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ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

บริษัท เจดบัเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จ ำกดั  (มหำชน) ("บริษัทฯ") และบริษัทย่อยด ำเนินธุรกิจให้บริกำร

ทำงดำ้นโลจสิตกิสภ์ำยในประเทศ (In-land Logistics) อย่ำงครบวงจรมำนำนกว่ำ 36 ปี และมุ่งมัน่ทีจ่ะกำ้วเป็นผูน้ ำใน

กำรใหบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสใ์นภูมภิำคเอเชยี โดยมุ่งเน้นกำรใหบ้รกิำรดว้ยระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศทีท่นัสมยัเพื่อ

เพิม่ประสทิธภิำพในกำรบรหิำรจดักำรและตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ไดอ้ย่ำงรวดเรว็ซึง่เป็นหวัใจส ำคญัในกำร

ใหบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิส ์ควบคู่กบักำรใหบ้รกิำรดว้ยบุคลำกรทีม่ปีระสบกำรณ์ซึง่มคีวำมเชีย่วชำญในกำรใหบ้รกิำร  

ทัง้นี้ กำรใหบ้รกิำรของกลุ่มบรษิทัครอบคลุมกำรใหบ้รกิำรทำงดำ้นโลจสิตกิสท์ีห่ลำกหลำย ตัง้แต่กำรใหบ้รกิำร

รบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ กำรใหบ้รกิำรขนสง่สนิคำ้ กำรบรกิำรขนยำ้ยในประเทศและต่ำงประเทศ และกำรใหบ้รกิำรรบั

ฝำกเอกสำรและขอ้มลู ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมทัง้หมด 23 บรษิทั ไดแ้ก่ 

ธุรกจิใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ 

(1) บรษิทัฯ 

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

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

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

(5) JWD Asia Holding Private Limited ("JWDAH"): บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้ผ่ำน JWDA รอ้ยละ 99.9 

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

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

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

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

(10) บรษิทั แปซฟิิค หอ้งเยน็ จ ำกดั ("PCS"): บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้ผ่ำน JAPAC รอ้ยละ 99.9 

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

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

ธุรกจิใหบ้รกิำรขนสง่สนิคำ้ 

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

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

(15) บรษิทั เจวเีค อนิเตอรเ์นชัน่แนล มฟูเวอรส ์จ ำกดั ("JVK"): บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้โดยตรงรอ้ยละ 99.9 

(16) บรษิทั เจวเีค อนิเตอรเ์นชัน่แนล มูฟเวอรส ์(ประเทศสหรฐัอเมรกิำ) จ ำกดั ("JVKUS"): บรษิัทย่อยทีบ่รษิทัฯ 
ถอืหุน้ผ่ำน JVK รอ้ยละ 100.0 

(17) บรษิัท เจวเีค อนิโดไชน่ำ มูฟเวอรส ์จ ำกดั (ประเทศเวยีดนำม) ("JVKVN"): บรษิัทย่อยที่บรษิทัฯ ถือหุ้น
ผ่ำน JVK รอ้ยละ 100.0     

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

(19) บรษิัท เจวเีค-นำกำ มูฟเวอรส ์จ ำกดั (ประเทศติมอร์ตะวนัออก) ("JVKET"): บรษิทัร่วมทีบ่รษิัทฯ ถือหุ้น
ผ่ำน JVK รอ้ยละ 50.0     

ธุรกจิใหบ้รกิำรรบัฝำกเอกสำรและขอ้มลู 

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

ธุรกจิอื่นๆ 

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

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

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

1.1 วิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค ์เป้าหมาย และกลยุทธใ์นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 

กลุ่มบรษิทัมวีสิยัทศัน์ในกำรด ำเนินงำนดงัต่อไปนี้ 

1. มุ่งมัน่ทีจ่ะเป็นผูใ้หบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสช์ัน้น ำในภูมภิำคเอเชยีอย่ำงครบวงจร ผ่ำนระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ
ทีม่ปีระสทิธภิำพ อกีทัง้พจิำรณำโอกำสทำงธุรกจิต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรควบรวมกจิกำร หรอืกำรร่วมทุนธุรกจิที่
เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิโลจสิตกิสข์องกลุ่มบรษิทั 

2. มุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันำประสทิธภิำพในกำรให้บรกิำรของกลุ่มบรษิัทเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรและสรำ้งควำมพงึ
พอใจใหก้บัลกูคำ้อย่ำงสงูสดุ 

3. มุ่งมัน่ที่จะด ำเนินธุรกิจด้วยหลักคุณธรรมและธรรมำภิบำลเพื่อส่งเสริมระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีใน
อุตสำหกรรมโลจสิตกิส ์

เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ และเป้ำหมำยดังกล่ำว บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศและระบบกำรจดัเกบ็ขอ้มลู โดยวำงระบบเพื่อใหส้ำมำรถตดิตำมและตรวจสอบ (Track & trace) สนิคำ้ของ

ลูกค้ำได้ตลอดเวลำ เพื่อให้ลูกค้ำมัน่ใจในกำรดูแลและจดัส่งสินค้ำของกลุ่มบริษัท รวมทัง้ได้พัฒนำคุณภำพของ

คลงัสนิคำ้และกำรใหบ้รกิำรของกลุ่มบรษิทัใหท้ดัเทยีมกบัมำตรฐำนสำกล  
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1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 

 กลุ่มบรษิัทได้เริม่ด ำเนินกำรมำนำนกว่ำ 36 ปี โดยม ีคุณวทิยำ บณัฑติกฤษดำ เป็นผู้ก่อตัง้ บรษิทั เจวเีค 

อนิเตอรเ์นชัน่แนล มูฟเวอรส ์จ ำกดั ("JVK") ซึง่ถูกจดัตัง้ขึน้เป็นบรษิทัแรกของกลุ่มบรษิทั โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อให้

บรกิำรขนย้ำยของใช้และเครื่องเรอืนภำยในบ้ำน โดยเน้นให้บรกิำรแก่ลูกค้ำต่ำงชำติที่ย้ำยถิ่นฐำนเขำ้มำท ำงำนใน

ประเทศไทย เช่น พนกังำนของบรษิทัขำ้มชำต ิและเจำ้หน้ำทีใ่นสถำนทตูต่ำงๆ 

ดว้ยคุณภำพในกำรให้บรกิำร JVK จงึมลีูกคำ้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่อง และท ำให้ JVK มคีวำมจ ำเป็นทีจ่ะต้องมี

คลงัสนิคำ้เพื่อรบัฝำกสิง่ของก่อนกำรขนย้ำย JVK จงึเช่ำคลงัสนิค้ำชัว่ครำวบรเิวณถนนพฒันำกำร กรุงเทพฯ เนื้อที่

ประมำณ 1,200 ตำรำงเมตร เพื่อรบัฝำกสิง่ของก่อนกำรขนยำ้ยในปี 2524 โดยคลงัสนิคำ้ดงักล่ำวนับเป็นคลงัสนิค้ำ

แห่งแรกของกลุ่มบรษิทั  

ควำมส ำเรจ็ในธุรกจิกำรใหบ้รกิำรขนยำ้ยของ JVK ท ำใหก้ลุ่มผูถ้อืหุน้เลง็เหน็ว่ำธุรกจิดำ้นโลจสิตกิสม์แีนวโน้ม

ทีจ่ะมกีำรเตบิโตทีด่ใีนอนำคตจงึตดัสนิใจจดัตัง้ บรษิทั เบญจพรแลนด ์จ ำกดั ("BJL") ขึน้ในปี 2532 โดยมธีุรกจิหลกั

คอืกำรใหเ้ช่ำอำคำรส ำนักงำนและคลงัสนิค้ำ และในปีเดยีวกนั JVK ได้ซือ้ทีด่นิบรเิวณถนนกรุงเทพกรฑีำ กรุงเทพฯ 

จ ำนวน 5 ไร่ 38 ตำรำงวำ เพื่อใชก้่อสรำ้งอำคำรส ำนกังำนและคลงัสนิคำ้ของตนเองส ำหรบัรองรบักำรรบัฝำกสนิคำ้ของ 

JVK ที่เพิ่มขึ้น โดยมเีนื้อที่ประมำณ 3,228 ตำรำงเมตร ในปี 2534 กลุ่มผู้ถือหุ้นได้จดัตัง้ บริษัท ดำต้ำเซฟ จ ำกดั 

("DTS") เพื่อด ำเนินธุรกจิใหบ้รกิำรจดักำรเอกสำรและขอ้มูล ซึง่ DTS เป็นบรษิทัแห่งแรกของประเทศไทยทีใ่หบ้รกิำร

รบัฝำกเอกสำรและขอ้มลูแบบครบวงจร 

ในปี 2536 กลุ่มผูถ้อืหุน้ตดัสนิใจจดัตัง้ บรษิทั เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) ("บรษิทัฯ") เพื่อ

ให้บรกิำรจดักำรคลงัสนิค้ำแก่ลูกค้ำอื่น (Third Party Logistics Provider) ต่อมำในปี 2539 BJL ได้เช่ำที่ดนิบรเิวณ

ถนนสำมวำ กรุงเทพฯ จ ำนวน 18 ไร่ 156 ตำรำงวำ เพื่อสร้ำงคลงัสนิค้ำขนำด 1,920 ตำรำงเมตร จ ำนวน 10 หลงั 

โดยแบ่งให้ บรษิทัฯ เช่ำเพื่อรองรบัธุรกจิใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ของบรษิทัฯ และแบ่งพืน้ทีบ่ำงส่วนใหก้บั 

DTS เช่ำเพื่อใชใ้นกำรด ำเนินธุรกจิจดักำรเอกสำรและขอ้มลู   

ในปี 2540 บรษิทัฯ ไดใ้หบ้รกิำรจดักำรคลงัสนิคำ้งำนแรกแก่ บรษิทั เอฟอ ีซูรคิ จ ำกดั โดยใชพ้ืน้ทีค่ลงัสนิค้ำ

ของ BJL บรเิวณถนนสำมวำ พืน้ทีป่ระมำณ 2,000 ตำรำงเมตร ซึง่นบัเป็นกำ้วส ำคญัของกลุ่มบรษิทั ในกำรเขำ้มำเป็น

ผูใ้หบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้อย่ำงเตม็ตวั โดยบรกิำรทีก่ลุ่มบรษิทัใหบ้รกิำรในขณะนัน้ครอบคลุมตัง้แต่ กำรรบั

ฝำกสนิคำ้ กำรจดักำรสนิคำ้ ตลอดจนกำรขนสง่สนิคำ้ใหก้บัลกูคำ้ของบรษิทั เอฟอ ีซรูคิ จ ำกดั 

ในปี 2541 บรษิทัฯ ขยำยฐำนกำรใหบ้รกิำรไปในเขตนิคมอุตสำหกรรมในภำคตะวนัออก (Eastern Seaboard) 

โดยเริม่ใหบ้รกิำรจดักำรสนิคำ้ใหก้บั บรษิทั สยำมมติซุย พ ีท ีเอ จ ำกดั (ภำยหลงัรวมอยู่ในกลุ่มของ บรษิทั เอสซจี ีเค

มคิอลส ์จ ำกดั) เป็นระยะเวลำประมำณ 3 ปี ซึง่เป็นกำรใหบ้รกิำรบนพืน้ทีข่องลกูคำ้ (On-site operation) พืน้ทีโ่ดยรวม

กว่ำ 30,000 ตำรำงเมตร ซึง่จำกกำรใหบ้รกิำรทีม่ปีระสทิธภิำพท ำให ้บรษิทัฯ เริม่เป็นทีรู่จ้กัในกลุ่มผูป้ระกอบกำรใน

เขตนิคมอุตสำหกรรมในภำคตะวนัออก และมลีกูคำ้เขำ้มำอย่ำงต่อเนื่อง อำท ิบรษิทั ไทยโพลเิอททลีนี จ ำกดั เป็นต้น 
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ต่อมำในปี 2542 บรษิทัฯ ด ำเนินกำรเช่ำพืน้ทีช่ ัว่ครำวในเขตท่ำเรอืแหลมฉบงั และไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำกกลุ่มบรษิทั 

เอสซจี-ีดำว เคมคิอลส ์จ ำกดั ("SCG-DOW ") ใหเ้ป็นผูใ้หบ้รกิำรจดักำรคลงัสนิคำ้เมด็พลำสตกิ (พืน้ทีป่ระมำณ 10,000 

ตำรำงเมตร) เพื่อรอกำรส่งออกของกลุ่ม SCG-DOW ซึง่เป็นผูป้ระกอบกำรผลติและจ ำหน่ำยเมด็พลำสตกิรำยใหญ่ใน

ประเทศเป็นระยะเวลำประมำณ 7 ปี  

บริษัทฯ มีควำมมุ่งมัน่ที่จะพฒันำศกัยภำพของกลุ่มบริษัทเพื่อก้ำวเป็นผู้ให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ชัน้น ำใน

ภูมภิำคเอเชยีผ่ำนระบบกำรจดัเกบ็ขอ้มลูทีม่ปีระสทิธภิำพและระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศที่ทนัสมยัสำมำรถตอบสนอง

ควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ไดอ้ย่ำงรวดเรว็ ทัง้นี้ เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพในกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ กลุ่มผูถ้อื

หุ้นจึงได้จดัตัง้ บริษัท ไดนำมิค ไอที โซลูชัน่ส์ จ ำกัด ( "DITS") ในปี 2545 เพื่อให้บริกำรพฒันำระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศ โดยเริม่แรก DITS เน้นใหบ้รกิำรกบักลุ่มบรษิทั เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพในกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำร

สนิคำ้ของกลุ่มบรษิทั และด ำเนินกำรขยำยขอบเขตกำรใหบ้รกิำรไปยงับุคคลภำยนอกในล ำดบัต่อมำ  

ในปี 2546 กลุ่มบรษิัทได้เขำ้ท ำสญัญำเช่ำพื้นทีท่่ำเรอืแหลมฉบงัแปลงแรกจ ำนวน 50 ไร่ กบักำรท่ำเรอืแห่ง

ประเทศไทยเพื่อขยำยกำรใหบ้รกิำรคลงัสนิคำ้และรองรบัควำมต้องกำรคลงัสนิคำ้ในพืน้ทีแ่หลมฉบงั นอกจำกนี้ ในปี

เดียวกนั บริษัทฯ ได้รบัสมัปทำนจำกกำรท่ำเรอืแห่งประเทศไทยให้ดูแลรบัฝำกและขนย้ำยสนิค้ำที่เข้ำข่ำยสนิค้ำ

อนัตรำยตำมพระรำชบญัญัติวตัถุอนัตรำย พ.ศ. 2535 ที่ท ำกำรขนส่งผ่ำนท่ำเรือแหลมฉบงัเป็นระยะเวลำ 30 ปี 

ปจัจุบนั บรษิทัฯ เป็นผูป้ระกอบกำรรำยเดยีวทีไ่ดร้บัสมัปทำนจำกกำรท่ำเรอืแห่งประเทศไทยใหเ้ป็นผูดู้แลรบัฝำกและ

ขนยำ้ยสนิคำ้อนัตรำยทีผ่่ำนเขำ้ออกท่ำเรอืแหลมฉบงั 

ในปี 2547 บรษิทัฯ มคีลงัสนิคำ้เพื่อใหบ้รกิำรรบัฝำกและจดักำรสนิคำ้ในเขตท่ำเรอืแหลมฉบงัประมำณ 40,000 

ตำรำงเมตร ทัง้นี้ สนิคำ้ทีร่บัฝำกในคลงัสนิค้ำดงักล่ำวจะถูกบรหิำรจดักำรด้วยระบบจดักำรคลงัสนิคำ้ (Warehouse 

Management System หรอื "WMS") ซึง่พฒันำโดย DITS ท ำใหบ้รษิทัฯ และลูกคำ้สำมำรถตดิตำมสถำนะของสนิค้ำ

ไดต้ลอดเวลำแบบเรยีลไทม ์(Realtime) นอกจำกนี้ เพื่อรองรบักำรใหบ้รกิำรขนสง่ของกลุ่มบรษิทั กลุ่มผูถ้อืหุน้ร่วมกนั

จดัตัง้ บรษิัท เจดบัเบิ้ลยูดี ทรำนสปอร์ต (ประเทศไทย) จ ำกดั ( "JTS") ขึน้ในปีเดยีวกนั ซึ่งท ำให้กลุ่มบรษิัทเป็นผู้

ใหบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสใ์นประเทศอย่ำงครบวงจร (Integrated Logistics Service) 

ในปี 2550 บริษัทฯ เป็นบริษัทแรกที่ให้บริกำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำเขตปลอดอำกร (Free zone) ในเขต

พืน้ทีท่่ำเรอืแหลมฉบงั พืน้ทีป่ระมำณ 10,000 ตำรำงเมตร นอกจำกนี้ กลุ่มบรษิทัเลง็เหน็โอกำสกำรเตบิโตของธุรกจิ

ยำนยนตซ์ึง่เป็นสนิคำ้ทีม่กีำรน ำเขำ้และส่งออกทีส่ ำคญัของประเทศไทย บรษิทัฯ จงึตดัสนิใจจดัตัง้ บรษิทั ออโต้ลอจคิ 

จ ำกดั ("ATL") ในปี 2551 เพื่อขยำยฐำนกำรใหบ้รกิำรจดักำรสนิคำ้ทีมุ่่งเน้นสนิคำ้ประเภทรถยนต์ โดยงำนแรกที่ ATL 

ไดร้บัคอืกำรใหบ้รกิำรจดักำรรถยนตใ์หก้บั บรษิทั นิสสนั มอเตอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั หรอืกลุ่มนิสสนั โดย ATL ได้

น ำระบบจดักำรพืน้ทีร่บัฝำกรถยนต ์("Automotive Yard Management System หรอื "AYMS") ทีพ่ฒันำโดย DITS มำ

ใช้ในกำรจัดกำรรถยนต์ของ บริษัท นิสสนั มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ซึ่งนอกจำกระบบดงักล่ำวจะช่วยเพิ่ม

ประสทิธิภำพให้กบั ATL ในกำรจดักำรรถยนต์ ระบบดงักล่ำวยงัเชื่อมต่อระหว่ำงระบบขอ้มูลของ ATL และระบบ

จดักำรกำรผลติรถยนตท์ัว่โลกของกลุ่มนิสสนั ซึง่ท ำใหก้ลุ่มนิสสนัทีอ่ยู่ในประเทศไทยและต่ำงประเทศสำมำรถตดิตำม
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และตรวจสอบรถยนต์ของกลุ่มนิสสนั (Track and trace) ได้ตลอดเวลำแบบเรียลไทม์ โดย ณ ปจัจุบนั ATL เป็นผู้

ใหบ้รกิำรจดักำรพืน้ทีร่บัฝำกรถยนต์รำยเดยีวทีก่ลุ่มนิสสนัไวว้ำงใจและอนุญำตใหท้ ำกำรเชื่อมต่อระบบของ ATL กบั

ระบบของกลุ่มนิสสนั   

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

กำรลงทุนในต่ำงประเทศ  

ในปี 2556 กลุ่มบรษิทัโดย JWDA เขำ้ร่วมลงทุนกบับรษิทั จำแพค็ โฮลดิง้ จ ำกดั ("JAPAC") เพื่อจดัตัง้ บรษิทั 

เจดบัเบิล้ยูด ีแปซฟิิค จ ำกดั ("JPAC") เพื่อด ำเนินธุรกจิในกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำควบคุมอุณหภูมแิช่

เยน็และแช่แขง็ นอกจำกนี้ JPAC ยงัไดร้่วมกบั บรษิทั คงิฟิชเชอร ์โฮลดิง้ส ์จ ำกดั จดัตัง้ บรษิทั เจพเีค โคลดส์โตเรจ 

จ ำกดั ("JPK") เพื่อใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ และเขำ้ร่วมลงทุนกบั บรษิทั 

เกท็ บลิเดอร ์จ ำกดั เพื่อจดัตัง้ บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค แลนด ์จ ำกดั ("JPLAND") เพื่อรองรบัโอกำสในกำรด ำเนิน

ธุรกจิใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ของกลุ่มบรษิัทในอนำคต 

ในปี 2557 บรษิทัฯ ได้เขำ้ซือ้ JAPAC จำกผูถ้อืหุน้เดมิ (ผูถ้อืหุน้กลุ่มนิมติรปญัญำ) กำรซือ้หุ้นดงักล่ำวท ำให้

บรษิทัฯ ไดเ้ป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ใน บรษิทั แปซฟิิค หอ้งเยน็ จ ำกดั ("PCS") ซึง่ใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ควบคุม

อุณหภูมิแช่เย็นและแช่แขง็ และ บริษัท แปซิฟิค โลจิสติกส์ โปร จ ำกดั ("PLP") ซึ่งให้บริกำรขนส่งสนิค้ำควบคุม

อุณหภูมแิช่เย็นและแช่แขง็ นอกจำกนี้ บริษัท เจดบัเบิ้ลยูดี เอเชีย จ ำกดั (“JWDA”) ได้จดัตัง้ JWD Asia Holding 

Private Limited (“JWDAH”) เพื่อร่วมลงทุนกับบริษัท Clipper Holdings Ltd. ในกำรจัดตัง้บริษัท EM Logistics & 

Warehousing Pte. Ltd. (“EM”) เพื่อประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัท  JWD Asia Logistics (Cambodia) Co., 

Ltd. เพื่อใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ และ JWDAH เขำ้ร่วมลงทุนกบับรษิัท 

Clipper Holdings Ltd. และบริษัท Marchetti Group Holdings PTE. LTD. ในกำรจัดตัง้บริษัท JCM Logistics and 

Warehousing Private Limited (“JCM”) เพื่อประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น ที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจสนิค้ำ

ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ 

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

สนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ 

บรษิทัฯ เชื่อว่ำประสทิธภิำพในกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ และควำมสำมำรถในกำรตอบสนองควำม

ต้องกำรของลูกคำ้ไดอ้ย่ำงรวดเรว็เป็นปจัจยัส ำคญัในกำรให้บรกิำรดำ้นโลจสิติกส ์บรษิทัฯ จงึได้น ำระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศ (Information Technology) มำใช้ในกำรพฒันำประสทิธภิำพในกำรบรหิำรสนิค้ำ ทัง้นี้ ระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศทีน่ ำมำใชจ้ะถูกปรบัใหเ้ขำ้กบัลกัษณะของสนิคำ้แต่ละประเภท และพฒันำเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของ

ลกูคำ้อย่ำงตรงจุด บรษิทัฯ ไดพ้ฒันำระบบของบรษิทัฯ ใหส้ำมำรถเชื่อมต่อกบัระบบของลกูคำ้ ซึง่ท ำใหล้กูคำ้สำมำรถ

ตดิตำมสถำนะของสนิคำ้ได้ตลอดเวลำแบบเรยีลไทม์ (Realtime) อกีทัง้มกีำรรบัส่งขอ้มูลระหว่ำงบรษิทัฯ และลูกค้ำ

อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพในกำรจดักำรสนิคำ้ และลดควำมผดิพลำดทีอ่ำจจะเกดิขึน้ 
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กำรขยำยธุรกจิอย่ำงต่อเน่ืองของกลุ่มบรษิทั ท ำใหป้จัจุบนักลุ่มบรษิทัเป็นผูใ้หบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสอ์ย่ำงครบ

วงจรซึง่ครอบคลุมกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้ กำรใหบ้รกิำรจดักำรสนิค้ำ และกำรใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ โดยสนิคำ้ที่

บรษิทัฯ ให้บรกิำรจดักำรสำมำรถจ ำแนกออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ สนิคำ้ทัว่ไป สนิคำ้อนัตรำย รถยนต์ และสนิค้ำ

ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ ตลอดจนกำรใหบ้รกิำรขนยำ้ยของใช ้เครื่องเรอืนภำยในบำ้นและส ำนักงำนทัง้ใน

และต่ำงประเทศ และกำรให้บรกิำรจดักำรเอกสำรและขอ้มูล ซึ่งช่วยสนับสนุนให้กลุ่มบรษิัทเป็นหนึ่งในผู้น ำในกำร

ใหบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสอ์ย่ำงครบวงจร (Integrated Logistics Service) อกีดว้ย 

พฒันำกำรส ำคญัของบรษิทัฯ ในช่วง 3 ปีทีผ่่ำนมำ สรุปไดด้งันี้ 

ปี 2556  กลุ่มบรษิทัขยำยกำรด ำเนินธุรกจิเขำ้สูธุ่รกจิใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ควบคุม
อุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง โดยเข้ำร่วมลงทุนกับ JAPAC ซึ่งถือหุ้นในบริษัทที่
เชีย่วชำญในกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ 
โดยจัดตัง้ JPAC ด้วยทุนจดทะเบียน 50,000,000 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ
จ ำนวน 500,000 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 บำท เพื่อด ำเนินใหบ้รกิำรรบัฝำกและ
บรหิำรสนิคำ้เพื่อรบัฝำกสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ 

  JPAC ร่วมกบั บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จ ำกดั จดัตัง้ JPK ด้วยทุนจดทะเบียน 
90,000,000 บำท ประกอบดว้ยหุ้นสำมญัจ ำนวน 900,000 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไว้หุน้ละ 
100 บำท เพื่อรองรบัแผนธุรกจิในกำรขยำยกำรให้บริกำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำ
ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ของกลุ่มบรษิทั  

  JPAC ร่วมกับ บริษัท เก็ท บิลเดอร์ จ ำกัด จัดตัง้ JPLAND ด้วยทุนจดทะเบียน 
60,000,000 บำท ประกอบดว้ยหุ้นสำมญัจ ำนวน 600,000 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไว้หุน้ละ 
100 บำท เพื่อรองรบัโอกำสกำรให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำของบรษิัทฯ ใน
อนำคต 

  DITS ได้รับรำงวัล TICTA Awards 2013 จำกส ำนักงำนส่งเสริมอุตสำหกรรม
ซอฟต์แวรแ์ห่งชำต ิ(องคก์ำรมหำชน) และสมำคมอุตสำหกรรมเทคโนโลยสีำรสนเทศ
ไทย จำกกำรพฒันำระบบ AYMS 

  DITS ไดร้บัรำงวลั ICT Excellence Awards จำกสมำคมกำรจดักำรธุรกจิแห่งประเทศ
ไทย จำกกำรพฒันำระบบ AYMS 

ปี 2557  บริษัทฯ ซื้อหุ้นของ  JAPAC จำกผู้ถือหุ้น เดิม  (ผู้ถือหุ้นก ลุ่มนิมิตรปญัญำ) 
ประกอบดว้ยหุน้สำมญัจ ำนวน 1,525,000 หุน้ จำกผูถ้อืหุน้เดมิ และใหส้ทิธผิูถ้อืหุ้น
เดมิในกำรซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบรษิัทฯ โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นตกลงค ำนวณสทิธใินกำร
จองซือ้หุน้จำกมูลค่ำยุตธิรรม และตกลงทีจ่ะท ำกำรซือ้หุน้ของ JAPAC ในรำคำตำม
มูลค่ำที่ตรำไว้ (100 บำทต่อหุ้น) ส่งผลให้บรษิัทฯ เป็นผูถ้ือหุน้ของ PCS และ PLP 
ผ่ำน JAPAC  

 เมื่อวนัที ่18 มนีำคม 2557 บรษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ โดยกำรออกหุน้
สำมญัจ ำนวน 460,200 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 บำท สง่ผลใหบ้รษิทัฯ มทีุนหุน้
สำมญัทีอ่อกและช ำระแลว้จ ำนวน 200,790,000 บำท 
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  เมื่อวนัที ่28 สงิหำคม 2557 บรษิทัฯ แปรสภำพเป็นบรษิทัมหำชน และเปลีย่นชื่อเป็น 
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) และไดด้ ำเนินกำรเปลีย่นมูลค่ำ
ที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท เป็น 0.5 บำท อกีทัง้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ อีก
จ ำนวน 99,210,000 บำท ประกอบดว้ยหุน้สำมญัจ ำนวน 198,420,000 หุน้ มูลค่ำที่
ตรำไวหุ้น้ละ 0.5 บำท โดยจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหม่จ ำนวน 39,210,000 บำท คดิ
เป็น 79,420,000 หุ้น แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนใหม่จ ำนวน 
60,000,000 บำท เพื่อเสนอขำยให้แก่ประชำชนครัง้แรกจ ำนวน 120,000,000 หุ้น 
ส่งผลให้บริษัทฯ มหีุ้นสำมญัทัง้หมดจ ำนวน 600,000,000 หุ้น ซึ่งเป็นทุนสำมญัที่
ออกและช ำระแลว้จ ำนวน 240,000,000 บำท 

