สินค้าทั่วไป 

รายได้จากธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าทัว่ไปสําหรับไตรมาส 4/2560 เท่ากับ 84.8 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จาก

การรับฝากสินค้า 45.5 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการจดัการ 22.2 ล้านบาท รายได้การดําเนินพิธีการศลุกากร 5.1 ล้านบาท และรายได้

จากบริการเสริม 12.0 ล้านบาท รายได้รวมเพ่ิมขึน้จากไตรมาส 4/2559 จํานวน 7.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.1 

สําหรับรายได้สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 320.7 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการรับฝากสินค้า 170.4 ล้าน

บาท รายได้จากการให้บริการจดัการ 80.8 ล้านบาท รายได้การดําเนินพิธีการศลุกากร 21.5 ล้านบาท และรายได้จากบริการเสริม 48.0 ล้าน

บาท รายได้รวมลดลงจากปีก่อนจํานวน 9.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.8 โดยสาเหตหุลกัเกิดจากการสิน้สดุสญัญาของลกูค้ารายใหญ่ 2 ราย 

ในช่วงต้นปี 2560 ซึ่งปัจจบุนัได้มีการจดัหาลกูค้าใหมท่ดแทนแล้ว, โครงการศนูย์กระจายสินค้าเคมีภณัฑ์ (JWD Chemical Supply Chain: 

JCS) ซึง่เปิดดาํเนินการในไตรมาส 3/2559 และได้ถึงจดุคุ้มทนุในไตรมาส 3/2560 นี ้และโครงการศนูย์รวมในการเก็บและกระจายสินค้าเข้าตู้

คอนเทนเนอร์ (LCL Consolidation Hub) ซึง่เร่ิมให้บริการแล้วแตย่งัต้องใช้เวลาในการสร้างฐานลกูค้าเพ่ิมขึน้ 

บริษัทฯ มีกําไรขัน้ต้นสําหรับไตรมาส 4/2560 เท่ากับ 12.6 ล้านบาท อตัรากําไรขัน้ต้นร้อยละ 14.9 อยู่ในระดบัเดียวกันกับงวด

เดียวกันของปีก่อน กําไรขัน้ต้นสําหรับปี 2560 เท่ากับ 33.7 ล้านบาท อตัรากําไรขัน้ต้นคิดเป็นร้อยละ 10.5 ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 

19.3 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 36.4 

1.2 สินค้าอันตราย 

รายได้ของธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าอนัตรายสําหรับไตรมาส 4/2560 เท่ากับ 112.5 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้

จากลานวางตู้สินค้าอนัตราย 108.2 ล้านบาท และรายได้จากคลงัสนิค้าอนัตราย 4.3 ล้านบาท รายได้ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จํานวน 

3.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.4 เน่ืองจากผู้ประกอบการนําเข้าและสง่ออกสินค้าอนัตราย ได้จดัการให้มีระยะเวลาเก็บสินค้าที่ลานวางสินค้า

อนัตรายสัน้ลง สง่ผลให้รายได้จากการรับฝากสินค้าลดลงกวา่ปีก่อนเล็กน้อย 

สําหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจฯ เท่ากับ 462.7 ล้านบาท แบ่งออกเป็นรายได้จากลานวางตู้

สินค้าอนัตราย 448.4 ล้านบาท และรายได้จากคลงัสนิค้าอนัตราย 14.3 ล้านบาท รายได้รวมเพ่ิมขึน้จากปีก่อน 34.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย

ละ 8.1 สาเหตหุลกัมาจากสินค้าอนัตรายที่ผ่านทา่เรือมีปริมาณเพ่ิมขึน้ โดยจํานวนตู้สินค้าที่ลานวางตู้สินค้าอนัตรายสําหรับปี 2560 มีจํานวน 

171,110 TEU* เพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 8.8 เม่ือเทียบกบัปริมาณตู้สินค้าสําหรับปี 2559 

ปริมาณ 
ไตรมาส  ปี 

4/2559 3/2560 4/2560  2559 2560 

ลานวางตู้สินค้าอนัตราย (TEU*)      42,139 43,041 42,858      157,272  171,110  

คลงัสินค้าอนัตราย (Revenue Ton)        5,930  5,425 4,584       19,371  16,229 

*TEU (Twenty Equivalent Unit) คือ เทียบเท่าจํานวนตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟตุ 

บริษัทฯ มีกําไรขัน้ต้นสําหรับไตรมาส 4/2560 เท่ากับ 43.8 ล้านบาท อตัรากําไรขัน้ต้นร้อยละ 38.9 เพ่ิมขึน้เม่ือเทียบกับไตรมาส 

4/2559 ซึ่งมีอตัรากําไรขัน้ต้นร้อยละ 38.3 สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีกําไรขัน้ต้น จํานวน 182.0 ล้านบาท อตัรากําไร

ขัน้ต้นเทา่กบัร้อยละ 39.3 เพ่ิมขึน้จากปีก่อนซึง่เทา่กบัร้อยละ 37.6  

1.3 รถยนต์ 

รายได้ของธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารรถยนต์สําหรับไตรมาส 4/2560 จํานวน 108.7 ล้านบาท แบง่ออกเป็นรายได้จากการ

รับฝากสินค้า 63.8 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการจดัการ 44.9 ล้านบาท รายได้รวมเพ่ิมขึน้จากไตรมาส 4/2559 จํานวน 4.1 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 3.9 แต่ลดลงจากไตรมาส 3/2560 เล็กน้อยจํานวน 1.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.3 สาเหตหุลกัเกิดจากการขยายการ

ให้บริการแก่ผู้ผลิตรถยนต์รายใหม่และเพ่ิมการให้บริการแก่ลกูค้าเดิมระหว่างปี 2560 ส่งผลให้รายได้สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
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บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจฯเท่ากับ 429.2 ล้านบาท แบ่งออกเป็นรายได้จากการรับฝากสินค้า 249.5 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการ

จดัการ 179.7 ล้านบาท รายได้รวมเพ่ิมขึน้จากปีก่อน 46.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.3  

กําไรขัน้ต้นของธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารรถยนต์สําหรับไตรมาส 4/2560 เท่ากับ 37.9 ล้านบาท อตัรากําไรขัน้ต้นเทา่กบั

ร้อยละ 34.9 เพ่ิมขึน้จากไตรมาส 4/2559 ซึ่งมีอตัรากําไรขัน้ต้นร้อยละ 32.4 แต่ลดลงจากไตรมาส 3/2560 ซึ่งมีอตัรากําไรขัน้ต้นร้อยละ 35.6 

สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีกําไรขัน้ต้น จํานวน 147.2 ล้านบาท อตัรากําไรขัน้ต้นร้อยละ 34.3 เพ่ิมขึน้จากงวดเดียวกัน

ของปีก่อน 

1.4 สินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง 

ตัง้แต่ไตรมาส 2/2559 ธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าควบคมุอณุหภูมิแช่เย็นและแช่แข็งได้รับผลกระทบจากปริมาณ

สินค้าประมงซบเซาจากปัญหาการทําประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและขาดการควบคมุ (IUU Fishing) ทําให้ผู้ผลิตอาหารทะเลแปร

รูปสง่ออกคงระดบัวตัถดุิบคงเหลือสําหรับเตรียมการผลิตอยูใ่นระดบัตํ่า ซึง่ระดบัปริมาณการฝากสินค้าในคลงัได้เร่ิมทยอยเพ่ิมขึน้ตัง้แต่ปลาย

ไตรมาส 4/2559 และได้กลับมาอยู่ในระดับปกติตัง้แต่ปลายไตรมาส 1/2560 ที่ผ่านมา และคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเน่ืองในปัจจุบัน 

ประกอบการบริษัทได้รับงานเพ่ิมเติมจากลูกค้ากลุ่มอ่ืนๆ เช่น สัตว์ปีก, วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารและสินค้าอุปโภค บริโภคอ่ืนๆ

เพ่ิมเติมมากขึน้ ส่งผลให้ธุรกิจฯ มีรายได้ สําหรับไตรมาส 4/2560 เท่ากับ 123.4 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากไตรมาส 4/2559 เท่ากับ 33.7 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นอตัราที่เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 37.6 สําหรับรายได้ประจําปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 449.5 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อนหน้า 

76.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราเพ่ิมขึน้ร้อยละ 20.6   

กําไรขัน้ต้นของธุรกิจฯ สําหรับไตรมาส 4/2560 เท่ากับ 52.1 ล้านบาท อตัรากําไรขัน้ต้นเท่ากับร้อยละ 42.2 เพ่ิมขึน้จากไตรมาส 

4/2559 ซึง่เทา่กบัร้อยละ 34.3 แตล่ดลงจากไตรมาส 3/2560 ซึง่เทา่กบั 44.7 สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีกําไรขัน้ต้นจาก

ธุรกิจฯ จํานวน 194.1 ล้านบาท อตัรากําไรขัน้ต้นเทา่กบัร้อยละ 43.2 เพ่ิมขึน้จากชว่งเดียวกนัของปีก่อนซึง่เทา่กบัร้อยละ 37.4 จากปริมาณการ