 บรษิทัฯ ซือ้หุน้ JPAC จ ำนวน 2,450,000 หุน้ ในรำคำตำมมูลค่ำทีต่รำไว ้(100 บำท
ต่อหุน้) จำก JAPAC และ 2,450,000 หุ้น ในรำคำตำมมูลค่ำที่ตรำไว ้(100 บำทต่อ
หุน้) จำก JWDA เพื่อใหบ้รษิทัฯ ถอืหุน้ใน JPAC โดยตรง 

 JWDA จดัตัง้ JWDAH ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ดอลลำร์สิงคโปร์ ประกอบด้วยหุ้น
สำมญัจ ำนวน 1 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 ดอลลำรส์งิคโปร ์เพื่อประกอบธุรกจิโดย
กำรถอืหุน้ในบรษิทัอื่น 

 JWDAH ร่วมกบับรษิทั Clipper Holdings Ltd. ในกำรจดัตัง้ EM ดว้ยทุนจดทะเบยีน 
2 ดอลลำรส์หรฐั ประกอบดว้ยหุน้สำมญัจ ำนวน 2 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 ดอลลำร์
สหรฐั เพื่อประกอบธุรกจิโดยกำรถือหุ้นในบริษัท  JWDACAM ด้วยทุนจดทะเบยีน 
2,000,000 Riel ประกอบด้วยหุ้นสำมญัจ ำนวน 500,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 
4,000 Riel เพื่อใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็  

 JWDAH เขำ้ร่วมลงทุนกบับรษิทั Clipper Holdings Ltd. และบรษิทั Marchetti Group 
Holdings PTE. LTD. ในกำรจดัตัง้บรษิัท JCM ดว้ยทุนจดทะเบยีน 1,000 ดอลลำร์
สงิคโปร์ ประกอบด้วยหุน้สำมญัจ ำนวน 1,000 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้้นละ 1 ดอลลำร์
สงิคโปร์ เพื่อประกอบธุรกจิโดยกำรถือหุ้นในบรษิัทอื่น ที่เกี่ยวข้องกบัธุรกจิสนิค้ำ
ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ 

ปี 2558  JCM จดัตัง้ JASIA ด้วยทุนจดทะเบียน 300,000 ดอลลำร์สหรฐั ประกอบด้วยหุ้น
สำมญัจ ำนวน 300,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 ดอลลำร์สหรฐั เพื่อใหบ้รกิำรรบั
ฝำกและบรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็  

 บรษิทัฯเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนต่อประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก ในระหว่ำงวนัที่ 
21-23 กนัยำยน 2558 เป็นจ ำนวน 120,000,000 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 11บำท ซึง่ต่อมำ
บริษัทได้รับเงินจำกกำรขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวเป็นจ ำนวนเงินทัง้สิ้น 
1,320,000,000 บำท โดยหลงัหกัค่ำใช้จ่ำยในกำรเสนอขำยหลกัทรพัย์แล้ว บรษิัท
ไดร้บัเงนิสทุธจิ ำนวน 1,286,295,000 บำท 
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1.3 โครงสรา้งการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 
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หมำยเหตุ: - บรษิทั คงิฟิชเชอร ์โฮลดิง้ส์ จ ำกดั เป็นบรษิทัในกลุ่มของบรษิทั มำรฮูำ นิชโิร คอรป์อเรชัน่ (ประเทศญี่ปุน่) ใหบ้รกิำรผลติและส่งออก   
อำหำรแชแ่ขง็ 

- กลุ่ม Whitcraft เป็นผู้ถือหุ้นในบรษิัท Clipper Holdings จ ำกดั โดยกลุ่ม Whitcraft เป็นผู้ประกอบกำรในกิจกำรให้บรกิำรเกี่ยวกบั
รถยนต์หรอืเครื่องจกัรส ำหรบัท ำกำรก่อสรำ้ง โครงกำรโครงสรำ้งพื้นฐำนในพื้นทีธุ่รกนัดำร และเป็นผูใ้หบ้รกิำร The Pizza Company 
ในประเทศกมัพูชำ  

- Marchetti Group Holding PTE. LTD. ถอืหุน้โดยครอบครวัพงษ์เภตรำรตัน์ ซึง่มปีระสบกำรณ์ในกำรประกอบกจิกำรในประเทศเมยีน
มำร ์

- บรษิทั เกท็ บลิเดอร์ จ ำกดั เป็นบรษิทัทีถ่อืหุน้ในบรษิทัอื่น (Holding Company) ทีเ่กี่ยวกบักำรใหบ้รกิำรคลงัสนิค้ำและคลงัสนิค้ำแช่
เยน็แชแ่ขง็ ใหบ้รกิำรรบัเหมำก่อสรำ้ง และใหบ้รกิำรตดิผนงัหอ้งน ้ำ  

 ทัง้นี้ ในกำรจดัโครงสรำ้งกลุ่มบรษิทั มไิดม้กีำรรวมบรษิทั ซวีำย โซลชูัน่ จ ำกดั และบรษิทั โชคสมุทรมำรนี 
จ ำกดั ซึง่อำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเขำ้มำ (โปรดพจิำรณำรำยละเอยีดในสว่นที ่
1 หวัขอ้ที ่6 ขอ้มลูทัว่ไปและขอ้มลูส ำคญัอื่น) 

รายละเอียดการด าเนินธรุกิจของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

บรษิทัฯ 

บรษิทัฯ จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่27 สงิหำคม 2536 เพื่อใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ ซึง่คลงัสนิคำ้ทีใ่หบ้รกิำร
รบัฝำกและบริหำรสนิค้ำที่อยู่ภำยใต้กำรดูแลของบริษัทฯ  มีทัง้คลังสินค้ำบนพื้นที่ทัว่ไป (General Zone) และ
คลงัสนิคำ้บนเขตปลอดอำกร (Free Zone)  และคลงัสนิคำ้และลำนรบัฝำกส ำหรบัสนิคำ้อนัตรำย (DG Terminal) ใน
เขตท่ำเรอืแหลมฉบงั ปจัจุบนับรษิัทฯ มพีื้นที่คลงัสนิค้ำเพื่อรบัฝำกสนิค้ำทัว่ไปรวมทัง้สิน้ 111,720 ตำรำงเมตร 
ประกอบด้วยคลงัสนิคำ้ทัว่ไป 63,260 ตำรำงเมตร และคลงัสนิคำ้บนเขตปลอดอำกร (Free Zone) 48,460 ตำรำง
เมตร รวมทัง้มคีลงัสนิคำ้เพื่อรบัฝำกสนิคำ้อนัตรำยพืน้ทีข่นำด 10,032 ตำรำงเมตร และมลีำนรบัฝำกสนิคำ้อนัตรำย
พื้นที่ 108 ไร่ โดยคลังสินค้ำของบริษัทฯ ตัง้อยู่บริเวณถนนสำมวำ กรุงเทพฯ , ถนนบำงนำ กม. 19 จังหวัด
สมุทรปรำกำร และในเขตท่ำเรอืแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุร ี

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

บรษิทัย่อยทีด่ ำเนินธุรกจิใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ 

(1) บริษทั ออโต้ลอจิค จ ากดั (“ATL”) 

ATL จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่3 มกรำคม 2551 ปจัจุบนั บรษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.9  

ATL ใหบ้รกิำรบรหิำรลำนจอดรถยนตเ์พื่อน ำเขำ้และสง่ออกและใหเ้ช่ำพืน้ทีส่ ำหรบัจดัเตรยีมรถยนต์ก่อนกำร
น ำเขำ้และส่งออกใหก้บัลูกคำ้ขนำดกลำงและขนำดเลก็ บรกิำรบรหิำรคลงัสนิคำ้ส ำหรบัชิน้ส่วนประกอบรถยนต์ทัง้
ภำยในโรงงำนผู้ผลติ (On-site) และภำยนอกโรงงำนผู้ผลติ (Out-Site) บรกิำรขนส่งชิ้นส่วนประกอบรถยนต์เพื่อ
น ำไปประกอบที่โรงงำนผลติรถยนต์ (Truck sequencing) และบรกิำรขนส่งรถยนต์ดว้ยรถบรรทุกรถ (Car carrier) 
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เป็นตน้ โดยรถยนต์ที ่ATL ใหบ้รกิำรจดักำรมทีัง้รถยนตท์ีอ่ยู่ระหว่ำงกระบวนกำรสง่ออก และรถยนตน์ ำเขำ้เพื่อส่ง
ต่อใหก้บัผูแ้ทนจ ำหน่ำยรถยนต์ (Car Dealer) ในประเทศไทย  

กำรจดักำรรถยนต์จะต้องมีกำรควบคุมที่ดีเพื่อป้องกนักำรส่งรถยนต์ผดิพลำดและควำมเสยีหำยที่อำจจะ
เกดิขึน้ ดงันัน้ ATL จงึได้น ำระบบ AYMS มำใชใ้นกำรบรหิำรพืน้ที่ ควบคุมขอ้มูลและจ ำนวนรถยนต์ รวมถงึ กำร
จดักำรกระบวนกำรน ำรถยนตส์ง่ออก ทัง้ทีจ่ดัประเภทเป็นสนิคำ้ทัว่ไป (General Goods) และสนิคำ้ปลอดภำษอีำกร 
(Duty Free) ซึง่พฒันำระบบโดย DITS มำใชท้ ำให ้ATL และลกูคำ้สำมำรถตรวจสอบขอ้มลูรถยนต์ทีฝ่ำกผ่ำนระบบ
ออนไลน์ และตดิตำมสถำนะของรถยนตไ์ดต้ลอดเวลำแบบเรยีลไทม ์(Realtime)  

ณ ปจัจุบนั ATL มพีื้นที่ให้บรกิำรจดักำรพื้นที่จอดพกัรถยนต์ทัง้หมดประมำณ 247 ไร่ ทัง้นี้ พื้นที่จอดพกั
รถยนต์ของ ATL ตัง้อยู่ทีถ่นนบำงนำ-ตรำด กโิลเมตรที ่19 จงัหวดัสมุทรปรำกำร และในเขตพืน้ทีท่่ำเรอืแหลมฉบงั 
จงัหวดัชลบุร ี

(2) บริษทั จาแพค็ โฮลด้ิง จ ากดั (“JAPAC”) 

JAPAC จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่13 พฤศจกิำยน 2555 ปจัจุบนั บรษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.9  

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

(3) บริษทั เจดบัเบ้ิลยูดี เอเชีย จ ากดั (“JWDA”) 

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

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

JWDAH จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 19 สงิหำคม 2557 ปจัจุบนั บรษิัทฯ ถือหุ้นใน JWDAH ผ่ำน JWDA ในสดัส่วน
รอ้ยละ 99.9 

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

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

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

EM ด ำเนินธุรกิจที่ถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Compamy) ที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจรบัฝำกและบริหำรสนิค้ำ 
ปจัจุบนั EM ถอืหุน้ใน JWDACAM ในสดัสว่นรอ้ยละ 100.0  

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

JWDACAM จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่5 ธนัวำคม 2557 ปจัจุบนั บรษิทัฯ ถอืหุน้ใน JWDACAM ผ่ำน EM ในสดัสว่น
รอ้ยละ 100.0 

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

JCM จัดตัง้ขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2558 JCM เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่ำงบริษัทฯ  บริษัท Clipper 
Holdings Ltd. และบริษัท Marchetti Group Holding PTE. LTD ซึ่งเป็นบริษัทที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกบับริษัทฯ ผ่ำน 
JWDAH โดย ณ ปจัจุบนั JWDAH ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 52.5  

JCM ด ำเนินธุรกจิทีถ่อืหุน้ในบรษิทัอื่น (Holding Compamy) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้  

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

JASIA จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่20 พฤษภำคม 2558 ปจัจุบนั บรษิทัฯ ถอืหุน้ใน JASIA ผ่ำน JCM ในสดัสว่นรอ้ยละ 
100.0 

JASIA จะด ำเนินธุรกจิใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ในประเทศพม่ำ  

(9) บริษทั แปซิฟิค ห้องเยน็ จ ากดั (“PCS”) 

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

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

ณ ปจัจุบนั PCS มพีืน้ทีค่ลงัสนิคำ้ใหบ้รกิำรทัง้หมดประมำณ 31,996 ตำรำงเมตร ขึน้กบัประเภทและลกัษณะ
สนิคำ้ โดยคลงัสนิคำ้ของ PCS ตัง้อยู่ทีม่หำชยั จงัหวดัสมุทรสำคร โดยถอืเป็นผูใ้หบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้
ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ทีเ่ปิดใหบ้รกิำรแก่บุคคลภำยนอกภำยใตพ้ืน้ทีเ่ดยีวกนัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย 
โดย PCS น ำระบบ Cold Chain Management System ("CCMS") มำใช้ในกำรดูแลคลงัสนิค้ำของ PCS ทัง้หมด 
รวมทัง้ได้น ำระบบชัน้วำงเคลื่อนที ่("Mobile Rack") มำใชใ้นกำรดูแลคลงัสนิคำ้ ซึง่นับไดว้่ำเป็นคลงัสนิคำ้ควบคุม
อุณหภูมทิีใ่หบ้รกิำรแก่บุคคลภำยนอกทีน่ ำ Mobile Rack มำใชเ้ป็นทีแ่รกในประเทศไทย 

(10) บริษทั เจดบัเบ้ิลยูดี แปซิฟิค จ ากดั (“JPAC”) 

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

JPAC ด ำเนินธุรกจิใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ กล่ำวคอื บรกิำรรบั
ฝำกสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ โดยหอ้งเยน็ของ JPAC มรีะบบควำมเยน็หลำยระดบัตัง้แต่อุณหภูม ิ  
-40 ถงึ 25 องศำเซลเซยีส ทัง้นี้ คลงัสนิค้ำทีอ่ยู่ภำยใต้กำรดูแลของ JPAC มทีัง้คลงัสนิคำ้บนพืน้ทีท่ ัว่ไปและพืน้ที่
เขตปลอดอำกร (Free Zone) โดยคลงัสนิคำ้เขตปลอดอำกรของ JPAC เป็นคลงัสนิคำ้ส ำหรบัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมิ
แช่เยน็และแช่แขง็แห่งแรกในประเทศไทยทีใ่หบ้รกิำรเขตปลอดอำกร ณ ปจัจุบนั JPAC มพีืน้ทีค่ลงัสนิคำ้ใหบ้รกิำร
ทัง้หมดจ ำนวน 9,905 ตำรำงเมตร ตัง้อยู่บรเิวณถนนสุวนิทวงศ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรำ ซึง่สำมำรถแบ่งออกเป็น 2 สว่น 
ไดแ้ก่ พืน้ทีท่ ัว่ไปประมำณ 4,735 ตำรำงเมตร และพืน้ทีเ่ขตปลอดอำกรประมำณ 5,170 ตำรำงเมตร โดย JPAC มี
กำรน ำระบบ CCMS มำใชใ้นกำรดูแลคลงัสนิคำ้ของ JPAC ทัง้หมด รวมทัง้ไดน้ ำระบบ Mobile Rack มำใชใ้นกำร
ดแูลคลงัสนิคำ้ 



  

  

แบบ 56-1 ปี 2558บรษิทั เจดบัเบิ้ลยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 
 

                                       

 
 

ส่วนที ่1 หน้ำ 12 / 99 

 

(11) บริษทั เจพีเค โคลดส์โตเรจ จ ากดั (“JPK”) 

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

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

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

ธุรกจิใหบ้รกิำรขนสง่สนิคำ้ 

(12) บริษทั เจดบัเบ้ิลยูดี ทรานสปอรต์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“JTS”) 

JTS จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่23 มนีำคม 2549 ปจัจุบนั บรษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.9 

JTS ด ำเนินธุรกจิให้บรกิำรขนส่ง โดยสนิค้ำที ่JTS ให้บรกิำรขนส่งสำมำรถแบ่งออกเป็นสนิคำ้ทัว่ไป สนิค้ำ
อนัตรำย และรถยนต ์ทัง้นี้ เสน้ทำงขนส่งของ JTS ครอบคลุมเสน้ทำงหลกัภำยในประเทศและรวมถงึประเทศเพื่อน
บ้ำน เช่น ประเทศลำว ประเทศกมัพูชำ ประเทศมำเลเซีย และประเทศพม่ำ และมีแผนที่จะขยำยเส้นทำงกำร
ใหบ้รกิำรไปยงัประเทศอื่นในแถบภูมภิำคเอเชยี เช่น ประเทศเวยีดนำม และประเทศจนี เป็นตน้   

ปจัจุบัน JTS ให้บริกำรขนส่งด้วยรถลำก (Trailer) รถบรรทุกรถ (Car-carrier) รถบรรทุกขนำด 4  ล้อ 
รถบรรทุกขนำด 6 ลอ้ และรถบรรทุกขนำด 10 ลอ้ โดยเป็นรถขนส่งของกลุ่มบรษิทัทัง้หมดจ ำนวน 37 คนั และรถ
ขนส่งจำกผู้รบัจ้ำงภำยนอก รวมมำกกว่ำ 100 คนั ซึ่งรถขนส่งของ JTS มรีะบบ Real time GPS tracking เพื่อ
ตดิตำมรถขนส่งใชร้ะบบ และมรีะบบบรหิำรจดักำรดว้ยระบบกำรจดักำรกำรขนส่ง (Transportation Management 
System หรอื "TMS") เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพในกำรบรหิำรกำรขนส่งและกำรรบัฝำกขอ้มูลของบรษิทัฯ และควบคุม
ระบบกำรขนสง่ทัง้หมด  

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

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

PLP ด ำเนินธุรกจิให้บรกิำรขนส่งสนิคำ้ควบคุมอุณภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ โดยมรีถขนส่งหอ้งเยน็ขนำด 4 ล้อ 
จ ำนวน 10 คนั ขนำด 6 ลอ้ จ ำนวน 3 คนั และขนำด 10 ลอ้ จ ำนวน 21 คนั รวมทัง้สิน้จ ำนวน 34 คนั ทัง้นี้ รถขนสง่
ห้องเย็นของ PLP มรีะบบ GPS เพื่อท ำกำรติดตำมสถำนะของสนิค้ำและสร้ำงควำมมัน่ใจให้กบัลูกค้ำตลอดกำร
ขนสง่ 

ธุรกจิใหบ้รกิำรขนยำ้ยในประเทศและต่ำงประเทศ 

(14) บริษทั เจวีเค อินเตอรเ์นชัน่แนล มูฟเวอรส ์จ ากดั (“JVK”) 

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

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

นอกจำกนี้ JVK มบีรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมทุน ซึง่ช่วยสนบัสนุนธุรกจิของ JVK ไดแ้ก่ บรษิทั เจวเีค อนิเตอร์
เนชัน่แนล มฟูเวอรส ์(ประเทศสหรฐัอเมรกิำ) จ ำกดั บรษิทั เจวเีค อนิโดไชน่ำ มฟูเวอรส ์จ ำกดั  (ประเทศเวยีดนำม) 
บรษิทั เจวเีค-นำกำ มฟูเวอรส ์จ ำกดั (ประเทศกมัพชูำ) และบรษิทั เจวเีค-นำกำ มฟูเวอรส ์จ ำกดั (ประเทศตมิอรเ์ลส
เต)้ 

(15) บริษทั เจวีเค อินเตอรเ์นชัน่แนล มูฟเวอรส ์(ประเทศสหรฐัอเมริกา) จ ากดั (“JVKUS”) 

JVKUS เป็นบรษิทัย่อยของ JVK ซึง่ JVK ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100.0 JVKUS ด ำเนินธุรกจิขนยำ้ยของใช้
และเครื่องเรอืนในประเทศสหรฐัอเมรกิำ โดยจะคอยประสำนงำนกบับรษิทัทีใ่หบ้รกิำรในลกัษณะเดยีวกบั JVK ใน
ประเทศสหรฐัอเมรกิำ ในกรณีทีม่กีำรขนยำ้ยระหว่ำงประเทศไทย ประเทศสหรฐัอเมรกิำ สหภำพยุโรป ทวปีแอฟรกิำ 
และทวปีออสเตรเลยี 

(16) บริษทั เจวีเค อินเตอรเ์นชัน่แนล มูฟเวอรส ์(ประเทศเวียดนาม) จ ากดั (“JVKVN”) 

JVKVN เป็นบรษิทัย่อยของ JVK ซึง่ JVK ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100.0 JVKVN ด ำเนินธุรกจิธุรกจิขนยำ้ย
ของใชแ้ละเครื่องเรอืนในประเทศเวยีดนำม โดยจะคอยประสำนงำนกบับรษิทัทีใ่หบ้รกิำรในลกัษณะเดยีวกบั JVK ใน
ประเทศเวยีดนำม ในกรณีทีม่กีำรขนยำ้ยระหว่ำงประเทศไทยและประเทศเวยีดนำม 

(17) บริษทั เจวีเค อินเตอรเ์นชัน่แนล มูฟเวอรส ์(ประเทศกมัพชูา) (“JVKCAM”) 

JVKCAM เป็นบรษิัทร่วมทุนระหว่ำง JVK ซึง่ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 50.0 และมผีูร้่วมทุนที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบั
บรษิัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50.0 JVKCAM ด ำเนินธุรกจิขนย้ำยของใช้และเครื่องเรอืนในประเทศกมัพูชำ โดยจะคอย
ประสำนงำนกบับริษัทที่ให้บริกำรในลักษณะเดียวกับ JVK ในประเทศกัมพูชำ ในกรณีที่มีกำรขนย้ำยระหว่ำง
ประเทศไทยและประเทศกมัพชูำ 

(18) บริษทั เจวีเค อินเตอรเ์นชัน่แนล มูฟเวอรส ์(ประเทศติมอรเ์ลสเต้) จ ากดั (“JVKET”) 

JVKET เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่ำง JVK ซึ่งถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 50.0 และมผีู้ร่วมทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกบั
บรษิทัฯ ถอืหุ้นรอ้ยละ 50.0 JVKET ด ำเนินธุรกจิขนยำ้ยของใชแ้ละเครื่องเรอืนในประเทศตมิอร์ตะวนัออก โดยจะ
คอยประสำนงำนกบับรษิทัที่ใหบ้รกิำรในลกัษณะเดยีวกบั JVK ในประเทศตมิอรต์ะวนัออก ในกรณีทีม่กีำรขนยำ้ย
ระหว่ำงประเทศไทยและประเทศตมิอรต์ะวนัออก 

ธุรกจิใหบ้รกิำรรบัฝำกเอกสำรและขอ้มลู 

(19) บริษทั ดาต้าเซฟ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ (“DTS”) 

บรษิทั ดำตำ้เซฟ จ ำกดั ("DTS") จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่11 เมษำยน 2534 ปจัจุบนั บรษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ย
ละ 99.9 
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 DTS ด ำเนินธุรกจิใหบ้รกิำรรบัฝำกเอกสำรและขอ้มูล ซึง่รวมถึงกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกเอกสำรในรูปแบบของ
กล่องเอกสำร บริกำรจัดเก็บข้อมูลอิเล็คทรอนิคส์ (Electronics media storage service) บริกำรบริหำรจัดกำร
เอกสำรอเิลค็ทรอนิคส ์(E-Document management service) บรกิำรสแกนเอกสำร (Document scanning service) 
บริกำรบรรจุเอกสำรและจัดท ำทะเบียน (Packing & filling service) บริกำรท ำลำยเอกสำร (Document destroy 
service) เป็นต้น โดย DTS ไดน้ ำระบบบรหิำรจดักำรคลงัเอกสำรที่ได้มำตรฐำนระดบัโลก มำใช้ในจดักำรเอกสำร
และขอ้มลู   

ทัง้นี้ DTS เป็นบรษิทัแห่งแรกของประเทศไทยทีใ่หบ้รกิำรจดักำรเอกสำรและขอ้มลูแบบครบวงจร นอกจำกนี้ 
DTS ยงัเป็นบรษิทัแห่งแรกในภูมภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตท้ีไ่ดร้บัเชญิจำก PRISM (Professional Records and 
Infomation Services Mangement Associate) ซึง่เป็นองคก์รทีด่แูลกำรจดักำรขอ้มูลของประเทศสหรฐัอเมรกิำ ให้
เขำ้ร่วมเป็นสมำชกิ  

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

ธุรกจิอื่นๆ 

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

BJL จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่9 มกรำคม 2532 ปจัจุบนั บรษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.9  

BJL ด ำเนินธุรกจิใหเ้ช่ำอำคำรส ำนกังำน คลงัสนิคำ้ และทีด่นิว่ำงเปล่ำ โดยผูเ้ช่ำสว่นใหญ่ของ BJL เป็นบรษิทั
ฯ และบรษิทัย่อย และไดใ้หเ้ช่ำพืน้ทีบ่ำงสว่นกบับุคคลภำยนอก  

ณ ปจัจุบนั BJL มคีลงัสนิคำ้ใหเ้ช่ำทัง้หมด 26 หลงั ตัง้อยู่บรเิวณถนนกรุงเทพกรฑีำ ถนนสำมวำ กรุงเทพฯ 
ถนนสุวนิทวงศ ์ในจงัหวดัฉะเชงิเทรำ เขตพืน้ทีท่่ำเรอืแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุร ีและมอีำคำรส ำนกังำนใหเ้ช่ำตัง้อยู่ที่
บรเิวณถนนกรุงเทพกรฑีำ กรุงเทพฯ ซึง่ ณ ปจัจุบนั ผูเ้ช่ำอำคำรส ำนักงำนของ BJL เป็นบรษิทัในกลุ่มบรษิทัเป็น
สว่นใหญ่ 

(21) บริษทั ไดนามิค ไอที โซลูชัน่ส ์จ ากดั (“DITS”) 

DITS จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่10 กรกฎำคม 2545 ปจัจุบนั บรษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.9  

DITS ด ำเนินธุรกิจให้บริกำรพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศให้กบักลุ่มบริษัท และบุคคลภำยนอก โดย
ระบบที ่DITS ไดพ้ฒันำใหก้บักลุ่มบรษิทั ไดแ้ก่ ระบบบรหิำรคลงัสนิคำ้ WMS Plus ระบบบรหิำรจดักำรคลงัสนิคำ้
ควบคุมอุณหภูมแิช่เย็นและแช่แขง็ CCMS ระบบจดักำรพื้นที่จอดพกัรถยนต์ AYMS ระบบบรหิำรลำนเกบ็วตัถุ
อนัตรำย DG-NSW ซึง่เป็นระบบรบัฝำกฐำนขอ้มูลสนิคำ้อนัตรำยทีใ่ชส้ ำหรบัสนิคำ้อนัตรำยทีผ่่ำนท่ำเรอืแหลมฉบงั
ทัง้หมด นอกจำกนี้ DITS ยังให้บริกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้แก่บุคคลภำยนอก ได้แก่ ระบบ  
Dynamic HILI กำรรวมทุกขอ้มลูไวเ้ป็นหนึ่งเดยีวใหโ้ลจสิตกิสเ์ป็นเรื่องง่ำย อยู่บนระบบเดยีวกนัอย่ำงไรร้อยต่อดว้ย
ซอฟต์แวร์บรหิำรคลงัสนิคำ้ (WMS) และขนส่ง (TMS) ซึง่เป็นระบบทีร่วบรวมขอ้มูลไว้เป็นแหล่งเดยีวกนั รองรบั
ธุรกิจแบบ Enterprise และธุรกิจขนำดย่อมแบบ Cloud ตอบสนองกำรท ำงำนที่มีควำมหลำกหลำย อำทิ ธุรกิจ
คลงัสนิคำ้ทัว่ไป ธุรกจิคลงัสนิคำ้หอ้งเยน็ ธุรกจิคลงัสนิคำ้ชิน้สว่นอะไหล่ยนตร ์ธุรกจิคลงัสนิคำ้อุปโภคบรโิภค ธุรกจิ
คลงัสนิค้ำปลอดภำษี ฯลฯ  ตลอดจนสำมำรถรบักำรช่วยเหลอืผ่ำนระบบ Contact Center ที่จะมเีจ้ำหน้ำที่ดูแล
ใหบ้รกิำร ตลอดกำรท ำงำน ใหส้ำมำรถท ำงำนร่วมกบัระบบไดอ้ย่ำงรำบรื่นและมปีระสทิธภิำพสงูสดุ 



  

  

แบบ 56-1 ปี 2558บรษิทั เจดบัเบิ้ลยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 
 

                                       

 
 

ส่วนที ่1 หน้ำ 15 / 99 

 

(22) บริษทั เจดบัเบ้ิลยูดี แปซิฟิค แลนด ์จ ากดั (“JPLAND”) 

JPLAND จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่29 สงิหำคม 2556 จำกกำรร่วมลงทุนระหว่ำงบรษิทัฯ และ บรษิทั เกท็ บลิเดอร ์
จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัทีไ่ม่ไดเ้กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ เพื่อด ำเนินธุรกจิใหบ้รกิำรคลงัสนิคำ้เพื่อใหบุ้คคลภำยนอกเช่ำ โดย 
ณ ปจัจุบนั บรษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 66.7 

 ณ ปจัจุบนั JPLAND มคีลงัสนิค้ำห้องเยน็ให้เช่ำจ ำนวน 2 หลงั ตัง้อยู่ที่ถนนบำงนำ-ตรำด กโิลเมตรที่ 19 
จงัหวดั สมุทรปรำกำร  

 
2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

 
2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑห์รอืบริการ  

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

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

บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้เป็นหลกั โดยมรีำยไดร้ะหว่ำงปี 2556 ถงึ 2558 
คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 75.9 - 78.0 ของรำยได้รวมของบริษัทฯ และมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งสนิค้ำ กำร
ให้บริกำรขนย้ำยในประเทศและต่ำงประเทศ กำรให้บริกำรรับฝำกเอกสำรและข้อมูล  และกำรให้บริกำรอื่นๆ 
ประมำณรอ้ยละ 3.7 - 4.7 ร้อยละ 12.3 - 15.4 รอ้ยละ 3.4 - 3.7 และร้อยละ 0.6 - 1.5 ของรำยได้รวมของบรษิทัฯ 
ตำมล ำดบั 

ทัง้นี้ รำยไดร้วมของบรษิทัฯ และบรษิัทย่อย ส ำหรบัปีบญัช ี2556 ถงึ 2558 สำมำรถจ ำแนกตำมกลุ่มธุรกจิ 
ไดด้งัต่อไปนี้  
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กลุ่มธรุกิจ ด าเนินการโดย 

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 

(งบการเงินรวมเสมือน)  (งบการเงินรวม)  (งบการเงินรวม) 

รายได้ 

(ล้านบาท) 

ร้อยละของ

รายได้รวม 

รายได้ 

(ล้านบาท) 

ร้อยละของ

รายได้รวม 

รายได้ 

(ล้านบาท) 

ร้อยละของ

รายได้รวม 

ธรุกิจให้บริการรบัฝากและบริหารสินค้า 

สนิคำ้ทัว่ไป บรษิทัฯ 472.7 22.6 443.4 20.3 451.3 19.2 

สนิคำ้อนัตรำย บรษิทัฯ 448.9 21.5 497.9 22.8 546.8 23.3 

รถยนต ์ ATL 412.0 19.7 368.4 16.8 360.0 15.3 

สนิคำ้ควบคุมอณุหภูมแิชเ่ยน็และแชแ่ขง็ PCS, JPK, JPAC 297.9 14.3 350.9 16.0 469.4 20.0 

รวม  1,631.5 78.0 1,660.6 75.9 1,827.5 77.8 

ธรุกิจให้บริการขนส่งสินค้า บริษทัฯ, JTS, PLP 77.4 3.7 87.8 4.0 109.7 4.7 

ธรุกิจให้บริการขนย้ายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

กลุ่ม JVK1 

278.3 13.3 349.8 16.0 288.4 12.3 

ธรุกิจให้บริการรบัฝากเอกสารและข้อมูล DTS 71.4 3.4 77.6 3.5 87.8 3.7 

ธรุกิจอ่ืนๆ2 DITS, BJL 32.0 1.5 12.7 0.6 35.3 1.5 

รายได้รวมทัง้หมด    2,090.6 100.0 2,188.5 100.0 2,348.7 100.0 

หมำยเหตุ: 1 กลุ่ม JVK รวมถงึ JVK บรษิทั เจวเีค อนิเตอรเ์นชัน่แนล มฟูเวอรส ์(ประเทศสหรฐัอเมรกิำ) จ ำกดั บรษิทั เจวเีค อนิโดไชน่ำ มฟูเวอรส ์

จ ำกดั (ประเทศเวยีดนำม) บรษิทั เจวเีค-นำกำ มฟูเวอรส ์จ ำกดั (ประเทศกมัพูชำ) และบรษิทั เจวเีค-นำกำ มฟูเวอรส ์จ ำกดั (ประเทศ

ตมิอรต์ะวนัออก) 

 2 ธรุกจิอื่นๆ ได้แก่ ธรุกจิใหบ้รกิำรพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของ DITS ธรุกจิใหเ้ชำ่อำคำรและคลงัสนิค้ำ 

ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของ BJL และ JPLAND และธรุกจิใหบ้รกิำรแปรรปูอำหำรทะเล ด ำเนินกำรโดย PFP 
 (PFP เป็นบรษิทัย่อยซึง่ด ำเนินธรุกจิแปรรปูอำหำรทะเล ถอืหุน้โดย PLP ซึง่บรษิทัฯ ไดท้ ำกำรปิดกจิกำรดงักล่ำวในปี 2557)  

2.1.1 ธรุกิจให้บริการรบัฝากและบริหารสินค้า 

กลุ่มบรษิัทใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำทัง้บนพื้นที่ทัว่ไป (General Zone) และพื้นที่เขตปลอดอำกร 

(Free Zone) โดยสำมำรถจ ำแนกตำมประเภทสนิคำ้ที่ใหบ้รกิำรได ้4 ประเภท ไดแ้ก่ สนิค้ำทัว่ไป สนิค้ำอนัตรำย 

รถยนต ์และสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ 

2.1.1.1 การให้บริการรบัฝากและบริหารสินค้าส าหรบัสินค้าทัว่ไปบนพืน้ท่ีทัว่ไป (General Zone) และพืน้ท่ี
เขตปลอดอากร (Free Zone) 

 กลุ่มบรษิทัใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ส ำหรบัสนิคำ้ทัว่ไปภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ รวมทัง้

ธุรกจิให้บริกำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำส ำหรบัสนิค้ำทัว่ไปถือเป็นบรกิำรหลกัของกลุ่มบรษิัท โดยกลุ่มบรษิัทมี

รำยได้จำกกำรให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ส ำหรบัสนิค้ำทัว่ไปสูงเป็นอนัดบัสองของรำยไดท้ัง้หมดจำกกำร

ใหบ้รกิำรของกลุ่มบรษิทัฯ ซึง่มรีำยไดร้ะหว่ำงปี 2556 ถงึ 2558 ประมำณรอ้ยละ 19.2 – 22.6 ของรำยไดร้วมของ

บรษิัทฯ ซึ่งมำจำกรำยได้จำกกำรให้บรกิำรรบัฝำกสนิค้ำทัว่ไป และรำยได้จำกกำรให้บรกิำรจดักำรสนิค้ำทัว่ไป  

(Handling) ณ ปจัจุบนั กลุ่มบรษิทัมคีลงัสนิคำ้ส ำหรบัสนิคำ้ทัว่ไปทีไ่ม่ไดต้ัง้อยู่ในเขตพืน้ทีเ่ขตปลอดอำกรอกีจ ำนวน 
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13 หลงั ตัง้อยู่บนพืน้ทีเ่ขตท่ำเรอืแหลมฉบงั 6 หลงัและถนนสำมวำ 7 หลงั  คดิเป็นพืน้ที่รวมกว่ำ 60,000 ตำรำง

เมตร  

 กำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำส ำหรบัสนิคำ้ทัว่ไปบนพืน้ทีท่ ัว่ไปนัน้ เริม่จำกรถขนส่งของบรษิทัฯ 

ส่งรถไปรบัตู้สนิคำ้ทีท่่ำเรอืแหลมฉบงัตำมเวลำทีก่ ำหนด เพื่อลำกตู้สนิคำ้ไปทีค่ลงัสนิคำ้ของบรษิทัฯ เมื่อรถขนส่ง

มำถึงที่คลงัสนิค้ำของบรษิัทฯ ทมีคลงัสนิค้ำจะตรวจสอบควำมถูกต้องของสนิค้ำ และน ำไปจดัเกบ็ตำมสถำนที่ที่

ก ำหนด จำกนัน้ทีมคลังสนิค้ำจะจัดเตรียมสินค้ำตำมแผนงำนของลูกค้ำ เมื่อถึงตำมก ำหนดเวลำส่งสินค้ำ ทีม

คลงัสนิค้ำ จะท ำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของสนิค้ำก่อนน ำสนิค้ำเขำ้ตู้สนิค้ำ จำกนัน้รถขนส่งจะไปรบัสนิค้ำที่

คลงัสนิค้ำของบรษิัทฯ และน ำไปส่งที่ท่ำเรอืแหลมฉบงัตำมเวลำที่ก ำหนด ทัง้นี้ กำรให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำร

สนิคำ้ส ำหรบัสนิคำ้ทัว่ไปบนพืน้ทีท่ ัว่ไปสำมำรถสรุปไดใ้นแผนภำพต่อไปนี้ 

แผนภำพสรุปกระบวนกำรใหบ้รกิำรจดักำรคลงัสนิคำ้ของบรษิทัฯ ประเภทคลงัสนิคำ้บนพืน้ทีท่ ัว่ไป (General Zone) 
ในพืน้ทีต่ดิท่ำเรอืและนิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบงั เพื่อรองรบักลุ่มลูกคำ้ทีม่สีนิคำ้น ำเขำ้และส่งออกสนิคำ้ผ่ำนทำง
ท่ำเรอืแหลมฉบงั 

 

บรษิัทฯ เป็นผูป้ระกอบกำรรำยแรกในเขตพื้นทีท่่ำเรอืแหลมฉบงัทีก่รมศุลกำกรอนุมตัใิหใ้ชพ้ืน้ทีเ่ขตปลอด

อำกร เป็นคลงัสนิคำ้ของบรษิทัฯ ซึง่ปจัจุบนัมพีืน้ทีใ่หบ้รกิำร จ ำนวน 48,460 ตำรำงเมตร ครอบคลุมคลงัสนิคำ้รวม

ทัง้หมด 6 หลงัโดยเป็นบนพื้นทีเ่ขตปลอดอำกร (Free Zone) ซึง่ท ำใหผู้ใ้ช้บรกิำรรบัฝำกสนิค้ำของบรษิัทฯ ไดร้บั

สทิธปิระโยชน์ทำงอำกร 

กำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ส ำหรบัสนิคำ้ทัว่ไปบนพืน้ทีเ่ขตปลอดอำกร เริม่จำกรถขนสง่ของบรษิทั

ฯ ส่งรถไปรบัตู้สนิคำ้ทีท่่ำเรอืแหลมฉบงัตำมเวลำทีก่ ำหนด จำกนัน้ทมีงำนของบรษิทัฯ จะด ำเนินกำรพธิศีุลกำกรขำ

เขำ้ทีท่่ำเรอืแหลมฉบงั และเมื่อรถขนสง่ลำกตูส้นิคำ้ไปถงึทีค่ลงัสนิคำ้ของบรษิทัฯ ทมีงำนของบรษิทัฯ จะด ำเนินกำร
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พธิศีุลกำกรขำเข้ำที่คลงัสนิค้ำของบรษิัทฯ จำกนัน้ทีมคลงัสนิค้ำจะตรวจสอบควำมถูกต้องของสนิค้ำ และน ำไป

จดัเกบ็ตำมสถำนที่ทีก่ ำหนดและจดัเตรยีมสนิค้ำตำมแผนงำนของลูกคำ้ เมื่อถงึตำมก ำหนดเวลำส่งสนิคำ้ ทมีงำน

ของบรษิทัฯ จะท ำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของสนิคำ้ก่อนน ำสนิคำ้เขำ้ตูส้นิคำ้ พรอ้มทัง้ด ำเนินกำรพธิศีุลกำกรขำ

ออกทีค่ลงัสนิคำ้ของบรษิทัฯ จำกนัน้รถขนสง่จะไปรบัสนิคำ้ทีค่ลงัสนิคำ้ของบรษิทัฯ และน ำไปสง่ทีท่่ำเรอืแหลมฉบงั

ตำมเวลำทีก่ ำหนด และทมีงำนของบรษิทัฯ จะด ำเนินกำรพธิศีุลกำกรขำออกทีท่่ำเรอืแหลมฉบงั ทัง้นี้ กำรใหบ้รกิำร

รบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ส ำหรบัสนิคำ้ทัว่ไปบนพืน้ทีเ่ขตปลอดอำกรสำมำรถสรุปไดใ้นแผนภำพต่อไปนี้ 

แผนภำพสรุปกระบวนกำรใหบ้รกิำรจดักำรคลงัสนิคำ้ของบรษิทัฯ ประเภทคลงัสนิคำ้บนพืน้ทีเ่ขตปลอดอำกร (Free Zone)  

 

สนิคำ้ทุกชิน้ทีร่บัฝำกในคลงัสนิคำ้ของกลุ่มบรษิทัจะถูกบรหิำรจดักำรและควบคุมอย่ำงมปีระสทิธภิำพสงูสุด

ดว้ยระบบบรหิำรจดักำรคลงัสนิคำ้ (Warehouse Management System หรอื "WMS") ทีไ่ดร้บักำรพฒันำโดยบรษิทั 

ไดนำมคิไอที โซลูชัน่ จ ำกดั ("DITS") ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ โดยระบบดงักล่ำวแตกต่ำงจำกระบบ WMS 

ทัว่ไป ซึง่ครอบคลุมกำรบรหิำรจดักำรคลงัสนิคำ้ แบบเฉพำะทำงทีต่อ้งมคีวำมซบัซอ้นของกจิกรรมและกำรใหบ้รกิำร

ขัน้สูง เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของบริษัทฯ ที่มีกำรให้บริกำรแบบเฉพำะทำง และมีควำมหลำกหลำย

หลำกหลำยในด้ำนกำรบรกิำรเชงิลกึ ทัง้ยงัเป็นกำรพฒันำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์ควำมต้องกำรของลูกค้ำที่

หลำกหลำยกลุ่มธุรกจิไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพอกีดว้ย รวมไปถงึระบบทีช่่วยในกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคลซึง่ช่วยใน

กำรวำงแผนกำรท ำงำนของพนักงำนในคลงัสนิคำ้ในแต่ละวนั ท ำให้มตี้นทุนในกำรบรหิำรน้อยลงและช่วยบนัทกึ/

จดัเกบ็ตวัชี้วดัสมรรถนะหลกั (Key Performance Indicator: KPI) และกำรจดัเกบ็ขอ้มูลทำงบญัช ีท ำให้ฝ่ำยบญัชี

ของทัง้บรษิัทฯ และลูกค้ำสำมำรถตรวจสอบปรมิำณสนิค้ำคงคลงัได้ตลอดเวลำ ทัง้นี้ ระบบ WMS จะบนัทกึกำร
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เคลื่อนไหวของสินค้ำท ำให้บริษัทฯ และลูกค้ำสำมำรถติดตำมสถำนะของสินค้ำได้ตลอดเวลำแบบเรียลไทม์ 

(Realtime) ช่วยลดเวลำและค่ำใชจ้่ำยในกำรคน้หำสนิคำ้ เพิม่ควำมรวดเรว็ในกำรบรกิำร ลดควำมผดิพลำด อกีทัง้

ช่วยเพิม่ประสทิธิภำพในกำรบรหิำรพื้นที่คลงัสนิค้ำ ลดต้นทุนในกำรจดักำรคลงัสนิค้ำ และกำรพึ่งพงิทรพัยำกร

บุคคลใหก้บับรษิทัฯ 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงพืน้ทีค่ลงัสนิคำ้เพื่อรบัฝำกสนิคำ้ทัว่ไปของกลุ่มบรษิทั แบ่งตำมพืน้ทีท่ ัว่ไปและพืน้ทีเ่ขต

ปลอดอำกร (Free Zone) ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 

ด าเนินงานโดย ท่ีตัง้ 
พืน้ท่ีทัว่ไป 

พืน้ท่ีเขตปลอด
อากร (Free Zone) 

รวมพืน้ท่ีคลงัสินค้า 

(ตารางเมตร) (ตารางเมตร) (ตารางเมตร) 
บรษิทัฯ ท่ำเรอืแหลมฉบงั 

จงัหวดัชลบุร ี
49,820 48,460 98,280 

ถนนสำมวำ 
กรุงเทพฯ 

13,440 - 13,440 

รวมพืน้ท่ีคลงัสินค้า 63,260 48,460 111,720 

  

คลงัสนิคำ้ส ำหรบัสนิคำ้ทัว่ไป คลงัสนิคำ้ปลอดอำกร 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงพืน้ทีค่ลงัสนิคำ้เพื่อรบัฝำกสนิคำ้ทัว่ไประหว่ำงปี 2556 ถงึ 2558 

 หน่วย 2556 2557 2558 

จ ำนวนคลงัสนิคำ้ในพืน้ทีท่ ัว่ไป หลงั 13 13 13 

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

จ ำนวนคลงัสนิคำ้ในพืน้ทีเ่ขตปลอดอำกร (Free Zone) หลงั 5 6 6 

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

รวมจ านวนคลงัสินค้า หลงั 18 19 21 

รวมพืน้ท่ีคลงัสินค้า ตารางเมตร 109,800 111,720 111,720 

หมำยเหตุ: 1พื้นทีค่ลงัสนิคำ้ทัว่ไปในปี 2557 ลดลงจำกปี 2556 และพื้นทีค่ลงัสนิคำ้ในเขตปลอดอำกรในปี 2557 เพิม่ขึน้จำกปี 2556 

เนื่องจำกบรษิทัฯ ไดข้ออนุมตัจิำกกรมศุลกำกร เพือ่ขยำยพืน้ทีค่ลงัสนิคำ้จำกพืน้ทีท่ ัว่ไปเปลีย่นเป็นพืน้ทีเ่ขตปลอดอำกรจ ำนวน 9 ,120 
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ตำรำงเมตร อย่ำงไรกด็ ีกลุ่มบรษิทั มกีำรโอนยำ้ยคลงัสนิคำ้ทีใ่หบ้รกิำรจดักำรเอกสำรและขอ้มลูมำเพื่อใชใ้หบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้ทัว่ไป

จ ำนวน 1,920 ตำรำงเมตร จงึท ำใหพ้ืน้ทีค่ลงัสนิคำ้ทัว่ไปลดลงจ ำนวน 7,200 ตำรำงเมตร 

 ตำรำงต่อไปนี้แสดงอตัรำกำรใชพ้ืน้ทีค่ลงัสนิคำ้เพื่อรบัฝำกสนิคำ้ทัว่ไป (Occupancy Rate) ระหว่ำงปี 2556 

ถงึ 2558 

 2556 2557 2558 
พืน้ทีท่ ัง้หมดของคลงัสนิคำ้ทัว่ไป (ตำรำงเมตร) 109,800 111,720 111,720 
อตัรำกำรใชพ้ืน้ทีค่ลงัสนิคำ้เพื่อรบัฝำกสนิคำ้ทัว่ไป1 (รอ้ยละ) 79.7 86.2 91.0 

หมำยเหตุ: 1อตัรำกำรใชพ้ื้นทีค่ลงัสนิคำ้เพื่อรบัฝำกสนิคำ้ทัว่ไปค ำนวณจำกสองส่วนคอื 1) ส่วนทีใ่หบ้รกิำรลกูคำ้ประเภทสญัญำตำรำง

เมตรต่อเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 100.00  2) ส่วนทีใ่หบ้รกิำรลกูคำ้ประเภทสญัญำตนัต่อวนั ค ำนวณจำกปรมิำณสนิคำ้ทีใ่หบ้รกิำร

รบัฝำก (Revenue Ton) หำรดว้ยปรมิำณสนิคำ้ทีค่ลงัสนิคำ้ทัว่ไปสำมำรถรองรบัได ้(Revenue Ton) 

แผนภำพต่อไปนี้แสดงสรุปพืน้ทีก่ำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ส ำหรบัสนิคำ้ทัว่ไปบนพืน้ทีท่ ัว่ไปและ

พืน้ทีเ่ขตปลอดอำกร (Free Zone) ของบรษิทัฯ ในเขตพืน้ทีท่่ำเรอืแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุร ี

 

 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ส ำหรบัสนิคำ้ทัว่ไปของบรษิทัฯ สำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็น 2  

สว่น กล่ำวคอื รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้ทัว่ไป และรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรจดักำรสนิคำ้ทัว่ไป 

(ก) กำรใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้ทัว่ไป (Storage) 
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กลุ่มบรษิัทใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิค้ำทัว่ไปโดยมลีกัษณะกำรใหบ้รกิำร 2 แบบตำมประเภทสญัญำกำร

ใหบ้รกิำร กล่ำวคอื แบบตำรำงเมตรต่อเดอืน และแบบตนัต่อวนั (Revenue Ton)1   

สญัญำใหบ้รกิำรแบบตำรำงเมตรต่อเดอืน 

กำรใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้แบบตำรำงเมตรต่อเดอืนคอืกำรเช่ำทีผู่เ้ช่ำมกีรรมสทิธิใ์นพืน้ทีท่ีต่นเองเช่ำ

อย่ำงเต็มที่ โดยที่ไม่มีผู้เช่ำรำยอื่นสำมำรถมำใช้พื้นที่ ที่ตนเองเช่ำอยู่ได้ ซึ่งกำรให้บริกำรเช่ำลกัษณะนี้ 

สญัญำกำรให้บรกิำรจะระบุพื้นที่รบัฝำกขัน้ต ่ำต่อเดอืนที่ผู้ใช้บรกิำรต้องกำรใช้บริกำรรบัฝำกกบัทำงกลุ่ม

บริษัท ซึ่งหำกผู้ใช้บริกำรใช้พื้นที่น้อยกว่ำพื้นที่ที่ระบุไว้ในสญัญำกำรให้บริกำร ผู้ใช้บริกำรจะต้องจ่ำย

ค่ำบรกิำรใหก้บักลุ่มบรษิทัเท่ำกบัค่ำบรกิำรรบัฝำกขัน้ต ่ำ อย่ำงไรกด็ ีหำกผูเ้ช่ำมคีวำมต้องกำรใชบ้รกิำรรบั

ฝำกมำกกว่ำกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกขัน้ต ่ำที่ระบุในสญัญำกำรให้บรกิำร ผู้ใชบ้รกิำรสำมำรถเจรจำกบับรษิทัฯ 

เพื่อขอเพิม่พืน้ทีร่บัฝำกได ้ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัมพีืน้ทีใ่หบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้ทัว่ไปแบบตำรำงเมตรต่อเดอืนทัง้

ในส่วนของพื้นที่ทัว่ไปและพื้นที่เขตปลอดอำกร (Free Zone) โดยอตัรำค่ำบรกิำรรบัฝำกของบนพื้นที่เขต

ปลอดอำกร (Free Zone) จะสูงกว่ำอตัรำค่ำบรกิำรรบัฝำกของพื้นที่ทัว่ไป ซึ่งจะคิดเป็นต่อตำรำงเมตรต่อ

เดอืน อกีทัง้สว่นมำกกำรใหบ้รกิำรลกัษณะนี้จะมกีำรท ำสญัญำกำรใหบ้รกิำรระยะยำวขัน้ต ่ำประมำณ 1 ปีขึน้

ไป สงูสุด 5 ปี (3+2) ซึง่ท ำใหร้ำยไดเ้ขำ้มำค่อนขำ้งแน่นอนอกีดว้ย ซึง่จะช่วยลดควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้จำก

กำรขำดแคลนพืน้ทีใ่นกำรรบัฝำกสนิคำ้ใหก้บัผูใ้ชบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้ได ้ในช่วงทีเ่ศรษฐกจิผนัผวนไดอ้ย่ำงด ี

 สญัญำใหบ้รกิำรแบบตนัต่อวนั (Revenue Ton หรอื RT) 

กำรใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้แบบตนัต่อวนั (Revenue Ton) จะเป็นกำรใหบ้รกิำรทีช่่วยเพิม่ช่องทำงใน

กำรใหลู้กคำ้มำใชบ้รกิำรไดห้ลำกหลำยและยดืหยุ่นมำกขึน้ โดยจะขึน้อยู่กบัปรมิำณสนิคำ้ทีเ่ขำ้ออก ในแต่ละ

วนั ช่วยให้ลูกค้ำไม่แบกรบัภำระต้นทุนค่ำใชจ้่ำยทีสู่งเกนิไป เป็นกำรเพิม่ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของ

ลูกคำ้ และในทำงกลบักนัจะเป็นกำรเพิม่ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรใหก้ับกลุ่มบรษิทัจำกประสทิธภิำพใน

กำรบรหิำรกำรรบัฝำกสนิคำ้ไดอ้ย่ำงรวดเรว็ ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัสำมำรถรองรบัสนิคำ้รบัฝำกไดเ้พิม่ขึน้ ทัง้นี้ 

กำรบรกิำรรบัฝำกสนิค้ำทัว่ไปแบบตันต่อวนั (Revenue Ton) มีทัง้ในส่วนพื้นที่ทัว่ไปและพื้นที่เขตปลอด

อำกร (Free Zone) โดยอตัรำค่ำบรกิำรรบัฝำกของบนพื้นที่เขตปลอดอำกร (Free Zone) จะสูงกว่ำอตัรำ

ค่ำบรกิำรรบัฝำกของพื้นที่ทัว่ไป ซึ่งแตกต่ำงจำกอตัรำค่ำบริกำรแบบตำรำงเมตรต่อเดอืนเดอืน โดยกำร

ใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้แบบรำยวนัจะคดิเป็นต่อตนัต่อวนั (Revenue Ton) ของสนิคำ้ต่อวนั ซึง่บรษิทัฯ จะท ำ

กำรเสนออตัรำค่ำบรกิำรใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรสงูสดุของลกูคำ้แบบเบด็เสรจ็ (Tailor Made Solution) 

กำรให้บรกิำรรบัฝำกสนิค้ำแบบรำยวนัส่วนใหญ่จะไม่มกีำรท ำสญัญำระยะยำวมำก (6 เดอืน ถึง 12 

เดอืน) อย่ำงไรกด็ ีรำยละเอยีดขอ้ตกลงกำรใหบ้รกิำรรวมทัง้อตัรำค่ำบรกิำรจะระบุในขอ้เสนอกำรใหบ้รกิำร 

(Service Proposal) ซึ่งจะมีกำรปรับปรุงต่อเมื่อรำยละเอียดกำรให้บริกำรหรืออัตรำค่ำบริกำรมีกำร

                                                           

1 Revenue Ton หมำยถงึ น ้ำหนกัเป็นเมตรกิตนั หรอืปรมิำตรเป็นลกูบำศกเ์มตร แลว้แต่ว่ำมลูค่ำใดจะสงูกวำ่ 



  

  

แบบ 56-1 ปี 2558บรษิทั เจดบัเบิ้ลยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 
 