ฝากสินค้าที่เพ่ิมขึน้ซึง่กลบัมาสูร่ะดบัปกติในไตรมาส 1/2560 ที่ผ่านมา  

อตัราการใช้พืน้ที่ (Occupancy Rate) เฉลี่ยสําหรับงวดสามเดือน สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 อยู่ที่ร้อยละ 76.0 เพ่ิมขึน้จาก

ชว่งเวลาเดียวกนัของปีก่อนซึ่งเทา่กบัร้อยละ 47.8  และอตัราการใช้พืน้ที่เฉลี่ยตลอดปี 2560 อยูท่ี่ร้อยละ 66.9 เพ่ิมจากปี 2559 ซึง่เทา่กบัร้อย

ละ 51.9 เน่ืองจากในปี 2559 ผู้ผลิตอาหารทะเลแปรรูปสง่ออกลดปริมาณการจดัเก็บวตัถดุิบเพ่ือการผลิตลงมาอยู่ในระดบัตํ่า ซึ่งปริมาณการ

จดัเก็บได้กลบัเข้าสูร่ะดบัปกติตัง้แตไ่ตรมาส 1/2560 ที่ผ่านมา 

2.กลุ่มธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้า 

บริษัทฯ มีการขยายขอบเขตการให้บริการขนสง่ข้ามแดนตัง้แตต้่นปี 2559 และมีปริมาณงานเพ่ิมขึน้ตามลําดบั สง่ผลทําให้รายได้

และกําไรขัน้ต้นเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึน้ในปี 2560 โดยรายได้จากกลุม่ธุรกิจให้บริการขนสง่สินค้าสําหรับไตรมาส 4/2560 จํานวน 89.4 ล้านบาท 

ประกอบด้วยรายได้จากการขนส่งสินค้าทัว่ไป 21.6 ล้านบาท รายได้จากการขนส่งสินค้าอนัตราย 31.9 ล้านบาท รายได้จากการขนส่งรถยนต์ 

28.1 ล้านบาท และการขนสง่ข้ามแดน 7.8 ล้านบาท รายได้รวมเพ่ิมขึน้จากไตรมาส 4/2559 จํานวน 3.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.5  

สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีรายได้จากธุรกิจฯ จํานวน 379.6 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขนส่ง

สินค้าทัว่ไป 81.4 ล้านบาท รายได้จากการขนส่งสินค้าอนัตราย 126.8 ล้านบาท รายได้จากการขนส่งรถยนต์ 95.2 ล้านบาท รายได้จากการ

ขนส่งสินค้าแช่เย็นแช่แข็ง 45.0 ล้านบาท และรายได้จากการขนสง่ข้ามแดน 31.2 ล้านบาท รายได้รวมเพ่ิมขึน้จากปีก่อน 49.6 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 15.0  

กําไรขัน้ต้นสําหรับไตรมาส 4/2560 เท่ากับ 17.2 ล้านบาท อตัรากําไรขัน้ต้นร้อยละ 19.2 ลดลงเล็กน้อยจากไตรมาส 4/2559 ซึ่ง

เทา่กบัร้อยละ 19.7  
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สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีกําไรขัน้ต้นสําหรับธรุกิจฯ เท่ากับ 69.7 ล้านบาท อตัรากําไรร้อยละ 18.4 ลดลง

จากปีก่อนซึง่มีอตัรากําไรขัน้ต้นร้อยละ 21.2 สาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมจํานวนรถเพ่ือรองรับการขยายการให้บริการซึง่ยงัไมส่ามารถใช้งานได้

อยา่งเต็มประสิทธิภาพ เน่ืองจากรถใหมด่งักลา่วเพ่ิงเร่ิมจะนํามาใช้งานและเพ่ิงเร่ิมรับรู้รายได้ในไตรมาส 3/2560 

3.กลุ่มธุรกิจให้บริการขนย้ายในประเทศและต่างประเทศ 

รายได้จากการให้บริการขนย้ายในประเทศและต่างประเทศสําหรับไตรมาส 4/2560 เท่ากับ 79.5 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้

จากบริการขนย้ายสิ่งของเคร่ืองใช้สําหรับที่พกัอาศยัจํานวน 48.1 ล้านบาท บริการขนย้ายอปุกรณ์สํานักงานจํานวน 4.0 ล้านบาท บริการขน

ย้ายอปุกรณ์เคร่ืองจกัรสําหรับโรงงานจํานวน 6.3 ล้านบาท บริการขนย้ายสิ่งของสําหรับงานแสดงสนิค้าและศิลปะจํานวน 5.6 ล้านบาท และ

บริการอ่ืนๆ 15.5 ล้านบาท รายได้รวมเพ่ิมขึน้จากไตรมาส 4/2559 จํานวน 23.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.0 เน่ืองจากปริมาณงานที่

เพ่ิมขึน้จากบริการขนย้ายสิ่งของเคร่ืองใช้สําหรับที่พกัอาศยัและบริการอ่ืนๆ 

สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 รายได้ของธุรกิจฯ เท่ากับ 267.5 ล้านบาท แบ่งออกเป็นรายได้จากบริการขนย้ายสิ่งของ

เคร่ืองใช้สําหรับที่พกัอาศยั 198.4 ล้านบาท บริการขนย้ายอปุกรณ์สํานกังาน 15.3 ล้านบาท บริการขนย้ายอปุกรณ์เคร่ืองจกัรสําหรับโรงงาน 

25.6 ล้านบาท บริการขนย้ายสิ่งของสําหรับงานแสดงสินค้าและศิลปะ 12.8 ล้านบาท และบริการอ่ืนๆ 15.5 ล้านบาท รายได้รวมเพ่ิมขึน้จากปี

ก่อน เน่ืองจากปริมาณงานที่เพ่ิมขึน้ทัง้บริการขนย้ายสิ่งของเคร่ืองใช้สําหรับที่พกัอาศยัและบริการอ่ืนๆ 

กําไรขัน้ต้นของกลุม่ธุรกิจฯ สําหรับไตรมาส 4/2560 เทา่กบั 23.7 ล้านบาท อตัรากําไรขัน้ต้นร้อยละ 29.8 เพ่ิมขึน้จากชว่งเดียวกัน

ของปีก่อนซึง่เทา่กบัร้อยละ 27.7 สว่นกําไรขัน้ต้นสําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 74.1 ล้านบาท อตัรากําไรขัน้ต้นร้อยละ 27.7 

ลดลงจากปีก่อนเพียงเล็กน้อย 

4.กลุ่มธุรกิจให้บริการรับฝากเอกสารและข้อมูล 

กลุ่มธุรกิจให้บริการรับฝากเอกสารและข้อมลูมีรายได้สําหรับไตรมาส 4/2560 จํานวน 25.7 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จาก

บริการรับฝากเอกสารจํานวน 21.9 ล้านบาทและรายได้การให้บริการจดัการเอกสารและบริการขนสง่จํานวน 3.7 ล้านบาท รายได้รวมของกลุ่ม

ธุรกิจฯเพ่ิมขึน้ทัง้ไตรมาส 4/2559 และไตรมาส 3/2560 

สําหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ธุรกิจฯ มีรายได้เท่ากับ 98.4 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากบริการรับฝากเอกสาร

จํานวน 85.3 ล้านบาทและรายได้การให้บริการจดัการเอกสารและบริการขนสง่จํานวน 13.1 ล้านบาท รายได้รวมของกลุ่มธุรกิจฯเพ่ิมขึน้ 5.9 

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.4 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนดงัรายละเอียดที่แสดงไว้ในตาราง 

จาํนวน 
ไตรมาส  ปี 

4/2559 3/2560 4/2560  2559 2560 

กลอ่งเอกสารเฉลี่ย (กลอ่ง) 800,439 843,003 859,617  782,013 833,528 

แฟ้มเอกสาร (แฟ้ม) 8,545,335 9,222,883 9,378,736  8,151,289 9,140,617 

กลุม่ธุรกิจฯมีกําไรขัน้ต้นสําหรับไตรมาส 4/2560 จํานวน 16.5 ล้านบาท อตัรากําไรขัน้ต้นเทา่กบัร้อยละ 64.2 เพ่ิมขึน้จากไตรมาส 

4/2559 และไตรมาส 3/2559 ซึง่มีอตัรากําไรอยูท่ี่ร้อยละ 63.0 และร้อยละ 60.8 ตามลําดบั จากรายได้ที่เพ่ิมขึน้ 

สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มธุรกิจฯ มีกําไรขัน้ต้นจํานวน 60.6 ล้านบาทและมีอตัรากําไรขัน้ต้นอยู่ที่ร้อยละ 61.6 

เพ่ิมขึน้จากปีก่อนซึง่มีอตัรากําไรขัน้ต้นอยูท่ี่ร้อยละ 61.1  

5.กลุ่มธุรกิจอ่ืน 

กลุม่ธุรกิจอ่ืนมีรายได้สําหรับไตรมาส 4/2560 จํานวน 6.7 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากไตรมาส 4/2559 และไตรมาส 3/2560 ที่มีรายได้