                                       

 
 

ส่วนที ่1 หน้ำ 22 / 99 

 

เปลี่ยนแปลง แต่ระยะเวลำสญัญำขึน้ต ่ำอยู่ที ่6 เดอืน ซึ่งแตกต่ำงจำกกำรให้บรกิำรรบัฝำกสนิค้ำแบบรำย

เดอืนซึง่มสีญัญำกำรใหบ้รกิำรระยะยำวเกนิกว่ำ 1 ปี  

ในปจัจุบันพื้นที่คลังสินค้ำทัว่ไปที่ให้บริกำรลูกค้ำประเภทสญัญำแบบตำรำงเมตรต่อเดือน และ

ประเภทสญัญำให้บรกิำรแบบตันต่อวนั คิดเป็นสดัส่วนประมำณร้อยละ 70 และร้อยละ 30 ของพื้นที่กำร

ใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้ทัว่ไป ตำมล ำดบั 

(ข) กำรใหบ้รกิำรจดักำรสนิคำ้ (Handling) 

กลุ่มบรษิัทให้บรกิำรจดักำรสนิค้ำรบัฝำกอย่ำงครบวงจร ซึ่งช่วยลดภำระในกำรจดักำรสนิค้ำให้กบั

ผูใ้ชบ้รกิำรรบัฝำกของกลุ่มบรษิทั โดยบรกิำรทีก่ลุ่มบรษิทัใหบ้รกิำร ไดแ้ก่ บรกิำรรบั -ส่งสนิคำ้ บรกิำรตรวจ

รบัและตรวจสอบสนิค้ำ บรกิำรจดัผลิตภณัฑ์ในหบีห่อใหม่ (Re-packaging) บรกิำรจดัเรยีงสนิค้ำ บรกิำร

ด ำเนินพธิกีำรศุลกำกร เป็นตน้ 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงรำยได้จำกกำรให้บริกำรรบัฝำกสนิค้ำทัว่ไปตำมลกัษณะกำรให้บริกำรของบริษัทฯ 

ส ำหรบัปีบญัช ี2556 ถงึ 2558  

กลุ่มธรุกิจของคลงัสินค้าทัว่ไป 

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 
31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 

(งบการเงินรวมเสมือน)  (งบการเงินรวม)  (งบการเงินรวม) 
รายได้1 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ รายได้1 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ รายได้1 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

รำยไดจ้ำกกำรรบัฝำกสนิคำ้ (Storage) 213.8 45.2 239.9 54.1 239.6 53.1 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรจดักำร (Handling) 203.8 43.1 115.1 26.0 116.4 25.8 
รำยไดก้ำรด ำเนินพธิกีำรศุลกำกร  
(Customs clearance) 19.1 4.0 22.2 5.0 30.0 6.6 
รำยไดจ้ำกบรกิำรเสรมิ  
(Value Added Service) 2 36.0 7.6 66.1 14.9 65.3 14.5 
รวมทัง้หมด 472.7 100.0 443.4 100.0 451.3 100.0 

หมำยเหตุ:  1 รำยได้จำกกำรใหจ้ดักำรคลงัสนิคำ้ทัว่ไปขำ้งต้นไมร่วมรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ทัว่ไป เนื่องจำกอยู่ในส่วนธุรกจิใหบ้รกิำร

ขนส่งสนิคำ้ 

 2 รำยไดจ้ำกบรกิำรเสรมิ (Value Added Service) ได้แก่ บรกิำรเปลี่ยนถ่ำยตู้ (Cross Docking) บรกิำรจดักำรผลติภณัฑใ์นหบีหอ่ใหม่ 

(Re-Packaging) บรกิำรจดัเรยีงสนิคำ้ (Sorting) และบรกิำรขนส่ง เป็นตน้ 

ในปจัจุบนัพืน้ทีค่ลงัสนิคำ้ทัว่ไปทีใ่หบ้รกิำรลกูคำ้ประเภทสญัญำแบบตำรำงเมตรต่อเดอืน และประเภทสญัญำ

ให้บริกำรแบบตนัต่อวนั คดิเป็นสดัส่วนประมำณร้อยละ 70 และร้อยละ 30 ของพื้นที่กำรให้บรกิำรรบัฝำกสนิค้ำ

ทัว่ไป ตำมล ำดบั อย่ำงไรกต็ำมสดัสว่นรำยไดข้องสญัญำแบบตำรำงเมตรต่อเดอืนและแบบตนัต่อวันคดิเป็นสดัส่วน

ประมำณรอ้ยละ 60 และรอ้ยละ 40 ของรำยได้จำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิค้ำทัว่ไป ตำมล ำดบั จะเหน็ว่ำสดัส่วน

รำยไดข้องสญัญำแบบตำรำงเมตรต่อเดอืนสงูกว่ำแบบตนัต่อวนัเพยีงเลก็น้อยเมื่อเทยีบกบัสดัส่วนพืน้ที ่เนื่องจำก
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บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรจดักำร (Handling) และบรกิำรเสรมิอื่นๆ (Value Added Service) แก่ผูใ้ชบ้รกิำร

ประเภทตนัต่อวนัในสดัสว่นทีส่งูกว่ำประเภทตำรำงเมตรต่อเดอืน 

ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของกำรให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำส ำหรบัสนิค้ำทัว่ไปบนพื้นที่ทัว่ไปและบน

พื้นที่เขตปลอดอำกร (Free Zone) ของกลุ่มบริษัท ได้แก่ กลุ่มผู้ให้บริกำรขนส่งสนิค้ำระหว่ำงประเทศทำงเรือ 

(Ocean Freight Forwarder) ซึง่แต่ละบรษิทัจะมฐีำนลูกคำ้ทีท่ ำธุรกรรมกำรซื้อขำยสนิคำ้ระหว่ำงประเทศ (Global  

Trading), กลุ่มผูผ้ลติทีม่กีำรน ำเขำ้และสง่ออกสนิคำ้ (Importer & Exporter) เน่ืองจำกพืน้ทีค่ลงัสนิคำ้ทัว่ไป และคลงั

คำ้บนพืน้ทีเ่ขตปลอดอำกร (Free Zone)  ซึง่ท ำใหผู้ใ้หเ้ช่ำคลงัสนิคำ้ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทำงอำกรอกีดว้ย รวมไปถงึ

คลงัสนิคำ้อนัตรำยที ่อยู่ในเขตพืน้ที่ของท่ำเรอืแหลมฉบงัเช่นกนั กำรที่คลงัสนิคำ้ส่วนใหญ่ตัง้อยู่ใกลท้่ำเรอืแหลม

ฉบงั นัน้เนื่องจำกท่ำเรอืแหลมฉบงั ซึง่เป็นท่ำเรอืหลกั ทีม่กีำรน ำเขำ้และส่งออกมำกเป็นอนัดบั 1 ของประเทศไทย 

นอกจำกนี้ 

 บรษิทัฯ มกีลยุทธใ์นกำรท ำกำรตลำดส ำหรบักำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ส ำหรบัสนิคำ้ทัว่ไป โดย

เน้นกำรใหบ้รกิำรทำงดำ้นโลจสิติกสอ์ย่ำงครบวงจร และมปีระสทิธภิำพ สรำ้งควำมเชื่อมัน่ และควำมพงึพอใจใน

บรกิำรให้กบัลูกค้ำ ซึ่งควำมต่อเนื่องของกำรใช้บรกิำรของลูกค้ำเก่ำนับเป็นหนึ่งในเครื่องยนืยนัถงึควำมเชื่อมัน่ที่

ลูกคำ้มใีหก้บับรษิัทฯ อย่ำงไรกด็ ีเพื่อควำมมัน่คงและกำรเตบิโตทีย่ ัง่ยนืของบรษิทัฯ บรษิทัฯ มกีลยุทธ์ในกำรหำ

ลกูคำ้ใหม่ โดยกำรพจิำรณำรำยชื่อลกูคำ้เป้ำหมำยใหม่ๆจำก กลุ่มธุรกจิน ำเขำ้สง่ออก, ผูผ้ลติสนิคำ้ในอุตสำหกรรมที่

มแีนวโน้วกำรเจรญิเตบิโตสงูและมัน่คง รำยชื่อผูป้ระกอบกำรในนิคมอุตสำหกรรมทีอ่ยู่ใกลก้บัท่ำเรอืแหลมฉบงั และ

รำยชื่อผูป้ระกอบกำรที่อยู่ในระบบของส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน (BOI) จำกนัน้ศกึษำขอ้มูลของ

กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยทีม่ศีกัยภำพ เพื่อก ำหนดกำรบรกิำร (Solution) ทีเ่หมำะสมกบักลุ่มลูกคำ้แต่ละรำย และตดิต่อ

ลกูคำ้เพื่อขอน ำเสนอกำรบรกิำร  

 นอกจำกนี้ บรษิทัฯ พยำยำมทีจ่ะพฒันำระบบกำรบรหิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ ใหส้ำมำรถตอบสนองต่อ

แนวโน้มของ นวตักรรมกำรซือ้ขำยสนิคำ้ทีเ่ปลีย่นแปลงไปตำมยุคสมยัอย่ำงต่อเนื่อง โดยคดิคน้และเป็นผู้น ำในกำร

พฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเขำ้มำช่วยในกำรบรหิำรจดักำรเพื่อเพิม่ประสทิธภิำพ ลดควำมผดิพลำดในกำร

จดักำรสนิคำ้ เพิม่ควำมรวดเรว็ และพยำยำมทีจ่ะตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้แต่ละรำยทีเ่พิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่อง  

 ณ ปจัจุบัน กลุ่มลูกค้ำของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ผลิตน ำเข้ำและส่งออกสินค้ำขนำดใหญ่ใน

อุตสำหกรรมเคมภีณัฑ ์ผูผ้ลติยำงรถยนต ์สนิคำ้อุปโภคบรโิภคต่ำงๆ เช่น สนิคำ้แร่ธำตุ, เคมภีณัฑ ์อำหำรและเครื่อง

ดมื ทีเ่ป็นวตัถุดบิ หรอื สนิคำ้ระหว่ำงกระบวนกำรผลติ  และบรษิทัรบัจดักำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศทำงเรอื ที่

เป็นกลุ่มลกูคำ้รำยใหญ่และเป็นพนัธมติรมำอย่ำงยำวนำนของบรษิทัฯ เป็นตน้ 
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 สภาวะการแข่งขนั 

 คู่แขง่ของกลุ่มบรษิทัฯ ในกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ส ำหรบัสนิคำ้ทัว่ไปบนพืน้ทีท่ ัว่ไปและพืน้ที่

เขตปลอดอำกร (Free Zone) นัน้ ถอืว่ำมคีวำมแข่งแกร่งและโดดเด่นกว่ำผูใ้หบ้รกิำรในลกัษณะทีค่ลำ้ยคลงึกนั แต่

ถือว่ำไม่มคีู่แข่งทำงตรง ที่จะสำมำรถเทยีบเคยีงกบักำรแข่งขนัในลกัษณะเดียวกนัทัง้หมดได้ เนื่องจำกบรษิัทฯ 

สำมำรถให้บรกิำรโลจสิติกส ์ที่มคีวำมหลำกหลำยและเฉพำะทำงมำก ลูกค้ำส่วนใหญ่ของบรษิัทฯ เป็นบรษิัทรบั

จดักำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศทำงเรอื (Ocean Freight) ซึง่น ำลูกคำ้มำใชบ้รกิำรกบับรษิทัฯได้ เนื่องจำกกลุ่ม

บรษิทัประเภทนี้ ไม่เน้นกำรลงทุนอสงัหำรมิทรพัยเ์อง (Assetless) จงึต้องใชบ้รกิำรกบัผู้ใหบ้รกิำรทีม่ศีกัยภำพใน

ประเทศ ซึง่บรษิทัฯ สำมำรถทีจ่ะตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มลูกคำ้เหล่ำนี้ไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ ดว้ยสถำน

ที่ตัง้ที่เป็นจุดยุทธศำสตร์ อยู่ใกล้พื้นที่เขตท่ำเรอืแหลมฉบงั ท ำให้ต้นทุนค่ำขนส่งของผู้ที่มำใช้บรกิำรนัน้ต ่ำมำก 

ตลอดจนมพีืน้ที่คลงัสนิค้ำที่ใหญ่และบรกิำรที่หลำกหลำยจำกทมีงำนที่มคีวำมเชี่ยวชำญและมำตรฐำนกำรบรกิำร

ระดบัสำกล    

 ในกรณีเดยีวกนับรษิทัฯ กส็ำมำรถเขำ้ถงึลูกคำ้ทีเ่ป็นผูผ้ลติสนิคำ้ ผูค้ำ้สนิคำ้ และผูน้ ำเขำ้ ส่งออกสนิคำ้ที่

ตัง้อยู่ในประเทศไทยไดอ้กีทำงหนึ่ง ซึง่คู่แข่งทำงออ้มของบรษิทัฯ นัน้มหีลำยกลุ่มไม่ว่ำจะเป็น ผูใ้หบ้รกิำรเช่ำพืน้ที่

คลงัสนิคำ้ (Landlord หรอื Property Development) ซึง่เป็นกำรใหบ้รกิำรลกัษณะกำรสรำ้งคลงัสนิคำ้ส ำเรจ็รปูใหเ้ช่ำ

แต่ไม่มกีำรให้บรกิำรที่เป็นกำรบริหำรจดักำรคลงัสนิค้ำแบบครบวงจร (Warehouse Management Service) ซึ่ง

รวมถึงกำรบรหิำรจดักำร Stock & Inventory ที่ควบคุมด้วย Software เฉพำะทำง กำรให้บรกิำรเฉพำะทำงอื่นๆ 

เช่น  Vendor Managed Inventory (VMI), Order fulfillment เป็นต้น ส่วนบริษัทที่รบัจดักำรขนส่งสินค้ำระหว่ำง

ประเทศทีม่สีำขำในไทย หรอื เป็นบรษิทัของคนไทยเองนัน้ เรื่มปรบัตวัโดย สรำ้งคลงัสนิค้ำใหเ้ช่ำเองมำกขึน้ แต่

เน่ืองจำก กำรลงทุนสรำ้งคลงัในปจัจุบนันัน้ค่อนขำ้งใหเ้งนิลงทุนสงู ท ำใหผู้เ้ริม่เขำ้มำท ำธุรกจิน้ี ตอ้งแบกรบัตน้ทุนที่

ค่อนขำ้งสงู และยงัไม่มคีวำมเชีย่วชำญในกำรใหบ้รกิำรมำกนกั จงึยำกทีจ่ะสำมำรถแขง่ขนักบัผูใ้หบ้รกิำรทีใ่หบ้รกิำร

มำก่อนได้ รวมไปถึงกรณีที่ลูกค้ำเก่ำที่ใช้บริกำรอยู่นัน้ไม่ต้องกำรที่จะแบกรับควำมเสี่ยงในกำรย้ำยสินค้ำ 

(Switching Cost) ทีม่ไีปใชบ้รกิำรกบัผูใ้หบ้รกิำรรำยอื่นในทนัทไีด ้

 ตวัอย่ำง ผูใ้หบ้รกิำรทีใ่หบ้รกิำรคลงัสนิคำ้แต่กลุ่มลกูคำ้แตกต่ำงกบับรษิทัฯ ไดแ้ก่ บรษิทั Yusen Logistics, 

Kerry Logistics, SCG Logistics Management, V-Serve Logistics และ BJC Logistics เป็นต้น ทัง้นี้ แต่ละบรษิทั

มพีืน้ทีใ่นกำรใหบ้รกิำรทีแ่ตกต่ำงกนั เช่น บรษิทัฯ เป็นผูท้ีใ่หบ้รกิำรในลกัษณะดงักล่ำวในเขตนิคมอุตสำหกรรม และ

อยู่ใกลท้่ำเรอืแหลมฉบงัมำกทีส่ดุ แต่เพยีงผูเ้ดยีว  
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 2.1.1.2 การให้บริการรบัฝากและบริหารสินค้าส าหรบัสินค้าอนัตราย 

กลุ่มบรษิทัใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ส ำหรบัสนิคำ้อนัตรำย ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ กลุ่ม

บรษิทัมรีำยไดจ้ำกกำรให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำส ำหรบัสนิค้ำอนัตรำยเป็นอนัดบัหนึ่งจำกรำยไดท้ัง้หมด

ของบรษิทัฯ หรอืคดิเป็นสดัส่วนประมำณร้อยละ 21.5 – 23.3 ของรำยได้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ระหว่ำงปี 2556 ถึง 

2558 ซึง่มำจำกรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้อนัตรำย และรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรจดักำรสนิคำ้อนัตรำย  

(Handling) เช่น กำรเปิดและปิดตูค้อนเทนเนอรส์นิคำ้อนัตรำย กำรใหบ้รกิำรด ำเนินพธิกีำรศุลกำกร เป็นตน้  

บรษิทัฯ ไดร้บัสมัปทำนจำกกำรท่ำเรอืแห่งประเทศไทยเมื่อวนัที ่1 ตุลำคม 2546 ใหเ้ป็นผูด้แูลรบัฝำกและขน

ยำ้ยสนิคำ้ทีเ่ขำ้ขำ่ยสนิคำ้อนัตรำยตำมพระรำชบญัญตัวิตัถุอนัตรำย พ.ศ. 2535 ทีท่ ำกำรขนสง่ผ่ำนท่ำเรอืแหลมฉบงั

เป็นระยะเวลำ 30 ปี นบัตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัสมัปทำน โดย ณ ปจัจุบนั บรษิทัฯ เป็นผูป้ระกอบกำรรำยเดยีวที่

ไดร้บัสมัปทำนจำกกำรท่ำเรอืแห่งประเทศไทยในกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้อนัตรำยในเขตพืน้ทีท่่ำเรอื

แหลมฉบงั 

ณ ปจัจุบนั บรษิทัฯ มพีืน้ทีร่บัฝำกสนิคำ้อนัตรำยในเขตท่ำเรอืแหลมฉบงั ทัง้หมด 184,000 ตำรำงเมตร โดย

ลำนวำงตู้คอนเทนเนอร์ส ำหรบัสนิค้ำอนัตรำย 173 ,968 ตำรำงเมตร และพื้นทีส่ ำหรบัคลงัสนิค้ำเพื่อรบัฝำกสนิค้ำ

อนัตรำย 2 หลงั พืน้ที ่10,032 ตำรำงเมตร  

ตำรำงต่อไปนี้แสดงพืน้ทีร่บัฝำกสนิคำ้อนัตรำยระหว่ำงปี 2556 ถงึ 2558  

 หน่วย 2556 2557 2558 

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

คลงัสนิคำ้อนัตรำย ตำรำงเมตร 10,032 10,032 10,032 

รวมพืน้ท่ีคลงัสินค้า ตารางเมตร 136,000 184,000 184,000 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงอตัรำกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้อนัตรำย (Occupancy Rate) ระหว่ำงปี 2556 ถงึ 2558 

 2556 2557 2558 

ปรมิำณสนิคำ้ทีค่ลงัสนิคำ้อนัตรำยสำมำรถรองรบัได ้

(Revenue Ton) 

17,483 17,483 17,483 

อตัรำกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้อนัตรำย1 (รอ้ยละ) 93.4 106.22 102.32 

หมำยเหตุ: 1อตัรำกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้อนัตรำยค ำนวณจำกปรมิำณสนิคำ้อนัตรำยทีใ่หบ้รกิำรรบัฝำก (Revenue Ton) หำรดว้ยปรมิำณสนิค้ำ

ทีค่ลงัสนิคำ้อนัตรำยสำมำรถรองรบัได้ (Revenue Ton) 

2 อตัรำกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิค้ำอนัตรำยในปี 2557 และ 2558 เกนิรอ้ยละ 100.0 เนื่องจำกกำรค ำนวณจำกปรมิำณสนิค้ำทีร่บัฝำกซึ่ง

อำจเกนิรอ้ยละ 100.0 ในกรณีทีม่กีำรหมนุเวยีนของสนิคำ้ทีน่ ำมำฝำก 
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บรกิำรของบรษิัทฯ ในกำรดูแลสนิค้ำอนัตรำยครอบคลุมตัง้แต่กำรตรวจรบัสนิค้ำอนัตรำยจำกท่ำเทยีบเรอื

แหลมฉบงั บนัทกึขอ้มูลสนิคำ้เขำ้และออกในระบบเครอืขำ่ยขอ้มูลและกำรสื่อสำรเกี่ยวกบักำรน ำเขำ้สง่ออก กำรรบั

ฝำก และกำรขนส่งสนิค้ำอนัตรำย ("DG-NET") ซึ่งเป็นระบบที่ถูกคิดค้นและพฒันำโดย DITS เพื่อควบคุมและ

ตดิตำมสถำนะกำรเขำ้ออกของสนิคำ้อนัตรำยทัง้หมดในเขตท่ำเรอืแหลมฉบงั ขนยำ้ยสนิคำ้อนัตรำยระหว่ำงท่ำเทยีบ

เรอืแหลมฉบงักบัคลงัเกบ็สนิคำ้อนัตรำยของบรษิทัฯ และ/หรอืคลงัสนิคำ้ของผูน้ ำเขำ้และสง่ออกสนิคำ้อนัตรำย น ำ

สนิคำ้อนัตรำยเขำ้และออกจำกตูค้อนเทนเนอร ์และรบัฝำกสนิคำ้อนัตรำย เป็นตน้ 

บรษิทัฯ มทีมีบุคลำกรทีม่ปีระสบกำรณ์และไดร้บักำรอบรมพเิศษในกำรดแูลสนิคำ้อนัตรำยแต่ละประเภทเพื่อ

เตรยีมพรอ้มในกำรระงบัเหตุฉุกเฉินทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรรัว่ไหลของสนิคำ้อนัตรำย โดยทมีบุคลำกรของบรษิทัฯ จะ

ดูแลสนิคำ้อนัตรำยในทุกขัน้ตอน ตัง้แต่สนิคำ้อนัตรำยเขำ้เทยีบท่ำเรอืจนกระทัง่เรอืสนิคำ้อนัตรำยออกจำกท่ำเรอื 

ซึง่รวมทัง้กระบวนกำรเคลื่อนย้ำย กำรรบัฝำก และกำรขนส่งระหว่ำงท่ำเรอืแหลมฉบงัถึงคลงัสนิค้ำอนัตรำยของ

บรษิทัฯ ทัง้น้ี เพื่อป้องกนัอุบตัเิหตุทีอ่ำจจะเกดิขึน้ บรษิทัฯ มกีำรแบ่งสดัส่วนพืน้ทีร่บัฝำกของสนิคำ้อนัตรำยแต่ละ

ประเภทอย่ำงชดัเจน และไดจ้ดัใหม้สีถำนทีร่บัฝำกทัง้ในรูปแบบของคลงัสนิคำ้และลำนกลำงแจง้เพื่อใหเ้หมำะสมกบั

กำรรบัฝำกสนิคำ้อนัตรำยแต่ละประเภท  

สญัญำกำรใหบ้รกิำรจดักำรคลงัสนิคำ้ส ำหรบัสนิคำ้อนัตรำยทัง้ในรปูแบบของคลงัสนิคำ้และลำนกลำงแจง้เป็น

สญัญำกำรใหบ้รกิำรระยะยำวระหว่ำงบรษิทัฯ และกำรท่ำเรอืแห่งประเทศไทย ซึ่งในสญัญำดงักล่ำวจะระบุถึงกำร

ก ำหนดอตัรำกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิค้ำอนัตรำยตำมประกำศของกำรท่ำเรอืแห่งประเทศไทย โดยบรษิทัฯ จะแจ้ง

อตัรำค่ำบรกิำรดงักล่ำวใหล้กูคำ้ทรำบในเวบ็ไซด ์(www.dg-net.org)  

ทัง้นี้ ลูกคำ้ทีต่้องกำรใชบ้รกิำรฝำกสนิคำ้อนัตรำย จะต้องเขำ้มำกรอกขอ้มูลผ่ำนระบบ DG-NET ซึง่ระบุถึง

ข้อมูลของตู้คอนเทนเนอร์และประเภทของสินค้ำอนัตรำยในตู้คอนเทนเนอร์ กำรบริกำรที่ลูกค้ำต้องกำร และ

ระยะเวลำกำรใช้บริกำร รวมทัง้ ลูกค้ำต้องช ำระเงินค่ ำบริกำรก่อนกำรน ำสินค้ำอนัตรำยเข้ำและ/หรือออกจำก

คลงัสนิคำ้ของบรษิทัฯ 

 

  

ลำนวำงตูค้อนเทนเนอรส์ ำหรบัสนิคำ้อนัตรำย คลงัสนิคำ้อนัตรำย 

http://www.dg-net.org/
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บรษิทัฯ ไดน้ ำระบบ Differential-GPS ("D-GPS") ซึง่เป็นระบบที ่DITS พฒันำร่วมกบั บรษิทั ซมีโีอ จเีอมบี

เอช (Symeo GmbH) ซึง่เป็นบรษิทัผลติและพฒันำอุปกรณ์จบัคลื่นวทิยุควำมถีส่งูจำกประเทศเยอรมนั มำใชใ้นกำร

รบัฝำกและค้นหำตู้คอนเทนเนอรส์ ำหรบัสนิคำ้อนัตรำยทัง้หมดของบรษิทัฯ ซึง่ท่ำเรอืแหลมฉบงัเป็นท่ำเรอืแรกใน

เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ และเป็นล ำดบัทีส่องของโลกทีใ่ชร้ะบบ D-GPS ในกำรรบัฝำกและคน้หำสนิคำ้อนัตรำย ท ำ

ใหบ้รษิทัฯ และกำรท่ำเรอืแห่งประเทศไทยสำมำรถคน้หำตดิตำมตู้คอนเทนเนอรส์ ำหรบัสนิคำ้อนัตรำยในเขตพืน้ที่

ท่ำเรอืแหลมฉบงัได้อย่ำงรวดเรว็และแม่นย ำ ลดขัน้ตอนในกำรท ำงำน และเพิม่ควำมปลอดภยัในกำรปฏบิตัิงำน

ใหก้บัพนกังำน 

ทัง้นี้ รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้และกำรจดักำรสนิคำ้อนัตรำยสว่นหนึ่งจะถูกแบ่งใหก้บักำรท่ำเรอื

แห่งประเทศไทย  

ตำรำงต่อไปนี้แสดงรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้และกำรจดักำรสนิคำ้อนัตรำยของบรษิทัฯ ส ำหรบัปี

บญัช ี2556 ถงึ 2558  

กลุ่มธรุกิจ 

  

  

  

หน่วย: 

ปริมาณ 

  

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 

(งบการเงินรวมเสมือน)  (งบการเงินรวม)  (งบการเงินรวม) 

ปริมาณ 
รายได้ 

(ล้านบาท) 
ปริมาณ 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
รายได้ 

(ล้านบาท) 

ลำนวำงตูค้อนเทนเนอร์
ส ำหรบัสนิคำ้อนัตรำย 

TEU 136,977.3 436.0 146,324.3 488.5 153,157.0 531.6 

คลงัสนิคำ้อนัตรำย Revenue 
Ton 

35,281.0 12.9 13,463.3 9.4 15,600.2 15.2 

รวมทัง้หมด      448.9  497.9  546.8 

หมำยเหตุ: 1 รำยได้จำกกำรให้บรกิำรลำนวำงตู้คอนเทนเนอรส์ ำหรบัสนิค้ำอนัตรำยคดิจำกอตัรำค่ำบรกิำรลำนวำงตู้คอนเทนเนอรส์ ำหรบัสนิค้ำ

อนัตรำยต่อTEU และรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรคลงัสนิคำ้อนัตรำยคดิจำกอตัรำค่ำบรกิำรคลงัสนิคำ้อนัตรำยต่อลูกบำศกเ์มตร 

2 รำยได้จำกกำรให้บรกิำรคลงัสินค้ำอนัตรำยขำ้งต้นไม่รวมรำยได้จำกกำรให้บรกิำรขนส่งสินค้ำอนัตรำย เนื่องจำกอยู่ในส่วนธุรกิจ
ใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้   

ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 บรษิทัฯ เป็นผูป้ระกอบกำรรำยเดยีวในประเทศไทยทีไ่ดร้บัสมัปทำนในกำรดแูลสนิคำ้อนัตรำยจำกกำรท่ำเรอื

แห่งประเทศไทยในกำรดูแลสินค้ำอันตรำยที่ขนส่งผ่ำนท่ำเรือแหลมฉบัง ดังนัน้กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของกำร

ให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำส ำหรบัสนิค้ำอนัตรำยครอบคลุมกลุ่มผู้ประกอบกำรทีข่นส่งสนิค้ำอนัตรำยผ่ำน

ท่ำเรอืแหลมฉบงัทัง้หมด ทัง้นี้ บรษิทัฯ มกีำรประเมินควำมพงึพอใจของลูกคำ้ทีม่ยีอดใชบ้รกิำรน ำเขำ้ และส่งออก

สงูสุด 10 รำยแรก เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพกำรท ำงำนของบรษิทัฯ รวมทัง้เป็นกำรสรำ้งควำมสมัพนัธท์ีด่กีบัลกูคำ้ ซึง่

เป็นกำรสรำ้งโอกำสทำงธุรกจิในกำรน ำเสนอบรกิำรอื่นๆ ของบรษิทัฯ ใหแ้ก่กลุ่มลกูคำ้ดงักล่ำวอกีดว้ย 



  

  

แบบ 56-1 ปี 2558บรษิทั เจดบัเบิ้ลยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 
 

                                       

 
 

ส่วนที ่1 หน้ำ 28 / 99 

 

 สภาวะการแข่งขนั 

 บรษิัทฯ เป็นผูป้ระกอบกำรรำยเดยีวที่ไดร้บัสมัปทำนในกำรจดักำรสนิค้ำอนัตรำยทีข่นส่งผ่ำนท่ำเรอืแหลม

ฉบงัจำกกำรท่ำเรอืแห่งประเทศไทย จงึไม่มคีู่แขง่ขนัทำงธุรกจิ และในอนำคต หำกท่ำเรอืกรุงเทพไม่สำมำรถรองรบั

เรือสนิค้ำขนำดใหญ่ ซึ่งต้องอำศยัร่องน ้ำลึกมำกๆ จะท ำให้สนิค้ำอนัตรำยที่ยงัมีผ่ำนท่ำเรือกรุงเทพอยู่บ้ำงนัน้ 

กลบัมำผ่ำนท่ำเรอืแหลมฉบงัทัง้หมด ท ำใหป้รมิำณตู้สนิคำ้อนัตรำยจะเพิม่ขึน้อย่ำงมนียัส ำคญั อย่ำงไรกด็ ีผูน้ ำเขำ้/

สง่ออกสนิคำ้อนัตรำยอำจใชก้ำรขนส่งทำงอื่นไดบ้ำ้ง เช่น กำรขนส่งทำงอำกำศ และกำรขนสง่ทำงบก ซึง่มปีรมิำณ

ค่อนขำ้งน้อย จงึไม่มผีลกระทบกบักำรแขง่ขนัทำงธุรกจินี้กบับรษิทัฯ 

2.1.1.3 การให้บริการรบัฝากและบริหารสินค้าประเภทรถยนต ์(Automotive Yard)  

กลุ่มบรษิทัใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ประเภทรถยนต์เพื่อเตรยีมควำมพรอ้มก่อนกำรส่งออกและกำร

น ำเข้ำภำยใต้กำรด ำเนินงำนของ ATL ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยระหว่ำงปี 2556 ถึง 2558 บริษัทฯ มี

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ประเภทรถยนต์ทัง้บนพืน้ทีท่ ัว่ไปและพื้นทีเ่ขตปลอดอำกร (Free 

Zone) ประมำณร้อยละ 15.3 - 19.7 ของรำยได้รวมของบรษิัทฯ ซึ่งมำจำกรำยได้จำกกำรให้บรกิำรพื้นที่จอดพกั

รถยนต์เพื่อเตรยีมควำมพรอ้มก่อนกำรส่งออกและน ำเขำ้ และรำยไดจ้ำกกำรให้บรกิำรจดักำรรถยนต์  (Handling) 

เช่น บรกิำรตรวจรบัรถยนต์ (Receiving) บรกิำรท ำควำมสะอำดรถยนต์ บรกิำรตรวจสภำพรถยนต์อย่ำงละเอยีด

ก่อนกำรสง่มอบ (Pre-delivery  inspection) บรกิำรส่งรถจำกพืน้ทีร่บัฝำกรถไปท่ำเรอืแหลมฉบงั บรกิำรด ำเนินพธิี

กำรศุลกำกร บรกิำรขนสง่สว่นประกอบรถยนตเ์พื่อน ำไปประกอบทีโ่รงงำนผลติรถยนต์ (Truck sequencing)  

ทัง้นี้  ATL ด ำเนินกำรบริหำรกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำประเภทรถยนต์ โดย ATL เป็น

ผูด้ ำเนินกำรตดิต่อกบัลกูคำ้ ท ำกำรควบคุมและบรหิำรจดักำรรถยนต์ ประสำนงำนกบัท่ำเรอืในกำรขนส่ง รวมทัง้ท ำ

หน้ำทีว่ำงแผนกำรขนส่งรถยนต์ใหไ้ปยงัที่หมำยที่ลูกคำ้ก ำหนด ส่วนกำรให้บรกิำรจดักำรรถยนต์ (Handling) นัน้ 

ATL ท ำกำรว่ำจำ้งผูร้บัจำ้งช่วงใหด้ ำเนินกำร ไดแ้ก่ บรกิำรท ำควำมสะอำดรถยนต์ และบรกิำรตรวจสภำพรถยนต์

อย่ำงละเอียดก่อนกำรส่งมอบ (Pre-delivery  inspection) เป็นต้น โดย ATL ให้หัวหน้ำงำนที่เป็นบุคลำกรของ 

บรษิทัฯ เป็นผูค้วบคุมงำนกำรใหบ้รกิำรดงักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมคุณภำพทีว่ำงไว ้

ATL น ำระบบบรหิำรจดักำรพืน้ทีจ่อดพกัรถยนต์ (Automotive Yard Management System หรอื "AYMS") 

ซึง่เป็นระบบทีพ่ฒันำโดย DITS มำใชใ้นกำรควบคุมกำรเคลื่อนยำ้ยรถยนต์ กำรขนสง่ล ำเลยีงไปยงัท่ำเรอื กำรขนส่ง

รถยนต์ไปยงัตวัแทนจ ำหน่ำยรถยนต์ (Car Dealer) และกำรรบัฝำกขอ้มูลทัง้หมด โดยระบบ AYMS จะเชื่อมต่อ

ระบบคอมพิวเตอร์ของ ATL และลูกค้ำของ ATL ท ำให้ลูกค้ำสำมำรถตรวจสอบข้อมูลรถยนต์ที่ฝำกผ่ำนระบบ

ออนไลน์ และตดิตำมสถำนะของรถยนตไ์ดต้ลอดเวลำแบบเรยีลไทม ์(Realtime) พรอ้มทัง้แจง้ใหล้กูคำ้รบัทรำบทนัที

ทีร่ถยนตเ์คลื่อนยำ้ยออกจำกพืน้ทีร่บัฝำก ซึง่นอกจำกช่วยเพิม่ควำมมัน่ใจใหก้บัลูกคำ้ของ ATL แลว้ ระบบดงักล่ำว

ยงัช่วยเพิม่ประสทิธภิำพในกำรบรหิำรจดักำรพืน้ทีร่บัฝำกใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ นอกจำกนี้ ระบบ AYMS จะรบัฝำก

ขอ้มลูกำรเคลื่อนไหวของรถยนต์ทีร่บัฝำกท ำใหล้กูคำ้สำมำรถใชป้ระโยชน์จำกระบบดงักล่ำวในกำรจดัท ำรำยงำนส่ง

ผูบ้รหิำรของลกูคำ้อกีดว้ย  
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ณ ปจัจุบนั กลุ่มบรษิทัมพีืน้ทีเ่พื่อใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ประเภทรถยนต์ตัง้อยู่ในเขตพืน้ทีท่่ำเรอื

แหลมฉบงั และถนนบำงนำ-ตรำด กโิลเมตรที ่19 ทัง้ในสว่นพืน้ทีท่ ัว่ไปและพืน้ทีเ่ขตปลอดอำกร (Free Zone) รวม

ทัง้หมด 395,287 ตำรำงเมตร หรอืประมำณ 247 ไร่ ซึง่ในปี 2559 นี้ ทำงบรษิทัมแีผนกำรปรบัพืน้ที ่คอื กำรขยำย

เขตกำรใหบ้รกิำร พืน้ทีเ่ขตปลอดภำษีอำกร (Free Zone) เพิม่ขึน้ เป็น 166 ไร่ และพืน้ทีท่ ัว่ไปประมำณ 81 ไร่ ซึง่

สำมำรถรองรบัรถยนต์ไดป้ระมำณ 22,360 คนั โดยรถยนตท์ี ่ATL ใหบ้รกิำรมทีัง้รถยนตท์ีอ่ยู่ระหว่ำงกระบวนกำร

ส่งออก และรถยนต์น ำเข้ำเพื่อส่งต่อให้กบัผู้แทนจ ำหน่ำยรถยนต์ (Car Dealer) ในประเทศไทย นอกจำกนี้กลุ่ม

บรษิทัมกีำรใหบ้รกิำรบรหิำรสนิคำ้ประเภทรถยนตใ์นพืน้ทีข่องลกูคำ้ (On-Site Operation) โดยบรษิทัฯ จะน ำระบบ

บรหิำรจดักำรพื้นที่จอดพกัรถยนต์เขำ้ไปบรหิำรในพื้นที่ โรงงำนประกอบรถยนต์ของลูกค้ำซึ่งกำรให้บรกิำรจะมี

ลกัษณะเหมอืนกบักำรใหบ้รกิำรบนพืน้ทีข่อง ATL เอง ปจัจุบนับรษิทัฯ ใหบ้รกิำรบนพืน้ทีข่องลกูคำ้ทัง้สิน้ 30 ไร ่

ตำรำงต่อไปนี้แสดงพื้นที่ให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ประเภทรถยนต์ (ไม่รวมกำรให้บรกิำรบนพื้นที่

ลูกค้ำ) เพื่อเตรยีมควำมพรอ้มก่อนกำรส่งออกและกำรน ำเขำ้ แบ่งตำมพื้นที่ทัว่ไปและพืน้ทีเ่ขตปลอดอำกร (Free 

Zone) ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 

ด าเนินงาน
โดย 

ท่ีตัง้ 
พืน้ท่ีทัว่ไป 

พืน้ท่ีเขตปลอด
อากร (Free Zone) 

รวมพืน้ท่ี 
จอดพกัรถยนต ์

(ตารางเมตร) (ตารางเมตร) (ตารางเมตร) 
ATL ถนนบำงนำ-ตรำด กโิลเมตรที1่9 

จงัหวดัสมุทรปรำกำร 
70,580 - 70,580 

ท่ำเรอืแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุร ี 59,200 265,507 324,707 
รวมพืน้ท่ีจอดพกัรถยนต ์ 129,780 265,507 395,287 

กลุ่มบริษัทเล็งเห็นโอกำสกำรเติบโตของกำรให้บริกำรพื้นที่รบัฝำกรถยนต์ซึ่งสอดคล้องกบัแนวโน้มกำร

เติบโตของอุตสำหกรรมกำรผลติและจ ำหน่ำยรถยนต์ กลุ่มบรษิทัจงึไดด้ ำเนินกำรขยำยพืน้ที่รบัฝำกรถยนต์อย่ำง

ต่อเนื่อง โดยระหว่ำงปี 2556 ถงึ 2558 กลุ่มบรษิทัมพีืน้ทีร่บัฝำกรถยนตเ์พิม่ขึน้ 84,707 ตำรำงเมตร หรอืประมำณ 

53 ไร่ 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงพืน้ทีร่บัฝำกรถระหว่ำงปี 2556 ถงึ 2558 

 หน่วย 2556 2557 2558 

พืน้ทีร่บัฝำกรถ  ตำรำงเมตร 481,780 383,6431 395,287 

1พืน้ทีร่บัฝำกรถในปี 2557 ลดลงจำกปี 2556 เนื่องจำกในปี 2556 บรษิทัฯ รบังำนจำกลูกคำ้เป็นจ ำนวนมำกจำกนโยบำยรถคนัแรก และลดลงในปี 

2557 ซึง่ บรษิทัฯ ยกเลกิสญัญำเชำ่พืน้ทีต่ำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ทีล่ดลง 

2ตำรำงดงักล่ำวไมร่วมพืน้ทีข่องลูกคำ้ที ่ATL ใหบ้รกิำร (On-Site operation) 
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ตำรำงต่อไปนี้แสดงอตัรำกำรใช้พื้นที่เพื่อให้บริกำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำประเภทรถยนต์ (Occupancy Rate) 

ระหว่ำงปี 2556 ถงึ 2558 

 2556 2557 2558 

พืน้ทีร่บัฝำกรถทีใ่หบ้รกิำร (ตำรำงเมตร) 481,780 383,643 395,287 

อตัรำกำรใชพ้ืน้ทีเ่พื่อบรกิำรรบัฝำกและบรหิำร

สนิคำ้ประเภทรถยนต1์ (รอ้ยละ) 

92.2 90.7 84.5 

หมำยเหตุ: 1อตัรำกำรใชพ้ื้นทีเ่พื่อให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำประเภทรถยนต์ค ำนวณจำกสองส่วนคือ 1) พื้นทีใ่ห้บรกิำร 150 ไร่ ในพื้นที่

แหลมฉบงั ค ำนวณจำกพืน้ทีท่ีใ่ชง้ำนจรงิทีค่ ำนวณจำกขนำดและจ ำนวนของรถทีเ่ขำ้มำใชบ้รกิำรรบัฝำกสนิค้ำ   2) พื้นทีส่่วนทีเ่หลอื อตัรำกำรใช้

พืน้ทีค่ดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

 ทัง้นี้ พืน้ทีจ่อดพกัรถยนต์เพื่อเตรยีมควำมพรอ้มก่อนกำรส่งออกและน ำเขำ้ของ ATL ในเขตท่ำเรอืแหลม

ฉบงัตัง้อยู่ห่ำงจำกท่ำเทยีบเรอืเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้รถยนต์  A1 เพยีง 1 กโิลเมตร และอยู่ห่ำงจำกท่ำเทยีบเรอื

เพื่อกำรสง่ออกและน ำเขำ้รถยนต ์A5 เพยีง 1.5 กโิลเมตร 

  

พืน้ทีใ่หบ้รกิำรรบัฝำกรถยนต ์

บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ประเภทรถยนตจ์ำกผูผ้ลติรถยนตร์ำยใหญ่ โดย

สญัญำกำรใหบ้รกิำรระหว่ำง ATL และลูกคำ้ส่วนใหญ่มอีำยุสญัญำประมำณ 3 - 5 ปี โดยอตัรำค่ำบรกิำรพืน้ทีจ่อด

พกัรถยนต์เพื่อเตรยีมควำมพร้อมก่อนกำรส่งออกและกำรน ำเขำ้บนพื้นที่เขตปลอดอำกร (Free Zone) จะสูงกว่ำ

อตัรำค่ำบรกิำรบนพืน้ทีท่ ัว่ไป 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ประเภทรถยนต ์ส ำหรบัปีบญัช ี2556 ถงึ 2558  

A1 
A5 
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กลุ่มธรุกิจ 

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 
31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 

(งบการเงินรวมเสมือน)  (งบการเงินรวม)  (งบการเงินรวม) 
รายได้1 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ รายได้1 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ รายได้1 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

รำยไดจ้ำกกำรรบัฝำกสนิคำ้ (Storage) 291.5 70.8 283.1 76.9 229.8 63.8 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรจดักำร (Operation) 120.5 29.3 85.3 23.2 130.2 36.2 

รวมทัง้หมด 412.0 100.0 368.4 100.0 360.0 100.0 

หมำยเหตุ: 1 รำยไดจ้ำกกำรใหจ้ดักำรขำ้งตน้ไมร่วมรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรขนส่งเพื่อส่งมอบรถยนตร์ะหว่ำงพืน้ทีร่บัฝำกรถยนตข์อง ATL ไปยงั  

  สถำนทีอ่ื่น และบรกิำรขนส่งรถยนต ์(Car Carrier) เนื่องจำกอยู่ในส่วนธรุกจิใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้   

รำยได้จำกกำรรบัฝำกสนิค้ำ (Storage) ค ำนวณจำกพื้นทีท่ีใ่ชง้ำนจรงิ โดยค ำนวณจำกขนำดและจ ำนวนรถทีเ่ขำ้มำใชบ้รกิำรรบัฝำก

สนิคำ้ หรอืค ำนวณจำกพืน้ทีท่ีข่อใหบ้รษิทัฯ จดัใหเ้ป็นรำยเดอืน  

 นอกจำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ประเภทรถยนต์ ในปี 2558 ATL ไดข้ยำยธุรกจิกำรใหบ้รกิำร

ในรปูแบบ On-Site Management โดยใหบ้รกิำรบรหิำรจดักำรคลงัสนิคำ้ชิน้สว่นประกอบรถยนตใ์นโรงงำนประกอบ

รถยนต์และบรหิำรจดักำรลำนจอดรถสนิค้ำภำยในโรงงำนประกอบรถยนต์ ซึง่ ณปจัจจุบนั ATL มเีจ้ำหน้ำที่ และ

พนักงำนที่ท ำงำนอยู่ใน พื้นที่ของโรงงำนแล้วรำว 150 คน และในปี 2559 บรษิัทไปได้มกีำรลงทุน สร้ำงอำคำร

ปฏบิตัิกำร PDI (Pre-Delivery Inspection) เพื่อให้บรกิำรกบัลูกค้ำที่ประกอบกำรน ำเข้ำรถยนต์ จำกต่ำงประเทศ 

พืน้ที ่1,530 ตำรำงเมตร บนพืน้ที ่General Zone 20 ไร่ ในเขตพืน้ทีแ่หลมฉบงั ซึง่จะแลว้เสรจ็และเริม่ใหบ้รกิำร ใน

เดอืน เมษำยน 2559 นี้  

 ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของกำรให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำประเภทรถยนต์ (Automotive Yard) ได้แก่ 

ผูป้ระกอบกำรธุรกจิยำนยนต์ชัน้น ำทัง้ในและต่ำงประเทศที่มกีำรน ำเขำ้หรอืส่งออกรถยนต์ และตวัแทนจ ำหน่ำย

รถยนต์ทัว่ประเทศ ทัง้นี้ บรษิทัฯ มกีลยุทธ์ทำงกำรตลำด เพื่อดงึดูดลูกค้ำรำยใหม่ และสร้ำงควำมพงึพอใจให้กบั

ลกูคำ้เก่ำ โดยกำรพฒันำและจดัหำกำรบรกิำรเพิม่เตมิตำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ 

 ณ ปจัจุบนั กลุ่มลูกค้ำของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจยำนยนต์ชัน้น ำ เช่น บริษัท นิสสนั 

มอเตอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั บรษิทั อซีูซุ มอเตอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั บรษิัท ทำทำ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) 

จ ำกดั เป็นตน้ 

 สภาวะการแข่งขนั 

คู่แข่งในกำรให้บริกำรรับฝำกและบริหำรสนิค้ำส ำหรับสินค้ำประเภทรถยนต์ (Automotive Yard) ได้แก่ 

บรษิัท นำมยง เทอร์มนิัล จ ำกดั (มหำชน) บรษิัท ยูเซน็ โลจสิติกส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั บรษิัท ซวี่ำ ลอจสีติกส ์

(ประเทศไทย) จ ำกัด เป็นต้น กำรแข่งขันในธุรกิจนี้ขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร ซึ่งลูกค้ำจะให้

ควำมส ำคญัในเรื่องควำมรวดเรว็ และควำมถูกต้องในกำรจดัส่งสนิค้ำ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้น ำระบบเทคโนโลยี

http://www.cevalogistics.com/
http://www.cevalogistics.com/
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สำรสนเทศเขำ้มำใชเ้พื่อลดควำมผดิพลำด และเพิม่ประสทิธภิำพในกำรบรหิำรงำนดงักล่ำว ในปจัจุบนับรษิทัฯ มี

สว่นแบ่งกำรตลำดในธุรกจินี้เฉลีย่ประมำณรอ้ยละ 10.0 

2.1.1.4  การให้บริการรบัฝากและบริหารสินค้าส าหรบัสินค้าควบคุมอุณหภมิูแช่เยน็และแช่แขง็บนพื้นท่ี 
ทัว่ไปและพืน้ท่ีเขตปลอดอากร (Free Zone) 

กลุ่มบริษัทให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำส ำหรบัสนิค้ำควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แขง็ภำยใต้กำร

ด ำเนินงำนของ JPAC และ PCS ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ซึง่กลุ่มบรษิทัมรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและ

บรหิำรสนิค้ำส ำหรบัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ซึง่ต้องกำรกำรจดัเกบ็ในอุณหภูมติ ่ำ เช่น สนิคำ้กลุ่ม

อำหำรสดซึง่อยู่ระหว่ำงรอกำรแปรรปู และกำรสง่ออกจ ำพวก เนื้อสตัว ์ผลไม ้น ้ำผลไม ้ผกัสด ไอศกรมี และเนยแขง็ 

เป็นตน้ สนิคำ้กลุ่มอำหำรส ำเรจ็รปู สนิคำ้กลุ่มอเิลก็ทรอนิกส ์สนิคำ้กลุ่มน ้ำยำและสำรเคม ีและสนิคำ้กลุ่มยำ เป็นต้น 

ซึง่ระหว่ำงปี 2556 ถงึ ปี 2558 บรษิทัฯ มรีำยไดก้ำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ส ำหรบัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมิ

แช่เยน็และแช่แขง็คดิเป็นสดัส่วนประมำณร้อยละ 14.3 - 20.0 ของรำยไดร้วมของบรษิัทฯ โดยห้องเยน็ของกลุ่ม

บรษิทั มรีะบบควำมเยน็หลำยระดบัตัง้แต่อุณหภูม ิ-40 ถงึ 25 องศำเซลเซยีส เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรหอ้งเยน็

ทีแ่ตกต่ำงกนัของสนิคำ้แต่ละประเภท ซึง่รำยไดด้งักล่ำวสำมำรถแบ่งออกเป็นรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้

ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ และรำยได้จำกกำรให้บรกิำรจดักำรสนิค้ำควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ 

(Handling) เช่น บรกิำรคดัแยกสินค้ำ บรกิำรบรรจุผลติภณัฑ์ในหบีห่อ (Packaging) เป็นต้น ปจัจุบนับรษิัทฯ ได้

ใหบ้รกิำรผสมชสีใหก้บัลกูคำ้ของบรษิทัฯ ในเขตพืน้ทีป่ลอดอำกรดว้ย ซึง่จะช่วยลดภำระภำษีใหก้บัลกูคำ้ของบรษิทั

ฯ ได้ โดยบรษิัทฯ ได้ท ำกำรหำรอืกบักรมศุลกำกรก่อนกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว และได้จดหมำยตอบรบัจำกกรม

ศุลกำกรใหด้ ำเนินกำรดงักล่ำวแลว้ 

กลุ่มบริษัทได้น ำระบบบริหำรรบัฝำกและบริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แขง็ (Cold Chain 

Management System หรอื "CCMS") ที่พฒันำโดย DITS เขำ้มำใช้เพิม่ประสทิธภิำพบรหิำรจดักำรสนิคำ้และกำร

รบัฝำกขอ้มูลของกลุ่มบรษิทั โดยระบบ CCMS จะบนัทกึกำรเคลื่อนไหวของสนิคำ้ทุกชิน้ ท ำใหบ้รษิทัฯ และลูกคำ้

สำมำรถตดิตำมสถำนะของสนิคำ้ไดต้ลอดเวลำแบบเรยีลไทม ์(Realtime) ลดเวลำและค่ำใชจ้่ำยในกำรคน้หำสนิคำ้ 

เพิม่ควำมรวดเรว็ในกำรบรกิำร และลดควำมผดิพลำดทีอ่ำจเกดิขึน้กบัสนิคำ้ 

ทัง้น้ี ณ ปจัจุบนั กลุ่มบรษิัทมคีลงัสนิค้ำบนพื้นที่ทัว่ไปเพื่อใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ส ำหรบัสนิค้ำ

ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็จ ำนวน 9 หลงั คดิเป็นพืน้ทีป่ระมำณ 52,265 ตำรำงเมตร ตัง้อยู่บนถนนบำงนำ-

ตรำด กโิลเมตรที ่19 จงัหวดัสมุทรปรำกำร ถนนสวุนิทวงศ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรำ มหำชยั จงัหวดัสมุทรสำคร ซึง่เป็น

พืน้ทีท่ีอ่ยู่ไม่ไกลจำกศนูยก์ระจำยสนิคำ้และแหล่งสนิคำ้ทีส่ ำคญั กล่ำวคอื แหล่งเรอืประมง โรงงำนผลติอำหำร นิคม

อุตสำหกรรม ท่ำเรอื และท่ำอำกำศยำน และมเีสน้ทำงกำรคมนำคมและระบบสำธำรณูปโภคทีส่ะดวก  

นอกจำกนี้ กลุ่มบรษิทัเป็นผูใ้หบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็รำยแรกใน

ประเทศไทยทีม่พีืน้ทีค่ลงัสนิคำ้ส ำหรบัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ทีไ่ดร้บัอนุญำตจำกกรมศุลกำกรให้
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เป็นพื้นที่เขตปลอดอำกร (Free Zone) โดยมีพื้นที่ประมำณ 10,994 ตำรำงเมตร ตัง้อยู่บนถนนบำงนำ-ตรำด 

กโิลเมตรที ่19 จงัหวดัสมุทรปรำกำร และถนนสวุนิทวงศ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรำ 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงพืน้ทีค่ลงัสนิคำ้เพื่อรบัฝำกสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ของกลุ่มบริษทั แบ่ง

ตำมพืน้ทีท่ ัว่ไปและพืน้ทีเ่ขตปลอดอำกร (Free Zone) ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 

ด าเนินงาน
โดย 

ท่ีตัง้ 
พืน้ท่ีทัว่ไป 

พืน้ท่ีเขตปลอด
อากร (Free Zone) 

รวมพืน้ท่ี
คลงัสินค้า 

(ตารางเมตร) (ตารางเมตร) (ตารางเมตร) 
PCS มหำชยั จงัหวดัสมทุรสำคร 31,996 - 31,996 
JPAC ถนนสวุนิทวงศ ์จงัหวดั

ฉะเชงิเทรำ 
4,735 5,170 9,905 

JPK บำงนำ-ตรำด กโิลเมตรที ่19 
จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

4,540 5,824 10,364 

รวมพืน้ท่ีคลงัสินค้า 41,271 10,994 52,265 

กลุ่มบรษิทัด ำเนินกำรขยำยพืน้ที่คลงัสนิคำ้ส ำหรบัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ของกลุ่มบรษิัท

อย่ำงต่อเนื่อง โดยระหว่ำงปี 2556 ถงึ 2558 กลุ่มบรษิทัมคีลงัสนิคำ้ส ำหรบัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็

เพิม่ขึน้จ ำนวน 2 อำคำร และมพีื้นทีร่บัฝำกเพิม่ขึน้จำกปี 2556 จ ำนวน 23,525 ตำรำงเมตร โดยใน ปี 2557 JPK 

ไดเ้ริม่ด ำเนินกำรใหบ้รกิำรคลงัสนิคำ้ส ำหรบัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็บนพืน้ทีท่ ัว่ไป และในไตรมำส

ที ่1 ปี 2558 JPK เริม่เปิดใหบ้รกิำรในส่วนพืน้ทีเ่ขตปลอดอำกร (Free Zone) ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มคีวำมสำมำรถใน

กำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็เพิม่ขึน้  

 ตำรำงต่อไปนี้แสดงพืน้ทีค่ลงัสนิคำ้เพื่อรบัฝำกสนิคำ้แช่แขง็แช่เยน็ระหว่ำงปี 2556 ถงึ ปี 2558 

 หน่วย 2556 2557 2558 

จ ำนวนคลงัสนิคำ้ อำคำร 7 8 9 

พืน้ทีท่ ัว่ไป ตำรำงเมตร 28,740 37,271 41,271 

พืน้ทีเ่ขตปลอดอำกร (Free Zone) ตำรำงเมตร - 5,170 10,994 

รวมพืน้ท่ีคลงัสินค้า ตารางเมตร 28,740 42,441 52,265 

  

 ตำรำงต่อไปนี้แสดงอตัรำกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้ควบคมุอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ (Occupancy Rate) 

ระหว่ำงปี 2556 ถงึ 2558 
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 2556 2557 2558 

ปรมิำณสนิคำ้ทีค่ลงัสนิคำ้สำมำรถรองรบัได ้

(Revenue Ton) 

39,194 63,194 69,194 

อตัรำกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้ควบคุมอุณหภมูิ

แช่เยน็และแช่แขง็1 (รอ้ยละ) 

80.8 70.7 64.5 

หมำยเหตุ: 1อตัรำกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้ควบคุมอณุภูมแิชเ่ยน็และแชแ่ขง็ค ำนวณจำกปรมิำณสนิคำ้ควบคุมอณุหภูมแิชเ่ยน็และแชแ่ขง็ที่ 

   ใหบ้รกิำรรบัฝำก (Ton) หำรดว้ยปรมิำณสนิคำ้ทีค่ลงัสนิคำ้ควบคุมอณุหภูมแิชเ่ยน็และแชแ่ขง็สำมำรถรองรบัได้ (Ton) 

ทัง้นี้ กำรให้บริกำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำส ำหรบัสนิค้ำควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แขง็ระหว่ำงกลุ่ม

บริษัท และลูกค้ำสำมำรถแบ่งออกได้เป็นสองประเภท กล่ำวคอื 1) กำรให้บรกิำรแบบที่มีกำรท ำสญัญำที่มอีำยุ

สญัญำประมำณ 1 - 3 ปี โดยสญัญำดงักล่ำวสว่นใหญ่จะเป็นกำรท ำระหว่ำงกลุ่มบรษิทั และลกูคำ้ทีม่ขีนำดใหญ่ และ 

2) แบบทีไ่ม่มกีำรท ำสญัญำระยะยำว ซึง่รำยละเอยีดขอ้ตกลงกำรใหบ้รกิำรรวมทัง้อตัรำค่ำบรกิำรจะระบุในขอ้เสนอ

กำรใหบ้รกิำร (Service Proposal) ซึ่งจะมกีำรปรบัปรุงต่อเมื่อรำยละเอยีดกำรให้บรกิำรและอตัรำค่ำบรกิำรมกีำร

เปลี่ยนแปลง โดยส่วนใหญ่ลูกค้ำจะเป็นประเภทแบบที่ไม่มีกำรท ำสญัญำระยะยำว อย่ำงไรก็ด ีอตัรำค่ำบรกิำร

คลงัสนิค้ำส ำหรบัสนิค้ำควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็บนพื้นที่เขตปลอดอำกร (Free Zone) จะสูงกว่ำอตัรำ

ค่ำบรกิำรบนพืน้ทีท่ ัว่ไป โดยคดิอตัรำค่ำบรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ส ำหรบัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่

แขง็ต่อตนั 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ส ำหรบัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิชเ่ยน็และ

แช่แขง็ของบรษิทัฯ ส ำหรบัปีบญัช ี2556 ถงึ 2558  

หน่วย : ล้านบาท 

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 

(งบการเงินรวมเสมือน)  (งบการเงินรวม) (งบการเงินรวม) 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำร

สนิคำ้ควบคุมอุณหภมูแิช่เยน็และแช่แขง็ 

297.9 350.9 469.4 

หมำยเหตุ: 1 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรบรหิำรจดักำรขำ้งตน้ไมร่วมรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ควบคุมอณุหภูมแิชเ่ยน็และแชแ่ขง็ เนื่องจำก 

อยู่ในส่วนธรุกจิใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้   

นอกจำกนี้  PCS JPAC และ JPK ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำก

คณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุนหรอืบโีอไอ ซึง่ท ำใหบ้รษิทัดงักล่ำวไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทำงภำษอีำกร 
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ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

บรษิัทฯ มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้ำในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นหลกั เนื่องจำกแหล่งที่ตัง้ของห้องเย็นของ

บรษิทัฯ ครอบคลุมพื้นทีด่งักล่ำว โดยกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยของกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำส ำหรบัสนิค้ำ

ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็บนพื้นที่ทัว่ไปและพื้นที่เขตปลอดอำกร (Free Zone) ได้แก่ ผู้ประกอบกำรใน

ประเทศที่น ำเข้ำและผลิตอำหำรสด ซึ่งอยู่ระหว่ำงรอกำรแปรรูปและกำรส่งออก ผู้ประกอบกำรอำหำรแช่แข็ง 

ผูป้ระกอบกำรอำหำรส ำเรจ็รปูทีร่อกำรสง่ออก ผูป้ระกอบกำรดำ้นอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์และผูป้ระกอบกำรดำ้นยำ 

เป็นต้น นอกจำกนี้ บรษิทัฯ มกีำรหำลูกคำ้ใหม่ โดยกำรคน้หำรำยชื่อผูป้ระกอบกำรจำกฐำนขอ้มูลของกรมโรงงำน

อุตสำหกรรม หรอืสมำคมแช่เยอืกแขง็ไทย จำกนัน้คดัแยกลูกคำ้ทีม่ศีกัยภำพเป็นเขตพืน้ทีต่ำมแหล่งทีต่ัง้หอ้งเยน็

ของบรษิทัฯ และท ำกำรนดัหมำยลกูคำ้เพื่อเชญิเขำ้มำเยีย่มชมคลงัสนิคำ้ และน ำเสนอกำรบรกิำรของบรษิทัฯ  

สภาวะการแข่งขนั 

 คู่แข่งในกำรให้บริกำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำส ำหรบัสนิค้ำควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แขง็ ได้แก่ 

บรษิทั ปิตมิหำชยัหอ้งเยน็ จ ำกดั บรษิทั เทพมณี โคลดส์ตอเรจ (มหำชยั) จ ำกดั และบรษิทั เอม็เคหอ้งเยน็ จ ำกดั 

เป็นต้น ซึ่งคู่แข่งดงักล่ำวตัง้อยู่ในพื้นที่ใกล้เคยีง อย่ำงไรกต็ำม พื้นที่ที่คลงัสนิค้ำแช่เยน็และแช่แขง็ของบรษิัทฯ 

ตัง้อยู่มคีวำมตอ้งกำรใชง้ำนคลงัสนิคำ้แช่เยน็และแช่แขง็ค่อนขำ้งมำก ท ำใหก้ำรแขง่ขนัอยู่ในระดบัปำนกลำง 

2.1.2 ธรุกิจให้บริการขนส่งสินค้า 

กลุ่มบรษิัทให้บรกิำรขนส่งสนิคำ้ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ JTS และ PLP โดยมวีตัถุประสงค์หลกั

เพื่อผลกัดนัใหก้ลุ่มบรษิทัเป็นผูป้ระกอบกำรโลจสิตกิสอ์ย่ำงครบวงจร และเพิม่ควำมสะดวกสบำยใหก้บัลูกค้ำของ

กลุ่มบรษิัท โดยระหว่ำงปี 2556 ถึง 2558 กลุ่มบรษิทัมรีำยได้เฉลี่ยจำกกำรให้บรกิำรขนส่งสนิคำ้ประมำณร้อยละ 

3.7 – 4.7 ของรำยไดร้วมของบรษิทัฯ  

กลุ่มบรษิัทให้บริกำรขนส่งสนิค้ำในประเทศ และขนส่งสนิค้ำข้ำมแดน (Cross Border) เช่น ประเทศลำว 

ประเทศกมัพูชำ ประเทศมำเลเซยี และประเทศพม่ำ และมแีผนทีจ่ะขยำยเสน้ทำงกำรใหบ้รกิำรไปยงัประเทศอื่นใน

แถบภูมภิำคเอเชยีในอนำคต เช่น ประเทศเวยีดนำม และประเทศจนี เป็นตน้ โดยสนิคำ้ทีก่ลุ่มบรษิทัใหบ้รกิำรขนส่ง

สำมำรถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ สนิคำ้ทัว่ไป สนิคำ้อนัตรำย ยำนยนต ์และสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และ

แช่แขง็ โดยกลุ่มบรษิัทมกีำรตดิตัง้ระบบ Real time GPS Tracking เพื่อแสดงต ำแหน่ง สถำนะ ควำมเรว็ และทศิ

ทำงกำรเดินรถของรถขนส่ง รวมถึงใช้ข้อมูลในกำรประเมินพฤติกรรมกำรขบัรถขนส่งของบริษัท เช่น กำรใช้

ควำมเรว็เกนิก ำหนด กำรจอดรถโดยไม่ดบัเครื่อง ขบัรถออกนอกเสน้ทำงทีไ่ดก้ ำหนดไว้ และยงัช่วยเพิม่ควำมมัน่ใจ

ให้กบัลูกค้ำไดว้่ำสนิคำ้ของลูกคำ้ไดส้่งสนิคำ้ทนัเวลำและปลอดภยั นอกจำกนี้ กลุ่มบรษิทัใชร้ะบบกำรจดักำรกำร

ขนส่ง (Transportation Management System หรอื "TMS") เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพในกำรบรหิำรกำรขนส่งและกำร

รบัฝำกขอ้มูลของกลุ่มบรษิทั โดยระบบ TMS จะควบคุมระบบกำรขนส่งทัง้หมด ซึง่ครอบคลุมกจิกรรมทีเ่กี่ยวเน่ือง

กบักระบวนกำรขนส่งตัง้แต่กำรจองรถจนถึงกำรบนัทกึบญัช ีซึง่รวมถงึ กำรวำงแผนจดัเสน้ทำงกำรเดนิรถให้เกดิ
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ประโยชน์สงูสุด กำรตดิตำมต ำแหน่งหรอืสถำนะของสนิค้ำตัง้แต่ออกจำกคลงัสนิค้ำจนถึงกำรส่งมอบ  กำรจดักำร

ค ำสัง่ขนสง่และเอกสำรประกอบกำรขนสง่ กำรเกบ็ขอ้มลูในระบบอเิลก็ทรอนิคส ์เช่น ระบบบญัชอีอนไลน์ ซึง่รวมถงึ 

ระบบใบแจ้งหนี้ และกำรช ำระเงนิ เป็นต้น นอกจำกนี้กลุ่มบรษิัทได้น ำระบบรำยงำนกำรควบคุมอุณหภูม ิ (GPS 

Temperature Online Report) ติดตัง้ในกำรบรกิำรขนส่งส ำหรบัสนิค้ำควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แขง็ โดยมี

อุปกรณ์ตรวจวดัระดบัอุณหภูมทิีแ่จง้ค่ำทุกๆ 5 นำท ีเพื่อป้องกนัอุณหภูมไิม่ใหต้ ่ำหรอืสงูกว่ำทีก่ ำหนด 

กลุ่มบรษิัทได้ก ำหนดนโยบำยกำรขนส่งของกลุ่มบรษิัทเพื่อป้องกนัอุบตัิเหตุที่อำจจะเกดิขึน้จำกกำรขนส่ง 

โดยได้ก ำหนดให้พนักงำนขบัรถขนส่งทุกคนผ่ำนกำรฝึกอบรมตำมหลกัสูตรกำรขนส่ง และมีประกนัภยัคุ้มครอง

สนิคำ้ตลอดกำรขนส่ง นอกจำกนี้ กลุ่มบรษิัทได้ก ำหนดมำตรฐำนในส่วนของรถขนส่งวตัถุอนัตรำยให้เป็นไปตำม

มำตรฐำนทีก่ ำหนด มกีำรอบรมใหค้วำมรูแ้ก่พนักงำนขบัรถในดำ้นต่ำงๆ และท ำประกนัภยัควำมเสยีหำยของวตัถุ

อนัตรำยในกรณีเกดิอุบตัเิหตุ เพื่อเป็นมำตรกำรช่วยลดควำมเสีย่งในกำรเกดิอุบตัภิยัและควำมสญูเสยีทีอ่ำจเกดิขึน้

ในระหว่ำงกำรขนสง่วตัถุอนัตรำย และมกีำรก ำหนดใหพ้นักงำนขบัรถทุกคนมใีบอนุญำตประเภทที ่4 ผ่ำนกำรสอบ

ประวตั ิตรวจร่ำงกำย ตรวจสภำพรถทุกครัง้ก่อนใชง้ำน และไดร้บัอบรมก่อนปฏบิตังิำน รวมไปถึงพนักงำนขบัรถ

ตอ้งมกีำรตรวจสภำพตูห้รอืสนิคำ้อนัตรำยเบือ้งตน้และสญัลกัษณ์ต่ำงๆ ทีถู่กตอ้งก่อนขบัเคลื่อนรถออกไป และมกีำร

ก ำหนดใหร้ถขนสง่วตัถุอนัตรำยมอีุปกรณ์เพื่อรกัษำควำมปอดภยัครบถว้นตำมขอ้ก ำหนด 

กำรใหบ้รกิำรขนสง่สนิคำ้ แบ่งเป็น 4 ประเภทหลกัตำมลกัษณะสนิคำ้ ดงันี้ 

(ก) สนิคำ้ทัว่ไป 

กลุ่มบริษัทให้บรกิำรขนส่งสนิค้ำทัว่ไปในประเทศ และขนส่งสนิค้ำทัว่ไปข้ำมแดน (Cross Border)  

ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ และ JTS โดยใชร้ถขนสง่ทัง้หมด 5 ประเภท ไดแ้ก่  รถหวัลำก Low-Bed 

รถหวัลำก Flat-Bed รถบรรทุกขนำด 4 ลอ้ รถบรรทุกขนำด 6 ลอ้ และรถบรรทุกขนำด 10 ลอ้ ซึง่ท ำใหก้ลุ่ม

บรษิทัสำมำรถขนสนิคำ้ไดห้ลำยแบบ กล่ำวคอื ทัง้ในลกัษณะสนิคำ้ขนำดเลก็ สนิคำ้ทีบ่รรจุในตูค้อนเทนเนอร ์

และสนิคำ้แบบวำงบนพืน้รำบซึง่ต่ำงจำกรถลำกแบบหำงปลำทีใ่ชข้นของไดเ้ฉพำะตูค้อนเทนเนอรเ์ท่ำนัน้  

กำรให้บริกำรขนส่งสนิค้ำทัว่ไปส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทไม่มีกำรท ำสญัญำระยะยำวระหว่ำงกลุ่ม

บรษิทักบัลกูคำ้ อย่ำงไรกด็ ีรำยละเอยีดขอ้ตกลงกำรใหบ้รกิำรรวมทัง้อตัรำค่ำบรกิำรขนส่งจะระบุในขอ้เสนอ

กำรใหบ้รกิำร (Service Proposal) ซึง่จะมกีำรปรบัปรุงต่อเมื่อรำยละเอยีดกำรใหบ้รกิำรและอตัรำค่ำบรกิำรมี

กำรเปลี่ยนแปลง โดยอตัรำค่ำบริกำรขนส่งของกลุ่มบริษัทจะคิดตำมระยะทำงกำรขนส่งต่อเที่ยว ซึ่งใน

รำยละเอยีดขอ้เสนอกำรให้บริกำร (Service Proposal) ให้สทิธิกลุ่มบรษิัทในกำรปรบัเพิม่อตัรำค่ำบรกิำร

ขนสง่หำกรำคำน ้ำมนัมกีำรปรบัตวัเพิม่ขึน้ตำมที่ระบุในขอ้เสนอกำรใหบ้รกิำร (Service Proposal)  
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รถหวัลำก Low-Bed รถหวัลำก Flat-Bed 

  

รถบรรทุกขนำด 4 ลอ้ รถบรรทุกขนำด 6 ลอ้ 

 

รถบรรทุกขนำด 10 ลอ้ 

(ข) สนิคำ้อนัตรำย 

กำรขนส่งสนิคำ้อนัตรำยเป็นสว่นหนึ่งของกำรบรกิำรภำยใต้สมัปทำนจำกกำรท่ำเรอืแห่งประเทศไทย

ในกำรควบคุมดูแลสนิค้ำอนัตรำยในเขตพืน้ทีท่่ำเรอืแหลมฉบงั ซึง่ ณ ปจัจุบนั บรษิัทฯ เป็นผูป้ระกอบกำร

รำยเดยีวทีไ่ดร้บัสมัปทำนในกำรขนสง่สนิคำ้อนัตรำยในเขตพืน้ทีแ่หลมฉบงั   

กำรให้บรกิำรขนส่งสนิคำ้อนัตรำยของบรษิทัฯ ด ำเนินงำนภำยใต้ JTS โดยเสน้ทำงกำรขนส่งสนิค้ำ

อนัตรำยของ JTS สำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 เสน้ทำง ไดแ้ก่  
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เสน้ทำงกำรน ำเขำ้สนิคำ้อนัตรำย  

JTS ใหบ้รกิำรรบัสนิคำ้จำกท่ำเทยีบเรอืแหลมฉบงั และน ำไปส่งทีค่ลงัสนิคำ้อนัตรำยของบรษิทัฯ ซึง่

เส้นทำงมีระยะทำงตัง้แต่ท่ำเทียบเรือต่ำงๆ ในเขตท่ำเรือแหลมฉบังจนถึงคลังสินค้ำเฉลี่ยประมำณ 2 

กโิลเมตรและใหบ้รกิำรรบัสนิคำ้จำกท่ำเทยีบเรอืไปสง่ทีโ่รงงำนของลกูคำ้ โดยโรงงำนลกูคำ้สว่นใหญ่ตัง้อยู่ใน

เขตภำคกลำงและภำคตะวนัออก เช่น จงัหวดัชลบุร ีจงัหวดัระยอง เป็นตน้  

เสน้ทำงกำรสง่ออกสนิคำ้อนัตรำย 

JTS ใหบ้รกิำรไปรบัสนิคำ้ทีค่ลงัสนิคำ้อนัตรำยของบรษิทัฯ และน ำไปสง่ทีท่่ำเทยีบเรอืแหลมฉบงั ซึง่มี

เสน้ทำงมรีะยะทำงตัง้แต่คลงัสนิคำ้อนัตรำยจนถงึท่ำเทยีบเรอืต่ำงๆ ในเขตท่ำเรอืแหลมฉบงัเฉลีย่ประมำณ 2 

กโิลเมตร และใหบ้รกิำรขนสง่สนิคำ้จำกโรงงำนของลกูคำ้ไปยงัท่ำเทยีบเรอื  

ทัง้นี้ JTS จะจดัจำ้งรถขนส่งจำกผู้รบัจ้ำงภำยนอกเพื่อใช้ขนส่งสนิค้ำโดยมี JTS เป็นคนบรหิำรและ

ควบคุมกำรขนส่งทัง้หมด ซึง่ในช่วงทีม่คีวำมต้องกำรสงูบรษิทัฯ จะใชร้ถบรรทุกในกำรขนส่งประมำณ 70 - 

80 คนั เพื่อรองรบัตูค้อนเทนเนอรป์ระมำณ 8,000 - 10,000 ตูต่้อเดอืน 

 เนื่องจำกกำรให้บริกำรขนส่งสนิค้ำอนัตรำยเป็นส่วนหนึ่งของกำรบรกิำรภำยใต้สมัปทำนจำกกำร

ท่ำเรอืแห่งประเทศไทย สญัญำกำรใหบ้รกิำรขนสง่ของ JTS จงึเป็นสญัญำระยะยำวระหว่ำง JTS และบรษิทัฯ 

โดยอตัรำกำรใหบ้รกิำรขนสง่จะคดิเป็นต่อตูค้อนเทนเนอร ์ตำมอตัรำทีก่ ำหนดโดยกำรท่ำเรอืแห่งประเทศไทย 

ทัง้นี้ รำยไดส้ว่นหนึ่งของรำยไดจ้ำกกำรขนสง่สนิคำ้อนัตรำยจะถูกแบ่งใหก้บักำรท่ำเรอืแห่งประเทศไทย  

 

รถบรรทุกสนิคำ้อนัตรำย 
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(ค) ยำนยนต ์

กลุ่มบรษิัทให้บรกิำรขนส่งยำนยนต์ด้วยรถบรรทุกรถ (Car Carrier) ให้กบัลูกค้ำประเภทธุรกจิยำน

ยนต์ชัน้น ำของประเทศ ซึ่งครอบคลุมกำรขนส่งยำนยนต์ตัง้แต่โรงงำนผลติ กำรส่งกระจำยไปยงัตวัแทน

จ ำหน่ำยรถยนต์ทัว่ประเทศ รวมถึงกำรให้บรกิำรขนส่งรถยนต์น ำเขำ้และรถยนต์ส่งออกขำ้มแดน (Cross 

Border) ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของ JTS  

ลกูคำ้หลกัที ่JTS ใหบ้รกิำรขนส่งรถยนต์เป็นลกูคำ้โดยตรงของบรษิทัฯ และ ATL เช่น บรษิทั นิสสนั 

มอเตอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั บรษิทั ทำทำ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั บรษิัท สหกำรประมูล จ ำกดั 

(มหำชน) และตวัแทนจ ำหน่ำยรถยนต ์และลกูคำ้รำยใหญ่รำยอื่นทีไ่ม่ใช่ลกูคำ้โดยตรงของบรษิทัฯ และ ATL  

ทัง้นี้ สญัญำกำรใหบ้รกิำรระหว่ำง JTS และลูกคำ้รำยอื่นส่วนใหญ่จะเป็นสญัญำอำยุประมำณ 1 - 3 ปี 

ในขณะทีส่ญัญำกำรให้บรกิำรระหว่ำง JTS กบั ATL จะเป็นสญัญำอำยุประมำณ 3 ปี  โดยอัตรำค่ำบรกิำร

ขนสง่ทัง้สองกลุ่มลกูคำ้จะคดิอตัรำค่ำบรกิำรต่อคนัตำมระยะทำงกำรขนสง่  

 
รถบรรทุกรถ (Car Carrier) 

(ง) สนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ 

กลุ่มบริษัทให้บริกำรขนส่งสินค้ำควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็งด้วยรถห้องเย็นภำยใต้กำร

ด ำเนินงำนของ PLP โดยลูกคำ้ส่วนใหญ่ของกลุ่มบรษิทัเป็นลกูคำ้ทีใ่ชบ้รกิำรคลงัสนิคำ้ส ำหรบัสนิคำ้ควบคุม

อุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ของกลุ่มบรษิทัฯ 

กำรให้บริกำรขนส่งสนิค้ำควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แขง็ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทไม่มีกำรท ำ

สญัญำระยะยำวระหว่ำงกลุ่มบรษิัทกบัลูกค้ำ อย่ำงไรกด็ ีรำยละเอียดข้อตกลงกำรให้บรกิำรรวมทัง้อตัรำ

ค่ำบรกิำรขนส่งจะระบุในขอ้เสนอกำรใหบ้รกิำร (Service Proposal) ซึง่จะมกีำรปรบัปรุงต่อเมื่อรำยละเอยีด

กำรใหบ้รกิำรและอตัรำค่ำบรกิำรมกีำรเปลีย่นแปลง โดยอตัรำค่ำบรกิำรขนสง่ของกลุ่มบรษิทัจะคดิตำมระยะ

ทำงกำรขนสง่ต่อเทีย่ว ซึง่ในรำยละเอยีดขอ้เสนอกำรใหบ้รกิำร (Service Proposal)  
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รถหอ้งเยน็ 

ตำรำงต่อไปนี้จ ำนวนรถขนสง่ของกลุ่มบรษิทั ณ 31 ธนัวำคม 2558 แบ่งตำมประเภทรถขนสง่ดงันี้ 

ด าเนินงาน
โดย 

รถหวัลาก 
Flat-Bed 

รถบรรทุกรถ 
(Car Carrier) 

รถขนส่งห้อง
เยน็ขนาด 4 ล้อ 

รถขนส่งห้องเยน็
ขนาด 6 ล้อ 

รถขนส่งห้อง
เยน็ขนาด 10 ล้อ 

(คนั) (คนั) (คนั) (คนั) (คนั) 
JTS 19 18 - - - 
PLP - - 9 3 21 
รวม 19 18 9 3 21 

ณ ปจัจุบนั กลุ่มบรษิทัมรีถหวัลำก Flat-Bed เป็นของตนเอง 19 คนั และจดัจำ้งผูร้บัจำ้งภำยนอกเพื่อใชข้นสง่

สนิค้ำโดยรถหวัลำก Low-Bed รถ 4 ล้อ รถ 6 ล้อ และรถ 10 ล้อ ซึ่งมกีลุ่มบริษัทเป็นคนบรหิำรและควบคุมกำร

ขนสง่ทัง้หมด 

นอกจำกนี้ กลุ่มบรษิทัมรีถบรรทกุรถ (Car Carrier) ทัง้หมด 18 คนั สำมำรถบรรทุกรถเพื่อกำรจดัสง่รถยนต์

ไดจ้ ำนวน 7-8 คนัต่อเทีย่ว และมรีถขนสง่หอ้งเยน็ขนำด 4 ลอ้ 6 ลอ้และ 10 ลอ้ทัง้หมด 33 คนั 
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ตำรำงต่อไปนี้แสดงปรมิำณ และรำยไดจ้ำกกำรขนสง่ของบรษิทัฯ ส ำหรบัปีบญัช ี2556 ถงึ 2558 

กลุ่มธรุกิจ 

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 

(งบการเงินรวมเสมอืน)  (งบการเงินรวม) (งบการเงินรวม)  
รายได ้

(ล้านบาท) 
รอ้ยละ รายได ้

(ล้านบาท) 
รอ้ยละ รายได ้

(ล้านบาท) 
รอ้ยละ 

กำรขนสง่สนิคำ้ทัว่ไป 13.1 17.0 18.2 20.8 30.8 28.1 
กำรขนสง่สนิคำ้อนัตรำย 19.5 25.2 20.9 23.8 21.0 19.2 
กำรขนสง่รถยนต ์ 9.21    11.8 22.5 25.6 20.9 19.0 
กำรขนสง่สนิคำ้ควบคมุ
อุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ 

35.6 46.0 26.2 29.8 37.0 33.7 

รวมทัง้หมด   77.4 100.0 87.8 100.0 109.7 100.0 

1 บรษิทัฯ เริม่ใหบ้รกิำรกำรขนส่งรถยนตใ์นชว่งไตรมำสที ่2 ปี 2556 

ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ธุรกิจให้บริกำรขนส่งสินค้ำเป็นหนึ่ งในธุรกิจซึ่งช่วยส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทเป็นผู้ประกอบกำรโลจิส  

ตกิสอ์ย่ำงครบวงจร ดงันัน้ กลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยทีบ่รษิทัฯ ใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกคำ้ทีใ่ชบ้รกิำร

จดักำรคลงัสนิคำ้ของบรษิทัฯ ทีต่้องกำรเพิม่ควำมสะดวก และลดต้นทุนทำงดำ้นโลจสิตกิสข์องบรษิทั ทัง้นี้ ลกูคำ้ที่

บรษิทัฯ ใหบ้รกิำรขนส่ง ไดแ้ก่ ลูกคำ้ทีใ่ชบ้รกิำรคลงัสนิคำ้ส ำหรบัสนิคำ้ทัว่ไป  ผูป้ระกอบกจิกำรน ำเขำ้และส่งออก

รถยนต์ ตวัแทนจ ำหน่ำยรถยนต์ ลูกคำ้ที่ใชบ้รกิำรคลงัสนิค้ำส ำหรบัสนิค้ำควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ และ