เทา่กบั 3.4 ล้านบาทและ 3.2 ล้านบาทตามลําดบั  
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สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุม่ธุรกิจอ่ืนมีรายได้ 15.7 ล้านบาท ลดลง 12.6 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน  

รายได้อ่ืน 

สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560  บริษัทฯ มีรายได้อ่ืนจํานวน 31.0 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อนเทา่กบั 16.9 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 120  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสําหรับไตรมาส 4/2560 จํานวน 135.4 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากไตรมาส 4/2559 เท่ากบั 

22.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.0 และเพ่ิมขึน้จากไตรมาส 3/2560 จํานวน 16.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.7 สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 

31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารจํานวน 470.2 ล้านบาทอยูใ่นระดบัเดียวกนักบังวดเดียวกนัของปีก่อน 

 

ต้นทุนทางการเงนิ 

บริษัทฯมีต้นทุนทางการเงินสําหรับไตรมาส 4/2560 จํานวน 22.1 ล้านบาท ใกล้เคียงไตรมาส 4/2559 และไตรมาส 3/2560 

สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีต้นทนุทางการเงินจํานวน 88.3 ล้านบาท เพ่ิมขึน้เป็นจํานวน 1.9 ล้านบาทหรือเป็นอตัราร้อย

ละ 2.2 เม่ือเทียบกบัปีก่อน  

 

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

 
 

สินทรัพย์ 

บริษัทฯมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จํานวน  5,532.5 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2559 เทา่กบั 214.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 4.0 

สินทรัพย์ส่วนใหญ่ประกอบด้วยสินทรัพย์หมนุเวียน และสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน ได้แก่ ที่ดิน อาคาร อปุกรณ์ คิดเป็นอตัราร้อยละ 

33.5 และ 31.4 ของสินทรัพย์รวมตามลําดบั 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมนุเวียน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 1,853.2 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากสินทรัพย์หมนุเวียน ณ วนัที่ 31 

ธันวาคม 2559 เป็นจํานวน 822.0 ล้านบาท หรือเป็นอัตราร้อยละ 79.7 โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญจากการเพ่ิมขึน้ของเงินสดและ

807.8 1,085.2 

2,573.0 1,735.2 

906.0 
858.9 

1,031.2 1,853.2 

2,612.6 3,099.7 

740.0 284.0 
1,130.6 865.4 

834.8 1,283.4 

5,318.0 5,318.0 5,532.5 5,532.5 หน่วย : ลา้นบาท

31 ธนัวาคม 2559

สนิทรพัยห์มนุเวยีน

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน

ทีด่นิ อาคาร อุปกรณ์

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น

หนี้สนิหมนุเวยีน

เงนิกูย้มืระยะยาว

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น

ส่วนของผูถ้อืหุน้

31 ธนัวาคม 2560
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รายการเทียบเท่าเงินสด 958.9 ล้านบาท ที่ได้รับจากการขายสินทรัพย์ให้แก่ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพทย์และสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพย์ เอ ไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท (AIMIRT) 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

บริษัทฯมีสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 3,679.3 ล้านบาท ลดลงจากสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 2559 จํานวน 607.5 ล้านบาทหรือเป็นอตัราร้อยละ 14.1 โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงที่สําคญัจากที่ดิน อาคาร อปุกรณ์ที่ลดลง 

837.8 ล้านบาท และอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุลดลง 47.1 ล้านบาท จากการขายสินทรัพย์ให้แก่ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพทย์

และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เอ ไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท (AIMIRT) ขณะที่เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน และสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน เพ่ิมขึน้

เทา่กบั 147.6 ล้านบาท และ99.8 ล้านบาท ตามลําดบั 

หนีสิ้น 

บริษัทฯมีหนีส้ิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 2,432.9 ล้านบาท ลดลงจากหนีส้ินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็น

จํานวน 272.5 ล้านบาทหรือเป็นอตัราร้อยละ 10.0 

หนีสิ้นหมุนเวียน 

บริษัทฯมีหนีส้ินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 1,283.4 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากหนีส้ินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2559 เป็นจํานวน 448.6 ล้านบาทหรือเป็นอตัราร้อยละ 53.7 สว่นใหญ่เกิดจากสว่นของการ reclassify หุ้นกู้ที่ถึงกําหนดชําระภายใน

หนึ่งปีเป็นหนีส้ินหมนุเวียน เงินกู้ยมืระยะสัน้ และเจ้าหนีก้ารค้า 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน 

บริษัทฯมีหนีส้ินไม่หมนุเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 1,149.4 ล้านบาท ลดลงจากหนีส้ินไม่หมนุเวียน ณ วนัที่ 31 

ธันวาคม 2559 เป็นจํานวน 721.3 ล้านบาทหรือเป็นอตัราร้อยละ 38.5 สาเหตหุลกัเกิดจากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

และการ reclassify หุ้นกู้ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปีเป็นหนีส้ินหมนุเวียน 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 3,099.7 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากส่วนของผู้ ถือหุ้ น ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2559 เป็นจํานวน 487.1 ล้านบาท หรือเป็นอตัราร้อยละ 18.6 โดยมีสาเหตมุาจากการบนัทึกกําไรจากผลการดําเนินงานประจําปี 

2560 

อนึ่ง บริษัทฯมีการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเม่ือเดือน พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ในอตัรา 0.08 บาทต่อหุ้นคิดเป็นจํานวนเงิน

รวม 81.6 ล้านบาทจากกําไรสทุธิของบริษัทฯ 
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การวิเคราะห์สภาพคล่อง 

(หน่วย : ล้านบาท) 
ปี 

2559 2560 

เงนิสดต้นงวด : 1 มกราคม 191.0 259.8 

กระแสเงินสดได้มา / (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 383.3 528.1 

กระแสเงินสดได้มา / (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทนุ (514.5) 1,105.2 

กระแสเงินสดได้มา / (ใช้ไป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน 200.0 (674.4) 

กระแสเงนิสดเพ่ิมขึน้ / (ลดลง) สุทธิ 68.8 958.9 

เงนิสดปลายงวด : 31 ธันวาคม 259.8 1,218.8 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

บริษัทฯมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานสําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 528.1 ล้านบาท โดยเกิด

จากกําไรสทุธิที่ไม่รวมรายการพิเศษ 204.5 ล้านบาท รายการบวกกลบัคา่เสื่อมราคาอาคารและอปุกรณ์ 288.8 ล้านบาท และต้นทนุทางการ

เงิน 88.3 ล้านบาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

บริษัทฯมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทนุสําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 1,105.2 ล้านบาทโดยมีรายการที่

สําคญัจากการขายที่ดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ 1,576.1 ล้านบาท และการซือ้เงินลงทนุชัว่คราว 310.6 ล้านบาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

บริษัทฯมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2560 จํานวน 674.4 ล้านบาทโดยมีรายการที่

สําคญัจากการชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ดอกเบีย้จ่าย เงินปันผลจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัท  และชําระหนีส้ินตามสญัญา

เชา่การเงิน  
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อัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญ 

 ปี  

2559 2560  

อตัรากําไรข้นต้น (%) 29.3% 31.0%  

อตัรากําไร (ขาดทนุ) สทุธิ (%) (0.4)% 20.4%  

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.14 1.44  

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.04 0.78  

อตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.76 0.52  

หมายเหต:ุ 

อตัรากําไรขัน้ต้น     = กําไรขัน้ต้น / รายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

อตัรากําไร (ขาดทนุ) สทุธิ     = กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ (สว่นที่เป็นของบริษัท) / รายได้รวม 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง       = สินทรัพย์หมนุเวียน / หนีส้ินหมนุเวียน 

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น   = หนีส้ินรวม / สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 

อตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น  = หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ / สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 
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การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 

บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัทขอรับรองวา่ 

ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อ่ืนสําคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ 

นอกจากนี ้บริษัทขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง

ครบถ้วนในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว 

(2) บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แนใ่จวา่บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นท่ีเป็นสาระสาํคญัทัง้

ของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว และบริษัทได้

แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ต่อผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ

บริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระทําท่ี     

มิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้องแล้ว บริษัทได้

มอบหมายให้ ดร.เอกพงษ์ ตัง้ศรีสงวน ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย 

หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ดร.เอกพงษ์ ตัง้ศรีสงวน กํากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลท่ีบริษัทได้รับรองความ

ถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

ช่ือ ตําแหนง่ ลายมือช่ือ* 

นายชวนินทร์ บณัฑิตกฤษดา กรรมการ .................................................. 

นางสาวอมรพรรณ บณัฑิตกฤษดา กรรมการ .................................................. 

   

ผู้รับมอบอาํนาจ   

ช่ือ ตําแหนง่ ลายมือช่ือ 

ดร.เอกพงษ์ ตัง้ศรีสงวน ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน .................................................. 

* พร้อมทัง้ประทบัตราบริษัท (ถา้มี)  
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ทัง้นี ้มาตรา 89/20 ** แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญตัิ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกนัรับผิดต่อบคุคลท่ีซือ้

ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใดๆ อนัเกิดขึน้เน่ืองจากการเปิดเผยข้อมลูต่อผู้ ถือหุ้นหรือประชาชนทัว่ไป โดย

แสดงข้อความท่ีเป็นเท็จในสาระสําคญัหรือปกปิดข้อความจริงท่ีควรบอกให้แจ้งในสาระสําคญัในกรณีของงบการเงินและ

รายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทหรือรายงานอ่ืนใดท่ีต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 

199 โดยมิได้จํากัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารท่ีลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสาร

ดงักลา่วเทา่นัน้ อยา่งไรก็ดี กรรมการหรือผู้บริหารซึง่สามารถพิสจูน์ได้วา่โดยตําแหนง่หน้าท่ีตนไมอ่าจลว่งรู้ถึงความแท้จริง

ของข้อมลูหรือการขาดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งนัน้ ยอ่มไมม่ีความรับผิดตามมาตรา 89/20 

หมายเหต ุ** ใช้บงัคบักบับริษัทท่ีอยูภ่ายใต้บงัคบัของหมวด 3/1 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 

2535 ซึง่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 เทา่นัน้ 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ 

 

 

ช่ือ-สกุล/  

ตาํแหน่ง  

อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัทฯ1(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

1. นายมงักร ธนสารศิลป์ 66 0.005 ไมมี่ ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาอตุสาหการ  

Lamar University Texas 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2557 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 

กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

ธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ (In-

land Logistics) อยา่งครบวงจร 

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 

และกรรมการตรวจสอบ 

(ได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรกเม่ือวนัที่ 25 

กมุภาพนัธ์ 2557 และได้รับแตง่ตัง้

เป็นประธานกรรมการเม่ือวนัที่ 24 

กมุภาพนัธ์ 2558) 

 

 

2525 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษา บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จํากดั 

ธุรกิจผลิตผงซกัฟอก 

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ  

North Texas State University 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2533 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โชคธนสิน จํากดั 

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โตโย ไซกนั (ประเทศไทย) จํากดั 

ธุรกิจบรรจภุณัฑ์พลาสติก เคร่ืองดื่มที่ไมมี่แอลกอฮอล์ 

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาอตุสาหการ จฬุาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลยั 

2532 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท ไทยซิลิเกตเคมิคลั จํากดั 

ธุรกิจผลิตและสง่ออก Zeolite 

หลกัสตูรป้องกนัราชอาณาจกัร

ภาครัฐร่วมเอกชน (วปอร.4212) 

วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  

รุ่นที่ 12 

 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทย คิวบิค เทคโนโลยี่ จํากดั 

ธุรกิจขายสินค้า และรับจ้างทําของ 

javascript:showCompanyProfile('0145556001609','1')
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ช่ือ-สกุล/  

ตาํแหน่ง  

อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัทฯ1(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

Advanced Audit Committee 

Program (AACP) รุ่นที่ 16/2014 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท มอลเทน (ไทยแลนด์) จํากดั 

ธุรกิจผลิตและจําหนา่ยลกูบอล 

หลกัสตูรการบริหารเศรษฐกิจ

สาธารณะสําหรับนกับริหารระดบั 

สงู สถาบนัพระปกเกล้ารุ่นที่ 9 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท มอลเท็นเอเซียโพลิเมอร์ โปรดกัส์ จํากดั 

ธุรกิจผลิตและจําหนา่ยชิน้สว่นยานพาหนะที่ทําจาก

ยางและพลาสติก 

หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนั

วิทยาการตลาดทนุ รุ่นที่ 12 

2532- ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ลิคิโทมิ (ประเทศไทย) จํากดั 

ธุรกิจผลิตกลอ่งกระดาษลกูฟกู ผลิตแผ่นกระดาษ

ลกูฟกู 

หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการ

บริหารงานพฒันาเมือง สถาบนั

พฒันาเมือง กรุงเทพมหานคร รุ่น1 

2523 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สมบตัธินา จํากดั 

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 

2529 - ปัจจบุนั 

 

ประธานกรรมการ บริษัท อีสเทิร์นซิลิเกต จํากดั 

ธุรกิจผลิตและขายโซเดียมซิลิเกต 

2. นายชวนินทร์ บณัฑิตกฤษดา 42 20.890 น้องชายของ

นางสาวอมร-

พรรณ บณัฑิต

กฤษดา 

ปริญญาโท คณะ Engineering 

Management สาขา 

Engineering and Technology 

Management, The George 

Washington University ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

 

2549 - ปัจจบุนั 

 

กรรมการ ประธาน

คณะกรรมการบริหาร และ

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

บริษัท เจดับเบิล้ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ  

(In-land Logistics) อยา่งครบวงจร 

กรรมการ ประธานคณะกรรมการ

บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนั

บริษัทฯ ตามที่กําหนดในหนงัสือ

รับรอง) 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ออโต้ลอจิค จํากดั 

ธุรกิจให้บริการจดัเก็บและบริหารสินค้าประเภทรถยนต์

เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการส่งออกและการนําเข้า

อยา่งครบวงจร 
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ช่ือ-สกุล/  

ตาํแหน่ง  

อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัทฯ1(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

(ได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรกเม่ือวนัที่ 18 

กมุภาพนัธ์ 2549) 

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

และเครือข่าย 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เบญจพรแลนด์ จํากดั 

ธุรกิจจัดหาที่ดินและลงทุนในอาคารสํานักงานและ

คลงัสินค้าเพ่ือให้เชา่ 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดาต้าเซฟ จํากดั 

ธุรกิจให้บริการจดัการเอกสารและข้อมลู 

หลกัสตูร CEDI – Babson 

Entrepreneurial Leadership 

Program จาก Babson College 

รัฐแมสซาชเูซตส์ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไดนามิค ไอที โซลชูัน่ส์ จํากดั 

ธุรกิจให้บริการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชัน่แนล มฟูเวอรส์ จํากดั 

ธุรกิจให้บริการขนย้ายในประเทศและตา่งประเทศ 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี ทรานสปอร์ต จํากดั 

ธุรกิจให้บริการขนสง่สินค้า 

หลกัสตูรไทยกบัประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ 4 สถาบนั

พระปกเกล้า 

 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี เอเซีย จํากดั 

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค แลนด์ จํากดั 

ธุรกิจให้บริการคลงัสินค้าเพ่ือให้บคุคลภายนอกเชา่ 

หลกัสตูรการบริหารเศรษฐกิจ

สาธารณะสําหรับนกับริหาร

ระดบัสงู รุ่นที่ 9 สถาบนั

พระปกเกล้า 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจพีเค โคลด์ สโตเรจ จํากดั 

ธุรกิจให้บริการจดัเก็บและบริหารสินค้าควบคมุ

อณุหภมิูแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 

Director Certification Program 

(DCP) รุ่นที่ 86/2007 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจวีเค อินโดไชน่า มฟูเวอร์ส จํากดั (ประเทศ

เวียดนาม) 

ธุรกิจให้บริการขนย้ายในประเทศเวียดนาม 
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เอกสารแนบ 1 หน้า 4 / 20 

ช่ือ-สกุล/  

ตาํแหน่ง  

อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัทฯ1(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

หลกัสตูรผู้ประกอบการแหง่

อนาคต สถาบนัพฒันา

ผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ รุ่นที่ 1 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี เอเชีย โฮลดิง้ ไพรเวท จํากดั 

(สิงคโปร์) 

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท JCM Logistics and Warehousing Private 

จํากดั (สิงคโปร์) 

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 

หลกัสตูรการจดัการโลจิสติกส์และ

โซอ่ปุทาน โดยสมาคมขนสง่สินค้า

และโลจิสติกส์ไทย 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท EM Logistics & Warehousing Private จํากดั 

(สิงคโปร์) 

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 

หลกัสตูร Logistics and Supply 

Chain จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี เอเชีย โลจิสติกส์ (กมัพชูา) จํากดั 

ธุรกิจให้บริการจดัเก็บและบริหารสินค้าควบคมุ

อณุหภมิูแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 

หลกัสตูร Ultra Wealth สมาคม

เศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั รุ่นที่ 3 

2556 - 2557 กรรมการ บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค จํากดั 

ธุรกิจให้บริการจดัเก็บและบริหารสินค้าควบคมุ

อณุหภมิูแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 

    2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี สโตร์ อิท จํากดั 

ธุรกิจคลงัสินค้าสว่นตวั และบริการจดัเก็บสินค้าด้วย

ตนเอง (Self-Storage) 

3. นางสาวอมรพรรณ บณัฑิตกฤษดา 42 5.064 พ่ีสาวของ 

นายชวนินทร์ 

บณัฑิตกฤษดา 

ปริญญาโท คณะการจดัการ

มหาบณัฑิต สาขา 

Enterpreneurship Management 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ และ

ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่าย

ทรัพยากรบคุคล 

บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

ธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ (In-

land Logistics) อยา่งครบวงจร 
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ช่ือ-สกุล/  

ตาํแหน่ง  

อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัทฯ1(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

กรรมการ และผู้ อํานวยการอาวโุส

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล (กรรมการผู้ มี

อํานาจลงนามผกูพนับริษัทฯ ตามที่

กําหนดในหนงัสือรับรอง) 

(ได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรกเม่ือวนัที่ 26 

พฤศจิกายน 2553) 

มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาลยั

นานาชาต ิ

 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ออโต้ลอจิค จํากดั 

ธุรกิจให้บริการจดัเก็บและบริหารสินค้าประเภทรถยนต์

เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการสง่ออกและการนําเข้า

อยา่งครบวงจร 

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 

สาขาการเงินการธนาคาร 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เบญจพรแลนด์ จํากดั 

ธุรกิจจดัหาที่ดินและลงทนุในอาคารสาํนกังานและ

คลงัสินค้าเพ่ือให้เชา่ 

Director Certification Program 

(DCP) รุ่นที่ 75/2006 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดาต้าเซฟ จํากดั 

ธุรกิจให้บริการจดัการเอกสารและข้อมลู 

Smart Disclosure Program 

(SDP) 2015 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไดนามิค ไอที โซลชูัน่ส์ จํากดั 

ธุรกิจให้บริการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2549 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชัน่แนล มฟูเวอรส์ จํากดั 

ธุรกิจให้บริการขนย้ายในประเทศและตา่งประเทศ 

2549 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี ทรานสปอร์ต จํากดั 

ธุรกิจให้บริการขนสง่สินค้า 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี เอเซีย จํากดั 

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค แลนด์ จํากดั 

ธุรกิจให้บริการคลงัสินค้าเพ่ือให้บคุคลภายนอกเชา่ 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจพีเค โคลด์ สโตเรจ จํากดั 
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ช่ือ-สกุล/  

ตาํแหน่ง  

อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัทฯ1(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

ธุรกิจให้บริการจดัเก็บและบริหารสินค้าควบคมุ

อณุหภมิูแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 

2556 - 2557 กรรมการ บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค จํากดั 

ธุรกิจให้บริการจดัเก็บและบริหารสินค้าควบคมุ

อณุหภมิูแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 

4. นายจิตชยั นิมิตรปัญญา 53 16.073 คูส่มรสของ 

นางอจัฉรา  

นิมิตรปัญญา 

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

บณัฑิต มหาวิทยาลยัสงขลา-

นครินทร์ 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ ประธาน

คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง และรอง

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

ธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ (In-

land Logistics) อยา่งครบวงจร 

กรรมการ ประธานคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง และรองประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร 

(ได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรกเม่ือวนัที่ 19 

เมษายน 2557) 

 

Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที่ 107/2014 

 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท JCM Logistics and Warehousing Private 

จํากดั (สิงคโปร์) 

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 

Director Certification Program 

(DCP) รุ่นที่ 195/2014 

 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท EM Logistics & Warehousing Private จํากดั 

(สิงคโปร์) 

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 

การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ

สําหรับนกับริหาร สถาบนั

พระปกเกล้า รุ่นที่ 8 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี เอเชีย โลจิสติกส์ (กมัพชูา) จํากดั 

ธุรกิจให้บริการจดัเก็บและบริหารสินค้าควบคมุ

อณุหภมิูแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค แลนด์ จํากดั 

ธุรกิจให้บริการคลงัสินค้าเพ่ือให้บคุคลภายนอกเชา่ 



  

   

แบบ 56-1 ปี 2560บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 
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ช่ือ-สกุล/  

ตาํแหน่ง  

อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัทฯ1(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

การบริหารงานภาครัฐและ

กฏหมายมหาชน รุ่นที่ 10 สถาบนั

พระปกเกล้า 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจพีเค โคลด์ สโตเรจ จํากดั 

ธุรกิจให้บริการจดัเก็บและบริหารสินค้าควบคมุ

อณุหภมิูแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 

หลกัสตูรการบริหารงานภาครัฐ

และกฎหมายมหาชน สถาบนั

พระปกเกล้า รุ่นที่ 10 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการ

ผู้จดัการ 

บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค จํากดั 

ธุรกิจให้บริการจดัเก็บและบริหารสินค้าควบคมุ

อณุหภมิูแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 

การเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย สําหรับนกับริหาร

ระดบัสงู สถาบนัพระปกเกล้า    

รุ่นที่ 16 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท จาแพ็ค โฮลดิง้ จํากดั 

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 

2549 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อินพอยท์วิชัน่ จํากดั 

ธุรกิจจําหน่ายสินค้าอปุโภค บริโภค - ค้าสง่ 

ผู้บริหารกระบวนการยตุธิรรม

ระดบัสงู (บ.ย.ส.) สถาบนัพฒันา

ข้าราชการฝ่ายตลุาการศาล

ยตุิธรรม รุ่นที่ 20 

2547 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แปซิฟิค โลจิสติกส์ โปร จํากดั 

ธุรกิจให้บริการขนสง่สินค้าควบคมุอณุภมิูแชเ่ย็นและ

แชแ่ข็ง 

2546 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท โชคสมทุรมารีน จํากดั 

ธุรกิจผลิตและจําหนา่ยอาหารทะเลแปรรูป อาหาร

ทะเลแชแ่ข็ง บริการห้องเย็นรับฝากสินค้าแชแ่ข็ง 

2538 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จํากดั 

ธุรกิจให้บริการจดัเก็บและบริหารสินค้าควบคมุ

อณุหภมิูแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 

2552 - 2557 กรรมการ บริษัท แปซิฟิค ฟู้ ด โปร จํากดั 

ธุรกิจให้บริการแปรรูปอาหารทะเล 



  

   

แบบ 56-1 ปี 2560บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

                                       

 

    

เอกสารแนบ 1 หน้า 8 / 20 

ช่ือ-สกุล/  

ตาํแหน่ง  

อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัทฯ1(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

2546 – 2556 กรรมการ บริษัท เพาเวอร์ฟรีส เซอร์วิส จํากดั 

ธุรกิจให้บริการขนสง่สินค้า 

5. นางอจัฉรา นิมิตรปัญญา 53 16.073 คูส่มรสของ 

นายจิตชยั  

นิมิตรปัญญา 

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ

บณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 

2536 - ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการบริหาร 

และกรรมการบริหารความ

เสี่ยง 

บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั(มหาชน) 

ธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ (In-

land Logistics) อยา่งครบวงจร 

กรรมการ กรรมการบริหาร และ

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

(ได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรกเม่ือวนัที่ 19 

เมษายน 2557) 

 

ปริญณาตรี คณะบริหารธุรกิจ

(การเงิน) มหาวิทยาลยัสงขลา-

นครินทร์ 

 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค แลนด์ จํากดั 

ธุรกิจให้บริการคลงัสินค้าเพ่ือให้บคุคลภายนอกเชา่ 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจพีเค โคลด์ สโตเรจ จํากดั 

ธุรกิจให้บริการจดัเก็บและบริหารสินค้าควบคมุ

อณุหภมิูแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 

Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที่ 107/2014 

 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค จํากดั 

ธุรกิจให้บริการจดัเก็บและบริหารสินค้าควบคมุ

อณุหภมิูแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 

Directors   Certification 

Program (DCP) รุ่น 226/2016 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท จาแพ็ค โฮลดิง้ จํากดั 

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 

หลกัสตูรการบริหารเศรษฐกิจ

สาธารณะสําหรับนกับริหาร 

สถาบนัพระปกเกล้า รุ่นที่ 9 

 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อินพอยท์วิชัน่ จํากดั 

ธุรกิจจําหน่ายสินค้าอปุโภค บริโภค - ค้าสง่ 

2550 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จํากดั 

ธุรกิจให้บริการจดัเก็บและบริหารสินค้าควบคมุ

อณุหภมิูแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 



  

   

แบบ 56-1 ปี 2560บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

                                       

 

    

เอกสารแนบ 1 หน้า 9 / 20 

ช่ือ-สกุล/  

ตาํแหน่ง  

อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัทฯ1(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

หลกัสตูรการเมืองการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยสําหรับนกั

บริหารระดบัสงู สถาบนั

พระปกเกล้า รุ่นที่ 18 

 

2550 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แปซิฟิค โลจิสติกส์ โปร จํากดั 