บรษิทัทีม่กีำรน ำเขำ้และสง่ออกสนิคำ้อนัตรำยผ่ำนท่ำเรอืแหลมฉบงั เป็นตน้ 

นอกจำกนี้ ในปีทีผ่่ำนมำ บรษิทัฯ พยำยำมทีจ่ะขยำยฐำนลูกคำ้ไปยงัผูป้ระกอบกำรต่ำงประเทศ เช่น ประเทศ

ลำว และประเทศพม่ำ โดยกำรใหบ้รกิำรขนส่งขำ้มแดน (Cross Border) ทัง้ในส่วนของกำรขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ 

และกำรขนสง่รถยนต ์และยงัมแีผนกำรขยำยเสน้ทำงขนสง่ไปยงัประเทศในแถบภูมภิำคเอเชยีประเทศอื่น   

 สภาวะการแข่งขนั 

ธุรกิจกำรให้บริกำรขนส่ง เป็นธุรกิจที่มีกำรแข่งขนัสูงมำก เนื่องจำกมีผู้ประกอบกำรขนส่ง จ ำนวนมำก 

อย่ำงไรกด็ ีกำรประกอบธุรกจิกำรขนส่งมลีกัษณะเป็นแบบกำรพึง่พำอำศยักนั เน่ืองจำกไม่มผีูป้ระกอบกำรรำยใดที่

สำมำรถขนส่งสนิคำ้ไดท้ัว่ประเทศ ดงันัน้ ในบำงโอกำสคู่แข่งของบรษิัทฯ อำจว่ำจำ้งใหบ้รษิทัฯ ช่วยท ำงำนขนส่ง

สนิคำ้ หรอืบรษิทัฯ อำจว่ำจำ้งบรษิทัอื่น ในกรณีทีลู่กคำ้มคีวำมต้องกำรมำกกว่ำควำมสำมำรถในกำรใหบ้รกิำรของ

บรษิทัฯ ทัง้นี้ คู่แข่งในธุรกจิกำรใหบ้รกิำรขนส่ง ได้แก่ บรษิัท เคอรี ่โลจสิตกิส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั   บรษิทั หมงิ 

ทรำนสปอรต์ จ ำกดั และบรษิทั เอส ซ ีแครเิออร ์จ ำกดั เป็นตน้  
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2.1.3 ธรุกิจให้บริการขนย้ายในประเทศและต่างประเทศ 

บรษิทัฯ ใหบ้รกิำรขนยำ้ยใหก้บับุคคลและองคก์รทัง้ในและต่ำงประเทศอย่ำงครบวงจร ภำยใตก้ำรด ำเนินงำน

ของ JVK โดย JVK มสี ำนักงำนทัง้ในและต่ำงประเทศ (โดยส ำนักงำนในต่ำงประเทศตัง้อยู่ทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิำ 

ประเทศกมัพูชำ ประเทศเวยีดนำม และประเทศตมิอรต์ะวนัออก ซึง่จะเป็นส ำนักงำนส ำหรบัตดิต่อประสำนงำนกบั

ลูกค้ำที่อยู่ในประเทศดังกล่ำว เพื่อรองรับโอกำสทำงธุรกิจที่จะขยำยตัวในต่ำงประเทศ)  ทัง้นี้ส ำนักงำนใน

ต่ำงประเทศจะไม่ไดท้ ำหน้ำทีใ่หบ้รกิำรขนยำ้ยดว้ยตวัเอง แต่จะตดิต่อประสำนงำนกบัพนัธมติรทำงธุรกจิทีบ่รษิทัฯ 

เหน็ว่ำมศีกัยภำพ และคุณภำพในกำรท ำงำนทีด่ใีนกำรใหบ้รกิำรลกูคำ้ 

อย่ำงไรกด็ ีกำรใหบ้รกิำรขนยำ้ยแต่ละประเภทจะใชบุ้คลำกรทีม่คีวำมช ำนำญเฉพำะทำง และใชอุ้ปกรณ์ใน

กำรขนยำ้ยที่แตกต่ำงกนัตำมควำมเหมำะสมของสิง่ของขนยำ้ย ซึง่บรษิัทฯ มบีุคลำกรทีม่ปีระสบกำรณ์ในกำรขน

ย้ำยสูง และได้รบักำรอบรมส ำหรบักำรขนย้ำยสิง่ของแต่ละประเภทโดยเฉพำะ JVK จ ำแนกบริกำรออกเป็น 4 

ประเภท ไดแ้ก่ บรกิำรขนยำ้ยสิง่ของเครื่องใช้ส ำหรบัทีพ่กัอำศยั บรกิำรขนยำ้ยอุปกรณ์ส ำนักงำน บรกิำรขนย้ำย

อุปกรณ์เครื่องจกัรส ำหรบัโรงงำน และบรกิำรขนยำ้ยสิง่ของส ำหรบังำนแสดงสนิคำ้และศลิปะวตัถุ 

(ก) บรกิำรขนยำ้ยสิง่ของเครื่องใชส้ ำหรบัทีพ่กัอำศยั 
JVK ให้บรกิำรกบับุคคลทัว่ไปในกำรขนย้ำยสิง่ของเครื่องใช้ส ำหรบัที่พกัอำศยั ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ 

ของใชส้่วนตวั สตัวเ์ลีย้ง ยำนพำหนะ โดยบรกิำรที ่JVK ใหบ้รกิำรครอบคลุมตัง้แต่กำรบรรจุหบีห่อเพื่อกำร

ขนยำ้ย บรกิำรรบัฝำกสิง่ของในคลงัสนิคำ้ทัง้แบบระยะสัน้และระยะยำว และบรกิำรใหเ้ช่ำหอ้งแบบส่วนตวั

เพื่อเกบ็สนิคำ้ ตลอดจนบรกิำรตดิตัง้ ในกรณีทีม่กีำรขนยำ้ยขำ้มประเทศ JVK ยงัใหบ้รกิำรจดัส่งทำงเรอืและ

อำกำศ และบรกิำรด ำเนินพธิกีำรทำงศุลกำกรอกีดว้ย  

JVK ไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำกบรษิทัพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ ในกำรให้บรกิำรขนย้ำยสิง่ของเครื่องใช้

ใหก้บัลกูคำ้ทีซ่ือ้อสงัหำรมิทรพัย ์ซึง่เป็นหนึ่งในกลยุทธท์ำงกำรตลำดของบรษิทัพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ 

เน่ืองจำกลกูคำ้ส่วนหนึ่งของ JVK เป็นบุคคลและบรษิทัต่ำงชำต ิบรษิทัฯ จงึไดเ้พิม่กำรใหบ้รกิำรเพื่อ

ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกแก่บุคคลดงักล่ำวในกำรยำ้ยถิน่ฐำน ไดแ้ก่ บรกิำรพำชมสถำนทีก่่อนกำรยำ้ยถิน่ฐำน 

บรกิำรดำ้นวซี่ำและตรวจคนเขำ้เมอืง บรกิำรจดัหำทีพ่กั บรกิำรจดัหำสถำนศกึษำ เป็นตน้ 

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

จดัท ำแผนงำนและควบคุมกำรขนยำ้ย บรกิำรขนยำ้ยและจดัรปูแบบส ำนกังำน บรกิำรตดิตัง้และถอดประกอบ

เฟอรน์ิเจอรแ์ละอุปกรณ์ส ำนักงำน บรกิำรรบัฝำกอุปกรณ์ส ำนักงำนในคลงัสนิคำ้ บรหิำรบญัชทีรพัยส์นิแบบ 

Real Time 

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

ไดแ้ก่ บรษิทัผูผ้ลติ บรษิทัน ำเขำ้ บรษิทัสง่ออก ซึง่บรกิำรที ่JVK ใหบ้รกิำร ไดแ้ก่ บรกิำรใหค้ ำปรกึษำพรอ้ม

วำงแผนกำรด ำเนินกำรขนยำ้ย บรกิำรบรรจุหบีห่อแบบสุญญำกำศและจดัท ำลงัไมเ้พื่อเตรยีมควำมพรอ้มใน
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กำรขนย้ำย บริกำรจดัส่งทำงเรือและอำกำศ บริกำรด ำเนินพิธกีำรทำงศุลกำกรและจดัส่ง บริกำรรบัฝำก

อุปกรณ์เครื่องจกัรส ำหรบัโรงงำน เป็นตน้ 

(ง) บรกิำรขนยำ้ยสิง่ของส ำหรบังำนแสดงสนิคำ้และศลิปะวตัถุ 
งำนแสดงสนิค้ำและงำนขนย้ำยศลิปะวตัถุส่วนใหญ่เป็นสนิค้ำที่มมีูลค่ำสูง จึงต้องกำรบุคลำกรที่มี

ควำมช ำนำญในกำรขนย้ำย JVK มทีมีงำนที่มปีระสบกำรณ์ในกำรบรรจุหบีห่อแบบพเิศษ เช่น กำรใช้โฟม   

เอบ ีและกำรขนยำ้ยสนิคำ้ดว้ยเครื่องมอืพเิศษ 

กำรใหบ้รกิำรของ JVK จะคดิค่ำบรกิำรตำมจ ำนวนเทีย่วรถขนส่งที่ใช ้และ/หรอื ตำมปรมิำณสนิค้ำ 

โดยสว่นใหญ่จะเป็นกำรเสนอบรกิำรเป็นรำยครัง้ 

  
กำรบรรจุหบีห่อ กำรขนยำ้ย 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงปรมิำณ และรำยไดจ้ำกกำรขนยำ้ยของบรษิทัฯ ส ำหรบัปีบญัช ี2556 ถงึ 2558  

กลุ่มธรุกิจ 

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 

(งบการเงินรวมเสมอืน) (งบการเงินรวม)  (งบการเงินรวม) 
รายได ้

(ล้านบาท) 
รอ้ยละ รายได ้

(ล้านบาท) 
รอ้ยละ รายได ้

(ล้านบาท) 
รอ้ยละ 

บรกิำรขนยำ้ยสิง่ของเครื่องใช้
ส ำหรบัทีพ่กัอำศยั 

239.0 85.9 303.0 86.6 227.5 78.9 

บรกิำรขนยำ้ยอุปกรณ์ส ำนกังำน 10.8 3.9 10.5 3.0 10.1 3.5 
บรกิำรขนยำ้ยอุปกรณ์เครื่องจกัร
ส ำหรบัโรงงำน 

14.2 5.1 20.6 5.9 20.9 7.3 

บรกิำรขนยำ้ยสิง่ของส ำหรบังำน
แสดงสนิคำ้และศลิปะ 

14.3 5.1 15.7 4.5 29.9 10.4 

รวมทัง้หมด   278.3 100.0 349.8 100.0 288.4 100.0 
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ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยที่บริษัทฯ ให้บริกำรขนย้ำยของใช้ เครื่องเรือน อุปกรณ์ส ำนักงำน ร้ำนอำหำร และ

อุปกรณ์เบเกอรี ่อุปกรณ์เครื่องจกัรส ำหรบัโรงงำน และ พพิธิภณัฑส์ถำนต่ำงๆ รำ้นสนิคำ้มลูค่ำสงู ไดแ้ก่ บรษิทัทีม่ี

พนกังำนต่ำงชำตทิ ำงำนในประเทศไทย เช่น สถำนทตู หน่วยงำนอสิระต่ำงประเทศ บรษิทัพฒันำอสงัหำรมิทรพัยท์ี่

มบีรกิำรขนยำ้ยสนิคำ้ใหก้บัผูซ้ือ้  และบรษิทัและโรงงำนทีม่คีวำมตอ้งกำรในกำรขนยำ้ย ทัง้นี้ บรษิทัฯ มกีลยุทธก์ำร

ท ำกำรตลำด โดยมกีำรลงโฆษณำกำรบรกิำรขนยำ้ยในอนิเตอรเ์น็ต ใหพ้นกังำนกำรตลำดของบรษิทัฯ ลงพืน้ทีไ่ปที่

ออฟฟิศและโรงงำน เพื่อแจกโบรชวัร ์และน ำเสนอกำรบรกิำรขนยำ้ย นอกจำกนี้ JVK ยงัมกีำรพฒันำกำรบรกิำรให้

เป็นบรษิัทขนยำ้ยทีค่รบวงจร (One Stop Service) เช่น กำรขนยำ้ยเครื่องจกัร JVK จะมกีำรจำ้งผูร้บัเหมำ (Sub-

contractor) เพื่อใหบ้รกิำรเสรมิคอืมกีำรบรกิำรเดนิสำยไฟเพื่อให้เครื่องจกัรสำมำรถพรอ้มใชไ้ดร้วดเรว็มำกขึน้ เป็น

ตน้  

 สภาวะการแข่งขนั 

 คู่แขง่ในกำรใหบ้รกิำรขนยำ้ยทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ไดแ้ก่ บรษิทั บิก๊ มฟู จ ำกดั บรษิทั ไทยวฒันำ 

แพค็กิง้ เซอรว์สิ จ ำกดั และบรษิทั เอจเีอส โฟว ์วนิส ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล มฟูวิง่ จ ำกดั เป็นตน้ ทัง้นี้ คู่แข่งขนัแต่ละ

รำยมกีลุ่มเป้ำหมำยทีแ่ตกต่ำงกนั บำงรำยอำจเน้นใหบ้รกิำรในกำรขนยำ้ยในประเทศเป็นหลกั ขณะทีบ่รษิทัฯ เน้น

ใหบ้รกิำรองคก์รระหว่ำงประเทศ เช่น สถำนทตู เป็นตน้ รวมทัง้ มกีำรขยำยกำรบรกิำรไปยงักำรขนยำ้ยประเภทอื่น 

เช่น ส ำนกังำน และกำรจดักำรแสดง เป็นตน้ 

2.1.4 ธรุกิจให้บริการจดัการเอกสารและข้อมูล  

กลุ่มบรษิทัใหบ้รกิำรรบัฝำกเอกสำรอย่ำงครบวงจรภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของ DTS โดยบรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำก

กำรใหบ้รกิำรรบัฝำกเอกสำร (Document storage service) และกำรใหบ้รกิำรจดักำรเอกสำร (Handling) บรกิำรรบั

ฝำกสื่ออเิลค็ทรอนิคส ์(Electronics media storage service) บรกิำรสแกนเอกสำร (Document scanning service) 

บริกำรบรรจุเอกสำรและจัดท ำทะเบียน (Packing & filling service) บริกำรท ำลำยเอกสำร (Document destroy 

service) และบรกิำรขนสง่เอกสำร เป็นตน้ 

รูปแบบของกำรรบัฝำกเอกสำรและกำรบรกิำรของบรษิทัฯ สำมำรถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ รูปแบบ

ของกล่องเอกสำร รูปแบบของแฟ้มเอกสำร และเอกสำรอเิลค็ทรอนิคส ์(e-document) คลงัรบัฝำกเอกสำรของกลุ่ม

บริษัทมีระบบรกัษำควำมปลอดภัยสูง และถูกควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์และบำร์โค้ด อีกทัง้ ได้น ำ O’Niel 

Software ซึ่งเป็นระบบบริหำรจดักำรคลังเอกสำรที่ได้มำตรฐำนระดับโลกมำใช้ในกำรบริหำรเอกสำรเพื่อเพิ่ม

ประสทิธภิำพในกำรจดักำรและคน้หำเอกสำรอย่ำงเป็นระบบ ถูกตอ้งแม่นย ำ และรวดเรว็  
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ฝำกเอกสำรในรปูแบบของกล่องเอกสำร ฝำกเอกสำรในรปูแบบของแฟ้มเอกสำร 

ณ ปจัจุบนั DTS มคีลงัสนิคำ้ทัง้หมดจ ำนวน 4 หลงั คดิเป็นพืน้ทีท่ ัง้หมดประมำณ 14,520 ตำรำงเมตร  ตัง้อยู่

บนถนนสำมวำ กรุงเทพฯ ถนนสุวนิทวงศ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรำ อ ำเภอสำรภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ เขตท่ำเรอืแหลมฉบงั 

จงัหวดัชลบุร ี ซึง่สำมำรถรองรบัควำมตอ้งกำรในกำรรบัฝำกเอกสำรไดป้ระมำณ 1,100,000 กล่อง 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงพื้นที่คลงัสนิค้ำในกำรให้บรกิำรจดักำรเอกสำรและขอ้มูลของกลุ่มบริษัท ณ วนัที่ 31

ธนัวำคม 2558 

 

ด าเนินงานโดย ท่ีตัง้ 
พืน้ท่ี ความสามารถในการรบัฝาก 

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

ถนนสวุนิทวงศ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรำ 9,000 780,000 
ท่ำเรอืแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุร ี 1,200 72,000 
อ ำเภอสำรภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ 2,400 140,000 

รวม  14,520 1,098,000 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงพืน้ทีค่ลงัสนิคำ้ในกำรใหบ้รกิำรจดักำรเอกสำรและขอ้มูลของกลุ่มบรษิทัระหว่ำงปี 2556 

ถงึ 2558 โดยกลุ่มบรษิทัมคีลงัสนิคำ้ในกำรใหบ้รกิำรจดักำรเอกสำรและขอ้มูลจ ำนวน 4 อำคำร และมพีืน้ทีร่บัฝำก

ลดลงจำกปี 2556 จำก 17,880 ตำรำงเมตร เป็น 14,520 ตำรำงเมตร หรอืลดลงจ ำนวน 3,360 ตำรำงเมตร เน่ืองจำก

ในปี 2557 กลุ่มบรษิัทปรบัเปลี่ยนพื้นที่คลงัสนิค้ำในกำรให้บรกิำรจดักำรเอกสำรและข้อมูล และน ำไปใช้ในกำร

ใหบ้รกิำรรบัฝำกและจดักำรสนิคำ้ทัว่ไปซึง่มตีอ้งกำรพืน้ทีท่ีเ่พิม่ขึน้ และใหผ้ลตอบแทนทีส่งูกว่ำ  

 หน่วย 2556 2557 2558 
จ ำนวนคลงัสนิคำ้ หลงั 5 4 4 
จ ำนวนกล่องทีร่บัฝำก กล่อง 677,850 682,762 739,703 
พืน้ทีท่ ัว่ไป ตำรำงเมตร 16,440 14,520 14,520 
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คลงัรบัฝำกเอกสำรและขอ้มลู 

บรษิทัฯ ใหบ้รกิำรขนส่งเอกสำรเป็นส่วนหนึ่งของกำรใหบ้รกิำรเพื่อเพิม่ควำมสะดวกสบำยใหก้บัลกูคำ้ ทัง้นี้  

DTS มรีถเพื่อใชข้นสง่เอกสำรทัง้หมด 13 คนั 

 

 

 

 

 

รถขนสง่เอกสำร 

สญัญำกำรใหบ้รกิำรจดักำรเอกสำรและขอ้มลูระหว่ำงกลุ่มบรษิทัฯ และลกูคำ้ สว่นใหญ่เป็นสญัญำระยะสัน้ 

อำยุสญัญำประมำณ 1-3 ปี โดยในสญัญำจะระบุขอบเขตของกำรใหบ้รกิำร และอตัรำค่ำบรกิำรทีช่ดัเจน รวมทัง้ 

ก ำหนดวธิกีำรเขำ้ตรวจสอบทรพัยส์นิ ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งกำรตรวจสอบเอกสำรทีฝ่ำกไวก้บักลุ่มบรษิทัฯ 

รำยไดส้ว่นใหญ่ของกำรใหบ้รกิำรจดักำรเอกสำรและขอ้มลูมำจำกรำยไดก้ำรใหบ้รกิำรรบัฝำก โดยระหว่ำงปี 

2556 ถงึ 2558 คดิเป็นสดัสว่นประมำณรอ้ยละ 83.6 – 85.2 ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรจดักำรเอกสำรและขอ้มลู

ทัง้หมด และเป็นรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรจดักำรเอกสำรประมำณรอ้ยละ 14.8 – 16.4 ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร

จดักำรเอกสำรและขอ้มลูทัง้หมด 

 

 



  

  

แบบ 56-1 ปี 2558บรษิทั เจดบัเบิ้ลยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 
 

                                       

 
 

ส่วนที ่1 หน้ำ 47 / 99 

 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงปรมิำณ และรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกเอกสำร และรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรจดักำร

เอกสำรของบรษิทัฯ ส ำหรบัปีบญัช ี2556 ถงึ 2558  

กลุ่มธรุกิจ 

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 

(งบการเงินรวมเสมอืน)  (งบการเงินรวมเสมอืน) (งบการเงินรวม)  
รายได ้

(ล้านบาท) 
รอ้ยละ รายได ้

(ล้านบาท) 
รอ้ยละ รายได ้

(ล้านบาท) 
รอ้ยละ 

กำรใหบ้รกิำรรบัฝำกเอกสำร 60.7 85.4 66.1 85.2 73.4 83.6 
กำรใหบ้รกิำรจดักำรเอกสำร
และบรกิำรขนสง่ 

10.7 14.6 11.5 14.8 14.4 16.4 

รวมทัง้หมด   71.4 100.0 77.6 100.0 87.8 100.0 

 ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยทีบ่รษิทัฯ ใหบ้รกิำรจดักำรเอกสำรและขอ้มลู ไดแ้ก่ ส ำนกังำนทีม่เีอกสำรจ ำนวนมำกที่

ตอ้งกำรลดภำระในกำรจดักำรเอกสำรและขอ้มูล เช่น บรษิทัตรวจสอบบญัช ีธนำคำร บรษิทัประกนัภยั โดยกลยุทธ์

ในกำรท ำกำรตลำดของบรษิัทฯ ส ำหรบักำรใหบ้รกิำรจดักำรเอกสำรและขอ้มูล บรษิัทฯ จะให้พนักงำนกำรตลำด

ศกึษำรำยชื่อบรษิทัทีอ่ยู่ในเขตธุรกจิกำรคำ้หลกัทีส่ ำคญั (Business Zone) เน่ืองจำกย่ำนธุรกจิกำรคำ้ สว่นใหญ่จะมี

ค่ำเช่ำพืน้ทีร่ำคำสงู ซึง่ไม่เหมำะส ำหรบักำรใชพ้ืน้ทีเ่พื่อจดัเกบ็เอกสำร บรษิทัฯ จงึเลง็เหน็โอกำสทำงธุรกจิในกำร

เขำ้หำลูกคำ้กลุ่มดงักล่ำวเป็นหลกั โดยพนักงำนกำรตลำดของบรษิทัฯ จะเขำ้ไปเสนอกำรบรกิำรจดัเกบ็เอกสำรกบั

ลกูคำ้โดยตรง นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัใหค้วำมส ำคญักบักลุ่มลูกคำ้เดมิโดยใหบ้รกิำรทีห่ลำกหลำย และกำรใหบ้รกิำร

ทีถู่กตอ้งและรวดเรว็ 

 สภาวะการแข่งขนั 

 ธุรกิจกำรให้บริกำรจัดเก็บเอกสำรและข้อมูลมีกำรแข่งขนัที่ไม่รุนแรงมำกนัก เนื่องจำกเป็นธุรกิจที่มี

ผูป้ระกอบกำรน้อยรำย อย่ำงไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ เป็นผูใ้หบ้รกิำรจดัเกบ็เอกสำรและขอ้มูลทีม่ปีระสบกำรณ์มำนำน

กว่ำ 20 ปี ดว้ยระบบกำรจดัเกบ็เอกสำรทีท่นัสมยัและลกูคำ้สำมำรถตรวจสอบสถำนะของเอกสำรทีฝ่ำกไดผ้่ำนทำง

ระบบออนไลน์ จงึท ำใหไ้ดร้บัควำมไว้วำงใจจำกลูกคำ้เดมิ และลูกคำ้รำยใหม่ รวมทัง้ กลุ่มบรษิทัฯ เป็นผูใ้หบ้รกิำร

รำยเดยีวที่มคีลงัสนิค้ำอยู่ใน 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ กรุงเทพฯ เชยีงใหม่ และชลบุร ีจงึเป็นกำรช่วยอ ำนวยควำมสะดวก

ลกูคำ้รำยใหญ่ทีม่สีำขำอยู่ต่ำงจงัหวดั ทัง้นี้ คู่แข่งในกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกเอกสำรอย่ำงครบวงจร ไดแ้ก่ บรษิทั รคีอล 

เอน็เตอรไ์พรซ ์(ประเทศไทย) จ ำกดั บรษิทั กรุงเทพคลงัเอกสำร จ ำกดั และบรษิทั ทรพัยศ์รไีทย จ ำกดั (มหำชน) 

เป็นตน้  
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2.1.5 ธรุกิจอ่ืนๆ 

ธุรกิจอื่นๆ ที่กลุ่มบริษัทให้บริกำรประกอบด้วยธุรกิจให้เช่ำอำคำรส ำนักงำนและคลังสินค้ำ และธุรกิจ

ให้บรกิำรพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ โดยระหว่ำงปี 2556 ถึง 2558 กลุ่มบริษัทมีรำยได้จำกธุรกจิกลุ่มนี้

ประมำณรอ้ยละ 0.6 – 1.5 ของรำยไดร้วมของบรษิทัฯ  

(ก) ธุรกจิใหเ้ช่ำอำคำรส ำนกังำนและคลงัสนิคำ้ 

กลุ่มบรษิทัใหบ้รกิำรใหเ้ช่ำในอำคำรส ำนกังำนและคลงัสนิคำ้ ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของ BJL และ JPLAND  

ผู้เช่ำส่วนใหญ่ของ BJL เป็นบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่ำงไรก็ดี BJL ได้ให้เช่ำพื้นที่บำงส่วนกับ

บุคคลภำยนอก โดยสญัญำกำรใหบ้รกิำรระหว่ำง BJL และผูเ้ช่ำทัง้ในกลุ่มบรษิทั และบุคคลภำยนอกเป็นสญัญำอำยุ

เฉลีย่ 1- 3 ปี ทัง้นี้ ทีด่นิ อำคำรส ำนกังำน และคลงัสนิคำ้ของ BJL ตัง้อยู่ทีถ่นนกรุงเทพกรฑีำ กรุงเทพฯ ถนนสำม

วำ กรุงเทพฯ ถนนสวุนิทวงศ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรำ และพืน้ทีท่่ำเรอืแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุร ี

ขณะที ่JPLAND ใหบ้รกิำรคลงัสนิคำ้เพื่อใหบุ้คคลภำยนอกเช่ำ โดยสญัญำกำรใหบ้รกิำรเป็นสญัญำอำยุเฉลีย่ 

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

ตำรำงต่อไปนี้แสดงพืน้ทีค่ลงัสนิคำ้เพื่อใหบุ้คคลภำยนอกเช่ำของ BJL และ JPLAND ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 

2558 

ด าเนินงานโดย ท่ีตัง้ 
จ านวนคลงัสินค้า พืน้ท่ีทัว่ไป 

(หลงั) (ตารางเมตร) 

BJL ถนนสำมวำ กรุงเทพฯ 2 3,840 

JPLAND  ถนนบำงนำ-ตรำด สมุทรปรำกำร 2 13,536 

รวมพืน้ท่ีคลงัสินค้า 4 17,376 

(ข) ธุรกจิใหบ้รกิำรพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

กลุ่มบรษิัทให้บรกิำรพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศให้กบักลุ่มบรษิัท และบุคคลภำยนอก ภำยใต้กำร

ด ำเนินงำนของ DITS ระบบที ่DITS ได้พฒันำให้กบักลุ่มบรษิัท และบุคคลภำยนอก และสร้ำงรำยไดใ้ห้กบั DITS 

ได้แก่ ระบบ WMS ระบบ CCMS ระบบ TMS และระบบ AYMS ตลอดจนเป็นศูนย์กลำงในกำรดูแลระบบไอที 

Network ทัง้หมด ดูแลให้ควำมช่วยเหลือและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้ระบบไอที ภำยใต้กำรบริกำรของ

ศนูยบ์รกิำร Contact Center  

WMS 

DITS WMS มกีำรพฒันำระบบ WMS เพื่อใช้ส ำหรบับรหิำรจดักำรคลงัสนิค้ำที่บรหิำรโดยบรษิัทฯ และได้

พฒันำระบบ WMS เพื่อขำยหรอืให้ลูกค้ำภำยนอกเช่ำ โดย WMS ที่ DITS พฒันำสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 แบบ 