ธุรกิจให้บริการขนสง่สินค้าควบคมุอณุภมิูแชเ่ย็นและ

แชแ่ข็ง 

2546 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท โชคสมทุรมารีน จํากดั 

ธุรกิจผลิตและจําหนา่ยอาหารทะเลแปรรูป อาหาร

ทะเลแชแ่ข็ง บริการห้องเย็นรับฝากสินค้าแชแ่ข็ง 

การบริหารจดัการด้านความมัน่คง

ขัน้สงู สมาคมวิทยาลยัป้องกนั

ราชอาณาจกัร รุ่น 7 

2546 - 2556 กรรมการ บริษัท เพาเวอร์ฟรีส เซอร์วิส จํากดั 

ธุรกิจให้บริการขนสง่สินค้า 

2552 - 2557 กรรมการ บริษัท แปซิฟิค ฟู้ ด โปร จํากดั 

ธุรกิจให้บริการแปรรูปอาหารทะเล 

6. นายสมบญุ ประสิทธ์ิจตูระกลู 59 ไมมี่ ไมมี่ Certificate Senior Excutive 

Management, Standford, USA 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

ธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ (In-

land Logistics) อยา่งครบวงจร 

กรรมการ 

(ได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรกเม่ือวนัที่ 23 

กมุภาพนัธ์ 2560) 

 

ปริญญาโท Management        

ศศินทร จฬุาลงกรณ์ 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ริเวอร์โปร์ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จํากดั 

ธุรกิจผลิตผลิตภณัฑ์แปรรูปจากกระดาษ 

Certificate Marketing 

Management 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2542 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท กระดาษธนธาร จํากดั 

ธุรกิจผลิตผลิตภณัฑ์แปรรูปจากกระดาษ 

ปริญญาตรี Marketing San Jose 

State University, USA 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟดู แอนด์ มาร์เก็ตติง้ จํากดั 

(มหาชน) 

ธุรกิจอาหาร 



  

   

แบบ 56-1 ปี 2560บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

                                       

 

    

เอกสารแนบ 1 หน้า 10 / 20 

ช่ือ-สกุล/  

ตาํแหน่ง  

อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัทฯ1(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

Director Certification Program 

(DCP) รุ่นที่ 54/2548 

2558 – 2560 กรรมการ บริษัท ที.เอ.ซี คอนซเูมอร์ จํากดั (มหาชน) 

ธุรกิจเคร่ืองดื่ม 

7. นายธเนศ พิริย์โยธินกลุ 42 0.117 ไมมี่ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิต

บริหารธุรกิจ ศศินทร์แหง่

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความ

เสี่ยง และผู้ อํานวยการ

อาวโุสฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

ธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ (In-

land Logistics) อยา่งครบวงจร 

กรรมการ กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเสี่ยง และ

ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

(ได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรกเม่ือวนัที่ 19 

เมษายน 2557 และได้รับแตง่ตัง้เป็น

กรรมการเม่ือวนัที่ 24 กมุภาพนัธ์ 

2558) 

ปริญญาโท คณะ Economics & 

Finance, University of 

Pennsylvania ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

2557 - ปัจจบุนั Managing Director บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี เอเซีย จํากดั 

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี เอเชีย โฮลดิง้ ไพรเวท จํากดั 

(สิงคโปร์) 

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท JCM Logistics and Warehousing Private 

จํากดั(สิงคโปร์) 

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท EM Logistics & Warehousing Private จํากดั 

(สิงคโปร์) 

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 

Certificate of Supply Chain 

Management, Cranfield 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี เอเชีย โลจิสติกส์ (กมัพชูา) จํากดั 

ธุรกิจให้บริการจดัเก็บและบริหารสินค้าควบคมุ

อณุหภมิูแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 



  

   

แบบ 56-1 ปี 2560บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

                                       

 

    

เอกสารแนบ 1 หน้า 11 / 20 

ช่ือ-สกุล/  

ตาํแหน่ง  

อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัทฯ1(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

University ประเทศสหราช

อาณาจกัร 

 

2554 - 2557 Managing Director  Damco Logistics Malaysia Sdn Bhd. 

ธุรกิจตวัแทนผู้ รับจดัการรับขนสง่สินค้าและตวัแทน

ออกสินค้า 

Certificate of Maritime and 

Logistics, Logistics and 

Transportation Institute, 

ประเทศสหราชอาณาจกัร 

2552 - 2554 General Manager - 

Contract Logistics & 

Business Development 

Damco Logistics (Thailand) Co., Ltd. 

ธุรกิจตวัแทนผู้ รับจดัการรับขนสง่สินค้าและตวัแทน

ออกสินค้า 

2549 - 2552 Regional Supply Chain 

Development Manager 

Maersk Logistics Asia Pacific 

ธุรกิจตวัแทนผู้ประกอบการขนสง่สินค้าระหวา่ง

ประเทศ 

Certificate of Business 

Administration, Assumption 

Commercial College 

2548 - 2549 Country Head of 

Logistics and Freight 

Forwarding Division 

Maersk Line (Thailand) Co., Ltd. 

ธุรกิจตวัแทนผู้ประกอบการขนสง่สินค้าระหวา่ง

ประเทศ 

Director Certification Program 

(DCP) รุ่นที่ 191/2014 

 

2547 - 2548 Senior Business 

Manager – Airfreight 

and Value Added 

Services 

Maersk Line (Thailand) Co., Ltd. 

ธุรกิจตวัแทนผู้ประกอบการขนสง่สินค้าระหวา่ง

ประเทศ 



  

   

แบบ 56-1 ปี 2560บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

                                       

 

    

เอกสารแนบ 1 หน้า 12 / 20 

ช่ือ-สกุล/  

ตาํแหน่ง  

อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัทฯ1(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

หลกัสตูรไทยกบัประชาคมอาเซียน 

สถาบนัพระปกเกล้า รุ่นที่ 5 

2545 - 2546 Client Development 

and Operation Manger 

– Warehouse & 

Distribution  

Maersk Line (Thailand) Co., Ltd. 

ธุรกิจตวัแทนผู้ประกอบการขนสง่สินค้าระหวา่ง

ประเทศ 

หลกัสตูรการบริหารเศรษฐกิจ

สาธารณะสําหรับนกับริหาร

ระดบัสงู สถาบนัพระปกเกล้า     

รุ่นที่ 14 

2543 - 2545 Project Manager – 

Container Freight 

Station & Distribution 

Center 

Maersk Logistics India Pvt. Ltd. 

ธุรกิจตวัแทนผู้ประกอบการขนสง่สินค้าระหวา่ง

ประเทศ 

2540 - 2543 Executive Trainee Maersk Group Thailand 

ธุรกิจตวัแทนผู้ประกอบการขนสง่สินค้าระหวา่ง

ประเทศ 

8. นายวิเชฐ ตนัติวานิช  56 ไมมี่ ไมมี่ ปริญญาโท สาขาการเงิน และ

การตลาด University of Hartford 

Connecticut ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั(มหาชน) 

ธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ (In-

land Logistics) อยา่งครบวงจร 

กรรมการ กรรมการอิสระ และ

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

(ได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรกเม่ือวนัที่ 25 

กมุภาพนัธ์ 2557) 

 

2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ และ

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

บริษัท เอเชีย เอวิชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ธุรกิจด้านการลงทนุโดยการถือหุ้นในบริษัท (Holding 

Company) ที่ประกอบธุรกิจสายการบนิ ราคาประหยดั 

หรือธุรกิจอ่ืนที่เก่ียวข้องกบัสายการบิน 



  

   

แบบ 56-1 ปี 2560บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

                                       

 

    

เอกสารแนบ 1 หน้า 13 / 20 

ช่ือ-สกุล/  

ตาํแหน่ง  

อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัทฯ1(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร

บณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

การเงินและการคลงั จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ และ

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

บริษัท ไทยแอร์เอเซีย จํากดั 

ธุรกิจายการบิน ราคาประหยดั 

Executive Leadership Program 

จาก NIDA - Wharton รัฐ

เพนซิลวาเนีย ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิง้ จํากดั 

ธุรกิจพลงังานทดแทน 

หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นที่ 1 

สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) 

หลกัสตูร Certified Financial 

Planner : CFP รุ่นที่ 1 สมาคมนกั

วางแผนการเงินไทย 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จํากดั 

ประกอบธุรกิจลงทนุในบริษัทอ่ืน 

หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้าน

การค้า และการพาณิชย์ 

2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ และ

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

บริษัท หลกัทรัพย์ จีเอ็ม โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) 

จํากดั 

ประกอบธรุกิจหลกัทรัพย์ 

(TEPCoT) รุ่นที ่3 สถาบนั

วิทยาการการค้า 

2560 – ปัจจบุนั ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 

ประกอบธุรกิจสื่อและสารสนเทศ 

หลกัสตูร CEDI – Babson 

Entrepreneurial Leadership 

Program จาก Babson College 

2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ขายความคิด จํากดั 

ประกอบธุรกิจกิจกรรมให้คําปรึกษาด้านการบริหาร

จดัการอ่ืนๆ 



  

   

แบบ 56-1 ปี 2560บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

                                       

 

    

เอกสารแนบ 1 หน้า 14 / 20 

ช่ือ-สกุล/  

ตาํแหน่ง  

อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัทฯ1(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

รัฐแมสซาชเูซตส์ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

Directors Certification Program 

(DCP) รุ่นที่ 2/2000 

2559 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท เฟิร์ม จํากดั 

ธุรกิจให้คําปรึกษา วางแผน จดัอบรมในการปรับ

โครงสร้างกิจการครอบครัว 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอชบีด ีคอนเน็คท์ จํากดั 

ธุรกิจจดัทําระบบมลัติมีเดีย แอปพลิเคชนั เกมออนไลน์

บนมือถือ และ Smart Device 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ภทัรลสิซ่ิง จํากดั (มหาชน) 

ธุรกิจให้บริการให้เชา่รถยนต์ การบริการให้เชา่อปุกรณ์

การขนสง่ทางนํา้ 

2555- 2560 ผู้ชว่ยกรรมการ

ผู้ อํานวยการใหญ่ 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 

ธุรกิจผู้ผลติและจดัจําหน่ายเคร่ืองดื่มครบวงจร 

2557– 2558 กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ธนารักษ์พฒันาสนิทรัพย์ จํากดั 

ธุรกิจจดัการทรัพย์สินให้กบัองค์การภาครัฐบาลขาย

หรือโอนทรัพย์สินเพ่ือเป็นประกนัให้กบันิติบคุคล

เฉพาะกิจ 

2555 – 2558 กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากดั 

(มหาชน) 

ประกอบธุรกิจด้านการลงทนุในบริษัทที่ทําธุรกิจสื่อ 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ

ประธานคณะอนกุรรมการ

การนิคมอตุสาหกรรม 

รัฐวิสาหกิจ 



  

   

แบบ 56-1 ปี 2560บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

                                       

 

    

เอกสารแนบ 1 หน้า 15 / 20 

ช่ือ-สกุล/  

ตาํแหน่ง  

อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัทฯ1(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

ด้านการตลาดและ

ประชาสมัพนัธ์ 

2548 – 2560 กรรมการและประธาน

คณะทํางานด้านธุรกิจ

การเงิน 

หอการค้านานาชาติ ประเทศไทย  

องค์กรเอกชนนานาชาติ 

2551 – 2560 ที่ปรึกษา สมาคมไทย-ญ่ีปุ่ น 

2553 – 2560 ประธานกรรมการบริหาร สถาบนัพฒันาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์

มหาวิทยาลยักรุงเทพ สถานศกึษา 

2553 – 2560 ที่ปรึกษา ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

2553 – 2560 รองประธาน

คณะกรรมการอํานวยการ 

สถาบนัวิทยาลยัตลาดทนุ (วตท.) 

2555 – 2560 กรรมการ สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย (TFPA) 

2558 – 2560 ที่ปรึกษา รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์ 

2558 - 2560 กรรมการอิสระ ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย 

(ธสน.) 

2556 – 2560 อนกุรรมการพิจารณา

อทุธรณ์ 

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ ตลาด

หลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 



  

   

แบบ 56-1 ปี 2560บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

                                       

 

    

เอกสารแนบ 1 หน้า 16 / 20 

ช่ือ-สกุล/  

ตาํแหน่ง  

อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัทฯ1(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

2556 – 2558 กรรมการที่ปรึกษาด้าน

งานวิจยัและการกํากบั

ดแูลกิจการ 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

9. นายวิชญา จาติกวณิช 54 ไมมี่ ไมมี่ ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์สิ่งทอ 

University of Tennessee 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ 

 

บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

ธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ (In-

land Logistics) อยา่งครบวงจร 

กรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบ 

(ได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรกเม่ือวนัที่ 25 

กมุภาพนัธ์ 2557) 

 

Directors Certification Program 

Australian Institute of Company 

Directors 2013 

2553 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท ล็อกซเลย์่ พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 

ธุรกิจให้เชา่และบริหารจดัการด้านอสงัหาริมทรัพย์และ

อ่ืนๆ การจ้างเหมาก่อสร้าง 

Advanced Audit Committee 

Program (AACP) รุ่นที่ 16/2014 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สินเสือป่า จํากดั    

ธุรกิจให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ 

หลกัสตูรการบริหารเศรษฐกิจ

สาธารณะสําหรับนกับริหาร

ระดบัสงู สถาบนัพระปกเกล้า    

รุ่นที่ 9 

2552 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษา บริษัท ล็อกซเลย์่ จํากดั (มหาชน) 

ธุรกิจรับจ้างก่อสร้างและขายวสัดอุปุกรณ์ อปุกรณ์สง่

สญัญาณและถ่ายทอดสญัญาณ/เครือข่ายสญัญาณ

สื่อสาร – นําเข้าสง่ออก ค้าปลีก ค้าสง่ 

2540 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ปรินดา จํากดั (มหาชน) 

ธุรกิจขายหินทราย 

2556 - ปัจจบุนั หุ้นสว่นผู้จดัการ ห้างหุ้นสว่นจํากดั ชชัเกษม 

ธุรกิจบริการบํารุงรักษา และซอ่มแซมยานพาหนะ 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เรนโบว์ออยล์ จํากดั 



  

   

แบบ 56-1 ปี 2560บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

                                       

 

    

เอกสารแนบ 1 หน้า 17 / 20 

ช่ือ-สกุล/  

ตาํแหน่ง  

อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัทฯ1(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

ธุรกิจขายนํา้มนัทกุชนิดทัง้ภายในและภายนอก

ประเทศ 

2531 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โรงโมห่ินดวงตะวนั จํากดั 

ธุรกิจขายหินก่อสร้าง 

10. นายณฐัภมิู เปาวรัตน์ 41 0.116 ไมมี่ ปริญญาโท คณะ Engineering 

Management สาขา Engineering 

and Technology Management, 

The George Washington 

University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความ

เสี่ยง และเลขานกุาร

บริษัทฯ 

บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

ธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ (In-

land Logistics) อยา่งครบวงจร 

เลขานกุารบริษัทฯ กรรมการบริหาร 

และกรรมการบริหารความเสี่ยง  

(ได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรกเม่ือวนัที่ 19 

เมษายน 2557) 

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

2551 - 2557  ผู้จดัการทัว่ไป บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั  

ธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ (In-

land Logistics) อยา่งครบวงจร 

Company Secretary Program 

(CSP) รุ่นที่ 86/2018 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ออโต้ลอจิค จํากดั 

ธุรกิจให้บริการจดัเก็บและบริหารสินค้าประเภทรถยนต์

เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการสง่ออกและการนําเข้า

อยา่งครบวงจร 

Director Certification Program 

(DCP) รุ่นที่ 186/2014 

 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เบญจพรแลนด์ จํากดั 

ธุรกิจจดัหาที่ดินและลงทนุในอาคารสาํนกังานและ

คลงัสินค้าเพ่ือให้เชา่ 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดาต้าเซฟ จํากดั 

ธุรกิจให้บริการจดัการเอกสารและข้อมลู 



  

   

แบบ 56-1 ปี 2560บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

                                       

 

    

เอกสารแนบ 1 หน้า 18 / 20 

ช่ือ-สกุล/  

ตาํแหน่ง  

อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัทฯ1(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

หลกัสตูรไทยกบัประชาคมอาเซียน

ในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 6 / 

2559 สถาบนัพระปกเกล้า 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไดนามิค ไอที โซลชูัน่ส์ จํากดั 

ธุรกิจให้บริการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชัน่แนล มฟูเวอรส์ จํากดั 

ธุรกิจให้บริการขนย้ายในประเทศและตา่งประเทศ 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี ทรานสปอร์ต จํากดั 

ธุรกิจให้บริการขนสง่สินค้า 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี เอเซีย จํากดั 

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 

2546 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ซีวาย โซลชูัน่ จํากดั 

ธุรกิจให้บริการพืน้ที่จดัเก็บสินค้า 

11. นายเอกพงษ์ ตัง้ศรีสงวน 42 ไมมี่ ไมมี่ ปริญญาเอก Engineering in 

Telecommunications Asia 

Institute of Technology  

2557 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความ

เสี่ยง เลขานกุาร

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบและประธาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 

บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั(มหาชน) 

ธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ (In-

land Logistics) อยา่งครบวงจร 

กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง เลขานกุารคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย

การเงิน 

(ได้รับการแตง่ตัง้ครัง้แรกเม่ือวนัที่ 16 

ตลุาคม 2558) 

ปริญญาโท Engineering in 

Telecommunications Asia 

Institute of Technology 

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2548 – ปัจจบุนั Audit Partner สํานกังานบญัชีทนายความมิตรประชา  

ธุรกิจให้บริการปรึกษาด้านบญัชีและกฏหมาย 

ปริญญาตรี คณะบญัชี 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

2556 - 2558 ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี

และการเงิน 

บริษัท มี เทเลวิชัน่ จํากดั 
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เอกสารแนบ 1 หน้า 19 / 20 

ช่ือ-สกุล/  

ตาํแหน่ง  

อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัทฯ1(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

ธุรกิจเป็นผู้ดําเนินงานบริการ TOTiptv ระบบโทรทศัน์

ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ 

สาขาวิชากฏหมายธุรกิจและภาษี

อากร (เกียรตินิยมอนัดบัหนึ่ง) 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2554 - 2556 วิทยากรและผู้ เชียวชาญ

ด้านการวางแผนการเงิน 

สมาคมบริษ้ทจดัการลงทุน 

Certified Public Accountant, 

CPA 

2547 - 2556 กรรมการผู้จดัการ บริษัท ยธูสนั ออโตเมชัน่ จํากดั 

ธุรกิจเก่ียวกบัการนําเข้าและจดัจําหนา่ยสินค้าเก่ียวกบั

อปุกรณ์คอมพิวเตอร์และเน็ตเวิร์คทกุชนิดจาก

ตา่งประเทศ 

Strategic CFO in Capital 

Markets Program รุ่นที่ 1/2558 

โดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทย (SET) 

Director Certification Program 

(DCP) รุ่นที่ 224/2016 

สมาชิกผู้ทรงคณุวฒิุอาวโุส  

(Fellow Member) 2016 โดย

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงู

การบริหารงานเศรษฐกิจ

สาธารณะสําหรับนกับริหาร
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เอกสารแนบ 1 หน้า 20 / 20 

ช่ือ-สกุล/  

ตาํแหน่ง  

อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัทฯ1(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

ระดบัสงู (ปศส.) โดยสถาบนั

พระปกเกล้า รุ่นที่ 15/2560 

 

หมายเหต ุ(1) ณ วนัปิดสมดุทะเบียน (Closing Date) วนัที่ 29 ธันวาคม 2560 
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เอกสารแนบ 2 หน้า 1 / 3 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ และผู้บริหารในบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
 

 

บริษัท 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. บริษัท เจดบัเบิล้ยดีู อินโฟโลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน) x ,I, III 2 I, II I, II I, II I, II I I,II I, III I, III II 

บริษัทย่อย 
 

    
    

 

1. บริษัท ออโต้ลอจิค จํากดั  x, II I 
  

    I 

2. บริษัท เบญจพรแลนด์ จํากดั  x, II I       I 

3. บริษัท ดาต้าเซฟ จํากดั  x, II I       I 

4. บริษัท ไดนามิค ไอที โซลชูัน่ส์ จํากดั  x, II I       I 

5. บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชัน่แนล มฟูเวอรส์ จํากดั  x, II I       I 

6. บริษัท เจดบัเบิล้ยดีู ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จํากดั  x, II I, II       I 

7. บริษัท จาแพ็ค โฮลดิง้ จํากดั    x, II I, II      

8. บริษัท แปซฟิิค ห้องเย็น จํากดั    x, II I, II      

9. บริษัท แปซฟิิค โลจิสตกิส์ โปร จํากดั    x, II I, II      

10. บริษัท เจดบัเบิล้ยดีู เอเชีย จํากดั  x, II I 
  

 I, II   I 

11. บริษัท เจดบัเบิล้ยดีู แปซฟิิค จํากดั  
  

x, II I, II     
 

12. บริษัท เจพีเค โคลด์สโตเรจ จํากดั  I I x, II I, II     
 

13. บริษัท เจดบัเบิล้ยดีู แปซฟิิค แลนด์ จํากดั  I I x, II I, II     
 

14. บริษัท เจวีเค อินโดไชน่า มฟูเวอร์ส จํากดั (ประเทศเวียดนาม)  I 
   

    
 

15. บริษัท เจดบัเบิล้ยดีู เอเชีย โฮลดิง้ ไพรเวท จํากดั (ประเทศสงิคโปร์)  I  I   I, II    

16. บริษัท JCM Logistics and Warehousing Private จํากดั (ประเทศสงิคโปร์)  I  I   I, II    

17. บริษัท เจดบัเบิล้ยดีู สโตร์ อิท จํากดั  I I       I 

18. บริษัท โอเช่ียน แอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  I I       I 
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เอกสารแนบ 2 หน้า 2 / 3 

บริษัท 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19. บริษัท กีลเล่ียน จํากดั  I I       I 

20. JWD Asia Logistics (Myanmar) Co.,Ltd.           

21. JWD Asia Logistics (Laos) Co.,Ltd.  x, I  I   I, II   I 

บริษัทร่วม 
          

1. บริษัท เจวีเค-นากา มฟูเวอร์ส จํากดั (ประเทศกมัพชูา)   I         

2. บริษัท เจวีเค-นากา มฟูเวอร์ส จํากดั (ประเทศตมิอร์ตะวนัออก)  I         

3. บริษัท EM Logistics & Warehousing Private จํากดั (ประเทศสงิคโปร์)  I  I   I, II    

4. บริษัท เจดบัเบิล้ยดีู เอเชีย โลจิสตกิส์ (กมัพชูา) จํากดั  I  I   I, II    

5. บริษัท สยาม เจดบัเบิล้ยดีู โลจิสตกิส์ จํากดั  I         

6. บริษัท ลิง้ค์ เอเชีย โลจิสตกิส์ จํากดั  I     I, II    

7. PT. Samudera JWD Logistics           

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
 

    
    

 

1. บริษัท โฟร์ วินด์ อินดสัเทรียล จํากดั  I 
   

    
 

2. บริษัท ทาฟ่า แอลไลแอนซ์ โลจิสตกิส์ จํากดั  I         

3. บริษัท แหลมฉบงั วีเอสพีพี จํากดั  I         

4. บริษัท อินพอยท์วิชัน่ จํากดั    I I      

5. บริษัท โชคสมทุรมารีน จํากดั    I I      

6. บริษัท เอเชีย เอวเิอชัน่ จํากดั (มหาชน)        x, I, III   

7. บริษัท ไทยแอร์เอเซีย จํากดั        x, I, III   

8. บริษัท วินด์ เอนเนอร์ย่ี โฮลดิง้ จํากดั        III   

9. บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จํากดั        I   

10. บริษัทหลกัทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย)        x, I   
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บริษัท 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. บริษัท ขายความคดิ จํากดั        x, I    

12. บริษัท เอชบีดี คอนเน็คท์ จํากดั        I   

13. บริษัท ภทัรลสิซิง่ จํากดั (มหาชน)        I   

14. บริษัท มอลเทน (ประเทศไทย) จํากดั มหาชน I          

15. บริษัท ไทยซลิเิกตเคมิคลั จํากดั x          

16. บริษัท ลคิโิทมิ (ประเทศไทย) จํากดั I          

17. บริษัท อีสเทร์ินซลิเิกต จํากดั x          

18. บริษัท ลอ็กซเลย์่ พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั         I  

19. บริษัท สนิเสือป่า จํากดั         I  

20. บริษัท ปรินดา จํากดั (มหาชน)         I  

 

 

หมายเหต ุ(1)   

1. นายมงักร ธนสารศลิป์ 

2. นายชวนินทร์ บณัฑิตกฤษดา 

3. นางสาวอมรพรรณ บณัฑิตกฤษดา 

4. นายจิตชยั นิมิตรปัญญา 

 

5. นางอจัฉรา นิมิตรปัญญา 

6. นายสมบญุ ประสทิธ์ิจตูระกลู 

7. นายธเนศ พริิย์โยธินกลุ 

8. นายวิเชฐ ตนัตวิานิช 

 

9. นายวิชญา จาตกิวณิช 

10. นายเอกพงษ์ ตัง้ศรีสงวน 

 

หมายเหต ุ(2)   

x  =  ประธานกรรมการ 

I  =  กรรมการ 

II  =  ผู้บริหาร 

III    =   กรรมการตรวจสอบ 

 

http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0105558059787&jpTypeCode=5
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เอกสารแนบ 3 หน้า 1 / 1 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 

 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง  
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นางสาวกรกช วนสวสัดิ ์ 38 ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ประยกุต์ 

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2559 – ปัจจบุนั รองประธาน

กรรมการบริหาร 

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จํากดั 

ธุรกิจให้บริการตรวจสอบภายใน 

2559 ผู้จดัการอาวโุส 

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบญัชี  

มหาวิทยาลยัรามคาแหง 

2555 – 2558 ผู้จดัการ บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั แผนกตรวจสอบภายใน 

ธุรกิจให้บริการตรวจสอบบญัชีและตรวจสอบภายใน 2553 – 2554  

 

ผู้ชว่ยผู้จดัการ 

 ประกาศนียบตัรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) 

หลกัสตูร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ

อบรมหลกัสตูร IT Audit ของสภาวิชาชีพบญัชี 

อบรมประกาศนียบตัรผู้ตรวจสอบภายใน CPIAT 

โครงการดํารงและปรับปรุงคณุภาพงานตรวจสอบภายในของ

หน่วยงาน 

แบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 

แนวทางการสืบสวน สอบสวน การทจุริต 

Leading Your Professional Way 

Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors 

(ACIIA) Conference 2016 

The Power Of Professional Alliances 
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