ได้แก่ แบบ Enterprise และ แบบ Cloud เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรใช้งำนของลูกค้ำที่แตกต่ำงกนั โดยระบบ 



  

  

แบบ 56-1 ปี 2558บรษิทั เจดบัเบิ้ลยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 
 

                                       

 
 

ส่วนที ่1 หน้ำ 49 / 99 

 

WMS แบบ Enterprise จะเป็นระบบบรหิำรจดักำรคลงัสนิค้ำอย่ำงครบวงจรซึ่งเหมำะกบัลูกค้ำที่มขีนำดใหญ่ ซึ่ง

แตกต่ำงจำกระบบแบบ Cloud ซึ่งเหมำะกบัลูกค้ำขนำดกลำงถึงขนำดเลก็ที่มคีวำมต้องกำรระบบเพื่อใช้จดักำร

คลงัสนิคำ้ทีน้่อยกว่ำ และมรีำคำทีต่ ่ำกว่ำ 

WMS ที ่DITS พฒันำเป็นระบบบรหิำรจดักำรคลงัสนิคำ้อย่ำงครบวงจร ซึง่แตกต่ำงจำกระบบ WMS ทัว่ไป 

โดยระบบ WMS ทัว่ไปจะสำมำรถบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำเท่ำนัน้ แต่ระบบ WMS ของบริษัทฯ จะมีทีมงำน

ผูเ้ชีย่วชำญในกำรใหค้ ำแนะน ำและร่วมพฒันำกระบวนกำรท ำงำน ใหม้กีำรใชง้ำนระบบ WMS ร่วมกบัวธิกีำรท ำงำน 

ผลกัดนัใหเ้ป็นไปตำมกลยุทธอ์งคก์รเพื่อประสทิธภิำพสงูสุด  ระบบ WMS เป็นเครื่องมอืในกำรบรหิำรกำรรบั เกบ็ 

จ่ำย ตลอดจนครอบคลุมถึงกำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรบุคคลที่ใช้ในกำรจดักำรคลงัสนิค้ำ  เช่น ช่วยในกำรวำง

แผนกำรท ำงำนของพนักงำนในคลงัสนิค้ำในแต่ละวนั ท ำใหม้ตี้นทุนในกำรบรหิำรน้อยลง ช่วยบนัทกึและจดัเกบ็

ตวัชีว้ดัสมรรถนะหลกั (Key Performance Indicator: KPI) และกำรจดัเกบ็ขอ้มูลทำงบญัช ีท ำใหฝ้่ำยบญัชขีองทัง้

บรษิทัฯ และลูกคำ้สำมำรถตรวจสอบปรมิำณสนิคำ้คงคลงัไดต้ลอดเวลำ ซึง่นอกจำกจะช่วยเพิม่ประสทิธภิำพในกำร

บริหำรจัดกำรคลังสินค้ำให้กับบริษัทฯ ระบบ WMS ยังช่วยลดต้นทุนในกำรบริกำรจัดกำร และลดกำรพึ่งพิง

ทรพัยำกรบุคคลของลกูคำ้และบรษิทัฯ อกีดว้ย  

CCMS 

ระบบ CCMS พฒันำขึน้เพื่อใชใ้นกำรบรหิำรจดักำรคลงัสนิค้ำควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็อย่ำงครบ

วงจร  โดยระบบดงักล่ำวครอบคลุมกำรบรหิำรจดักำรคลงัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ทัง้ส ำหรบัพืน้ที่

ทัว่ไปและพื้นที่เขตปลอดอำกร (Free Zone) กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่ใช้ในกำรจัดกำรคลงัสินค้ำควบคุม

อุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ กำรรบัฝำกขอ้มลูและเชื่อมต่อระบบกำรขนสง่เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพในกำรบรหิำรจดักำร

คลงัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ใหก้บัลกูคำ้   

TMS 

ระบบ TMS เป็นระบบบรหิำรกำรขนสง่ กำรรบัฝำกขอ้มูล และควบคุมระบบกำรขนส่งทัง้หมด ซึง่ครอบคลุม

กจิกรรมทีเ่กีย่วเน่ืองกบักระบวนกำรขนสง่ตัง้แต่กำรจองรถจนถงึกำรบนัทกึบญัช ีซึง่รวมถงึ กำรวำงแผนจดัเสน้ทำง

กำรเดนิรถใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด กำรตดิตำมต ำแหน่งหรอืสถำนะของสนิคำ้ตัง้แต่ออกจำกคลงัสนิคำ้จนถงึกำรส่ง

มอบ กำรจดักำรค ำสัง่ขนส่งและเอกสำรประกอบกำรขนส่ง กำรเกบ็ขอ้มูลในระบบอเิลก็ทรอนิคส ์เช่น ระบบบญัชี

ออนไลน์ ซึง่รวมถงึ ระบบใบแจง้หนี้ และกำรช ำระเงนิ เป็นตน้ 

AYMS 

ระบบ AYMS เป็นระบบบรหิำรจดักำรพืน้ทีจ่อดพกัรถยนต์ โดยระบบ AYMS แตกต่ำงจำกระบบอื่นที ่DITS 

พฒันำเนื่องจำกเป็นระบบที่พฒันำตำมต้องกำรของลูกคำ้แต่ละรำยโดยเฉพำะ ทัง้นี้ ระบบ AYMS จะควบคุมกำร

เคลื่อนยำ้ยรถยนต์ และกำรรบัฝำกขอ้มูลทัง้หมด แสดงผลขอ้มูลดว้ยหน้ำจอ Dashboard รำยงำนผล Real Time 

บริหำรงำนสะดวกและง่ำยมำกขึ้น อีกทัง้ยังเป็นระบบที่ปรับให้รองรับกำรส่งข้อมูลกับบริษัทคู่ค้ำต่ำงชำติได้ 
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สนบัสนุนกำรท ำงำนร่วมกนัไดเ้ป็นอย่ำงด ีระบบ AYMS ช่วยเพิม่ประสทิธภิำพในกำรบรหิำรจดักำรพืน้ทีร่บัฝำกให้

เกดิประโยชน์สูงสุด และลดต้นทุนในกำรบรหิำรจดักำรพื้นที่จอดพกัรถยนต์ นอกจำกนี้ ระบบ AYMS จะรบัฝำก

ขอ้มลูกำรเคลื่อนไหวของรถยนต์ทีร่บัฝำกท ำใหล้กูคำ้สำมำรถใชป้ระโยชน์จำกระบบดงักล่ำวในกำรจดัท ำรำยงำนส่ง

ผูบ้รหิำรของลกูคำ้อกีดว้ย  

2.2 การตลาดและการแข่งขนั 

2.2.1 นโยบายการแข่งขนัและจ าหน่ายผลิตภณัฑข์องบริษทั 

ยุทธศำสตรใ์นกำรแขง่ขนัของกลุ่มบรษิทัสำมำรถสรุปไดด้งันี้ 

(ก) กำรเป็นผูใ้หบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสอ์ย่ำงครบวงจร (Integrated Logistics Service) 

บรษิทัฯ มุ่งเน้นกำรพฒันำศกัยภำพของกลุ่มบรษิทั เพื่อกำ้วเป็นผูใ้หบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสอ์ย่ำงครบ

วงจรในภูมภิำคเอเชีย ตัง้แต่กำรให้บรกิำรรบัฝำกสนิค้ำที่ครอบคลุมสนิค้ำหลำยประเภท กล่ำวคือ สนิค้ำ

ทัว่ไป สนิคำ้อนัตรำย รถยนต์ สนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ และเอกสำรแลว้ กลุ่มบรษิทัยงัเน้น

กำรบรหิำรจดักำรคลงัสนิค้ำ (Warehouse Logistics Management) บรกิำรจดักำรสนิคำ้ที่หลำกหลำยเพื่อ

ช่วยเพิม่ควำมสะดวกสบำย เพิม่ประสทิธภิำพในกำรบรหิำรสนิค้ำ และลดต้นทุนให้กบัผู้ใช้บรกิำรรบัฝำก

สนิคำ้ของกลุ่มบรษิทั  

(ข) กำรใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยัในกำรบรหิำรจดักำร 

บริษัทฯ เชื่อว่ำประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำรสนิค้ำเป็นปจัจยัส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจด้ำน      

โลจสิตกิส ์บรษิทัฯ จงึไดน้ ำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเขำ้มำใชใ้นกำรบรหิำรกำรจดักำรคลงัสนิคำ้และกำร

ขนส่ง และรบัฝำกข้อมูลของกลุ่มบรษิัท ซึ่งช่วยเพิ่มควำมรวดเร็วในกำรให้บรกิำร ลดควำมผิดพลำดใน

กระบวนกำรจดักำรภำยในคลงัสนิค้ำและกำรขนส่ง ลดขัน้ตอนในกำรด ำเนินงำน ลดต้นทุนในกำรบรหิำร

สนิคำ้ และลดกำรพึง่พงิทรพัยำกรบุคคลอกีดว้ย ซึง่สำมำรถสรำ้งควำมพงึพอใจสงูสดุใหแ้ก่ลกูคำ้ได้ 

ทัง้นี้ ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศหลกัทีบ่รษิทัฯ น ำมำใช ้ไดแ้ก่ ระบบบรหิำรจดักำรคลงัสนิคำ้ WMS 

ซึง่น ำมำใชบ้รหิำรและรบัฝำกขอ้มูลคลงัสนิคำ้ ระบบบรหิำรจดักำรคลงัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมิแช่เยน็และแช่

แขง็ CCMS ซึ่งน ำมำใช้บรหิำรและรบัฝำกข้อมูลคลงัสนิค้ำควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็โดยเฉพำะ 

ระบบกำรจดักำรกำรขนส่ง TMS ซึ่งน ำมำใช้บรหิำรและรบัฝำกขอ้มูลในกำรให้บรกิำรขนส่ง ระบบบรหิำร

จดักำรพืน้ทีจ่อดพกั AYMS ซึง่น ำมำใชใ้นกำรบรหิำรและกำรรบัฝำกขอ้มลูของพืน้ทีจ่อดพกัรถยนต ์ 

นอกจำกเพิม่ประสทิธภิำพในกำรบรหิำรคลงัสนิคำ้และกำรขนสง่ใหก้บับรษิทัฯ ระบบดงักล่ำว ยงัช่วย

เพิม่ควำมมัน่ใจให้กบัลูกคำ้ในกำรติดตำมสถำนะของสนิค้ำ เพิม่ควำมตรงต่อเวลำของกำรส่งมอบ และลด

ตน้ทุนโลจสิตกิสใ์หแ้ก่ลกูคำ้ 
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(ค) ควำมไดเ้ปรยีบจำกท ำเลทีต่ัง้ 

กลยุทธ์ทำงด้ำนท ำเลที่ตัง้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่บรษิัทฯ ให้ควำมส ำคญัเป็นล ำดบัต้นๆ บรษิัทฯ จึง

เลอืกสถำนทีต่ัง้คลงัสนิคำ้ที่ใกลแ้หล่งเสน้ทำงคมนำคมและระบบสำธำรณูปโภคทีส่ ำคญั เช่น อยู่ใกลแ้หล่ง

สนิคำ้ และศนูยก์ระจำยสนิคำ้ ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัมคีลงัสนิคำ้ตัง้อยู่บนเขตพืน้ทีท่่ำเรอืแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุร ี

ถนนบำงนำ-ตรำด กโิลเมตรที ่19 จงัหวดัสมุทรปรำกำร ถนนสวุนิทวงศ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรำ พืน้ทีเ่ขตมหำชยั 

จงัหวดัสมุทรสำคร ถนนสำมวำ และถนนกรุงเทพกรฑีำ กรุงเทพฯ ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีม่ขีอ้ไดเ้ปรยีบดงัต่อไปนี้ 

− ท่ำเรอืแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุร ี

พื้นที่คลงัสนิค้ำส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ประมำณร้อยละ 55 ของพื้นที่คลงัสนิค้ำทัง้หมดของ

บรษิทัฯ ตัง้อยู่ทีเ่ขตพืน้ทีท่่ำเรอืแหลมฉบงัซึง่เป็นท่ำเรอืมโีครงสรำ้งพืน้ฐำนและสิง่อ ำนวยควำมสะดวก

ทีท่นัสมยั เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล สำมำรถรองรบัเรอืสนิคำ้ขนำดใหญ่ทีส่ดุ (Post Panamax) และ

เป็นท่ำเรอืทีม่สีนิคำ้เขำ้ออกมำกทีส่ดุในประเทศไทย โดยในปี 2557 ท่ำเรอืแหลมฉบงัมสีนิคำ้เขำ้ออก

สงูถงึ 6.40 ลำ้นทอียีู ซึง่คดิเป็นประมำณรอ้ยละ 80 ของสนิคำ้ทีเ่ขำ้ออกทัง้หมดในประเทศไทยในปี 

2557 (ทีม่ำ: กำรท่ำเรอืแห่งประเทศไทย)  

ดว้ยลกัษณะทีต่ัง้ของประเทศไทยทีเ่ปรยีบเสมอืนหน้ำด่ำนของภูมภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้

ท ำใหท้่ำเรอืแหลมฉบงัเป็นท่ำเรอืหลกัส ำหรบักำรน ำเขำ้และสง่ออกไปยงัประเทศต่ำงๆเนื่องจำกมขีอ้

ได้เปรียบในลักษณะที่เป็นท่ำเรือที่มีดินแดนหลังท่ำ (Hinterland) ที่มีขนำดกว้ำงใหญ่ซึ่งรวมถึง

ดนิแดนของประเทศเพื่อนบ้ำน ซึ่งจะท ำให้ท่ำเรือแหลมฉบงัได้รบัผลประโยชน์โดยตรงจำกควำม

ร่วมมอืในกำรจดัตัง้ประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน (ASEAN Economic Community หรอื "AEC") ในปี 

2558  

นอกจำกนี้  ท่ำเรือแหลมฉบังตัง้อยู่ไม่ไกลจำกเขตนิคมอุ ตสำหกรรมที่ส ำคัญซึ่งท ำให้

ผูป้ระกอบกำรทีม่โีรงงำนอยู่ในเขตนิคมอุตสำหกรรมใชท้่ำเรอืแหลมฉบงัเป็นท่ำเรอืหลกัในกำรขนส่ง

เพื่อลดต้นทุนและระยะเวลำในกำรขนส่งและกระจำยสนิค้ำ โดยท่ำเรือแหลมฉบงัอยู่ห่ำงจำกนิคม

อุตสำหกรรมมำบตำพุด เป็นระยะทำงประมำณ 70 กโิลเมตร และนิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร เป็น

ระยะทำงประมำณ 50 กิโลเมตร นอกจำกนี้ ท่ำเรือแหลมฉบงัเป็นท่ำเรือที่เป็นศูนย์กลำงในกำร

เชื่อมต่อท่ำเรอืและศูนย์กระจำยสนิค้ำอื่นในประเทศไทย ไดแ้ก่ ท่ำเรอืกรุงเทพ และสถำนีบรรจุและ

แยกสนิคำ้กล่อง (ICD) 

− บำงนำ-ตรำด กโิลเมตรที ่19 จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

พืน้ทีค่ลงัสนิคำ้ประมำณรอ้ยละ 10 ของพืน้ทีค่ลงัสนิคำ้ทัง้หมดของบรษิทัฯ อยู่บนถนนบำงนำ-

ตรำด กโิลเมตรที่ 19 ซึง่ใกล้โรงงำนประกอบรถยนต์ของลูกค้ำ โดยพืน้ที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นทีเ่พื่อรบั

ฝำกรถยนต์ และพืน้ทีค่ลงัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมสิ ำหรบัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ ซึง่

เป็นพืน้ทีท่ีม่เีสน้ทำงกำรคมนำคมและระบบสำธำรณูปโภคทีส่ะดวก และอยู่ไม่ไกลจำกศูนยก์ระจำย
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สนิค้ำที่ส ำคญั กล่ำวคือ นิคมอุตสำหกรรม ท่ำเรอื และท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ โดยมี

ระยะทำงห่ำงจำกศนูยก์ระจำยสนิคำ้หลกั ดงันี้ 

สถานท่ี ระยะทางโดยประมาณ1 

 (กิโลเมตร) 

ท่ำเรอืกรุงเทพ 43 

ท่ำเรอืแหลมฉบงั 85 

สถำนีบรรจุและแยกสนิคำ้กล่อง (ICD) ลำดกระบงั 29 

ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตสิวุรรณภูม ิ 33 

นิคมอุตสำหกรรมบำงป ู 26 

นิคมอุตสำหกรรมลำดกระบงั 37 

นิคมอุตสำหกรรมเวลโกรว ์ 30 

นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร 49 

นิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบงั 83 

− สวุนิทวงศ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรำ 

พื้นที่คลงัสนิค้ำประมำณร้อยละ 10 ของพื้นที่คลงัสนิค้ำทัง้หมดของบริษัทฯ อยู่ในเขตพื้นที่ 

สุวนิทวงศ ์ซึง่เป็นคลงัสนิค้ำเพื่อรบัฝำกเอกสำร และคลงัสนิคำ้เพื่อรบัฝำกสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่

เยน็และแช่แขง็ ซึง่บรษิทัฯ ถอืเป็นบรษิทัแรกทีม่คีลงัสนิคำ้ส ำหรบัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และ

แช่แขง็บนถนนสวุนิทวงศ ์นอกจำกนี้ คลงัสนิคำ้บนถนนสุวนิทวงศข์องบรษิทัฯ ตัง้อยู่ไม่ไกลจำกเขต

นิคมอุตสำหกรรมลำดกระบงั และสถำนีบรรจุและแยกสนิคำ้กล่อง (ICD) ลำดกระบงั โดยตัง้อยู่ห่ำง

จำกนิคมอุตสำหกรรมลำดกระบงัเป็นระยะทำงประมำณ 25 กโิลเมตร  

− ถนนสำมวำ กรุงเทพฯ 

พื้นที่คลังสินค้ำประมำณร้อยละ 10 ของพื้นที่คลังสินค้ำทัง้หมดของบริษัทฯ อยู่บนถนน 

สำมวำ ซึง่ตัง้อยู่ใกลน้ิคมอุตสำหกรรมบำงชนั และถนนวงแหวนตะวนัออก ซึง่สว่นใหญ่เป็นคลงัสนิคำ้

เพื่อรบัฝำกสนิคำ้รำยวนั เหมำะส ำหรบัสง่สนิคำ้เขำ้กรุงเทพฯ  

− มหำชยั จงัหวดัสมุทรสำคร 

พืน้ทีค่ลงัสนิคำ้ประมำณรอ้ยละ 13 ของพืน้ทีค่ลงัสนิคำ้ทัง้หมดของบรษิทัฯ อยู่ในพืน้ทีม่หำชยั 

ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีอ่ยู่ใกลแ้หล่งสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ทีส่ ำคญั กล่ำวคอื แหล่งเรอืประมง 

และโรงงำนผลติอำหำร ซึง่เป็นลกูคำ้ส ำคญัของบรษิทัฯ 
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− ถนนกรุงเทพกรฑีำ กรุงเทพฯ 

พืน้ทีค่ลงัสนิคำ้ประมำณรอ้ยละ 2 ของพืน้ทีค่ลงัสนิคำ้ทัง้หมดของบรษิทัฯ อยู่บนถนนกรุงเทพ

กรฑีำ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้รบัฝำกสนิค้ำที่รอกำรขนย้ำยส ำหรบัลูกค้ำที่ใช้บรกิำรขนย้ำยในประเทศและ

ต่ำงประเทศ ทัง้นี้ ถนนกรุงเทพกรฑีำอยู่ไม่ไกลจำกท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิและท่ำเรอืทีส่ ำคญัของ

ประเทศไทย ซึง่สะดวกต่อกำรขนยำ้ยสิง่ของระหว่ำงต่ำงประเทศ 

สถานท่ี ระยะทางโดยประมาณ1 

 (กิโลเมตร) 

ท่ำเรอืกรุงเทพ 15 

สถำนีบรรจุและแยกสนิคำ้กล่อง (ICD) ลำดกระบงั 20 

ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภูม ิ 17 

 

(ง) ศนูยก์ลำงในกำรบรหิำรจดักำรสนิคำ้ใหก้บัลกูคำ้ (Order Fulfillment Center) 

บรกิำรทีค่รบวงจรของบรษิทัฯ ช่วยลดขัน้ตอนในกำรท ำงำนและเพิม่ประสทิธภิำพในกำรบรหิำรตน้ทนุ

ดำ้นโลจสิตกิสใ์หก้บัลกูคำ้ โดยบรษิทัฯ จะเป็นผูด้แูลสนิคำ้ระหว่ำงทีส่นิคำ้รบัฝำกอยู่ในคลงัสนิคำ้ของบรษิทัฯ 

ตัง้แต่กำรรบัส่งสนิค้ำ กำรบรรจุหบีห่อ กำรเคลื่อนย้ำย กำรคดัแยกสินค้ำ กำรรบัฝำกขอ้มูลสนิค้ำในระบบ

ออนไลน์ ดงันัน้ ผูใ้ชบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้ของบรษิทัฯ มหีน้ำทีใ่นกำรดูแลเฉพำะกำรเกบ็เงนิ เท่ำนัน้ ซึง่ช่วย

ลดภำระในกำรดแูลสนิคำ้ใหก้บัผูใ้ชบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้ของบรษิทัฯ เป็นอย่ำงมำก อกีทัง้บรกิำรดงักล่ำว เช่น 

บรกิำรคดัแยกสนิค้ำตำมคุณสมบตัิที่ลูกค้ำหรอืผู้บรโิภคต้องกำร บรกิำรจดัผลติภณัฑ์ในหบีห่อใหม่ (Re-

packaging) ช่วยเพิม่มูลค่ำใหก้บัสนิค้ำ ("Value added service") ของผู้ใชบ้รกิำรรบัฝำกสนิค้ำของบรษิทัฯ 

อกีดว้ย  

(จ) มำตรฐำนในกำรใหบ้รกิำร 

กลุ่มบรษิทัมุ่งเน้นในกำรพฒันำคุณภำพกำรใหบ้รกิำร เพื่อสรำ้งควำมพงึพอใจสงูสุดใหก้บักลุ่มลูกคำ้ 

และเพิม่ศกัยภำพในกำรแข่งขนัและจดัหำลกูคำ้ของกลุ่มบรษิทั ซึง่ท ำใหก้ลุ่มบรษิทัผ่ำนกำรรบัรองมำตรฐำน

จำกองคก์ำรมำตรฐำนสำกล และไดร้บัรำงวลัจำกทัง้ภำครฐั และเอกชนมำกมำย ดงัต่อไปนี้ 

ปี บริษทั รางวลัท่ีได้รบั 

2545 JVK ISO 9001:2008 จำก MASCI Management System Certification 

Institute(Thailand) 

2547 บรษิทัฯ ISO 9001:2000 จำก บรษิทั บเีอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ำกดั 

2547-

2549 

บรษิทัฯ Contractor EH&S Performance จำกกลุ่มบรษิทั SCG-DOW 
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ปี บริษทั รางวลัท่ีได้รบั 

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

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

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

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

จ ำกดั 

2553 บรษิทัฯ ใบรบัรองเป็นสมำชกิระบบจดักำรดำ้นกำรป้องกนัและรกัษำควำมปลอดภยัจำก

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

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

  PCS ISO 9001:2008 จำก อนิเตอรเ์ทค กรุ๊ป 

2554 ATL Best Performance Achievement: Yard Operation and Management จำก 

บรษิทั นิสสนั มอเตอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

ใบรบัรองเป็นสมำชกิระบบจดักำรดำ้นกำรป้องกนัและรกัษำควำมปลอดภยัจำก

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

บรษิทัฯ Export Logistics Model Award (ELMA) 2011 จำกกรมสง่เสรมิกำรสง่ออก 

กระทรวงพำณชิย ์

2555 บรษิทัฯ Export Logistics Model Award (ELMA) 2012 จำกกรมสง่เสรมิกำรสง่ออก 

กระทรวงพำณชิย ์

Prime Minister's Export Award (PM) 2012 จำกกรมสง่เสรมิกำรสง่ออก 

กระทรวงพำณชิย ์ 

ISO 14001:2004 จำก บรษิทั บเีอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 

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

DITS Capability Maturity Model Integration (CMMI) ระดบัที ่2 

TICTA Awards 2012 จำกส ำนกังำนสง่เสรมิอุตสำหกรรมซอฟตแ์วรแ์หง่ชำต ิ

(องคก์ำรมหำชน) และสมำคมอตุสำหกรรมเทคโนโลยสีำรสนเทศไทย 

2556 บรษิทัฯ 

ATL 

และ JTS 

ผ่ำนกำรยกระดบักำรบรหิำรจดักำรธุรกจิตำมเกณฑม์ำตรฐำนคณุภำพธุรกจิโลจิ

สตกิส ์  ภำยใตโ้ครงกำรยกระดบัมำตรฐำนคุณภำพและสรำ้งเครอืขำ่ยดำ้น

กำรตลำดธุรกจิใหบ้รกิำรโลจสิตกิส ์ จำกกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ กระทรวง

พำณิชย ์

PCS กำรรบัรองมำตรฐำนหอ้งเยน็ระดบั 5 ดำว จำกกรมกำรคำ้ภำยใน 

DITS TICTA Awards 2013 จำกส ำนกังำนสง่เสรมิอุตสำหกรรมซอฟตแ์วรแ์หง่ชำต ิ

(องคก์ำรมหำชน) และสมำคมอตุสำหกรรมเทคโนโลยสีำรสนเทศไทย 
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ปี บริษทั รางวลัท่ีได้รบั 

ICT Excellence Awards จำกสมำคมกำรจดักำรธุรกจิแห่งประเทศไทย 

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

JPAC ISO 9001:2008 จำก อนิเตอรเ์ทค กรุ๊ป 

2558 DITS รำงวลั ICT Excellence Awards 2015 ประเภท Core Process Improvement 

Project ระบบบรหิำรจดักำรคลงัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแชแ่ขง็ 

(CCMS) จดัโดยสมำคมกำรจดักำรธุรกจิแห่งประเทศไทย (TMA) 

(ฉ) ควำมเป็นพนัธมติรกบับรษิทัรบัจดักำรขนสง่สนิคำ้ระหว่ำงประเทศ (Freight Forwarding)  

กลุ่มบรษิทัเป็นพนัธมติรทีด่กีบับรษิทัรบัจดักำรขนสง่สนิคำ้ระหว่ำงประเทศ (Freight Forwarding) ท ำ

ให้กลุ่มบริษัทได้รบัควำมไว้วำงใจจำกบริษัทที่ท ำธุรกจิ Freight Forwarder ชัน้น ำหลำยรำย เช่น บรษิัท      

คูเน่ห์ พลสั นำเกลิ จ ำกดั บรษิทั ดเีอชแอล โกลเบลิ ฟอร์เวริด์ดิ้ง จ ำกดั บรษิัท พำแนลพนีำ เวลิด ์ทรำน

สปอรท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั บรษิทั ดมัโก ้โลจสิตกิส ์(ไทยแลนด)์ จ ำกดั บรษิทั ฮติำช ิทรำนสปอรต์ ซสิเตม็ 

(ประเทศไทย) จ ำกดัในกำรเป็นผู้ให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิค้ำให้กบับริษัทดงักล่ำวซึ่งส่วนใหญ่เป็น

บรษิทัขำ้มชำตทิีม่ทีรพัยส์นิของตนเองส ำหรบักำรใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ในประเทศในปรมิำณที่

จ ำกดั ส่งผลให้บรษิัทดงักล่ำวมีควำมต้องกำรจ้ำงบริษัทในประเทศที่มีทรพัย์สนิ และได้มำตรฐำนในกำร

ใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ทีต่อ้งกำรรบัฝำก  

2.2.2 ภาวะเศรษฐกิจและอตุสาหกรรม 

ภาพรวมธรุกิจโลจิสติกสไ์ทย 

ธุรกจิโลจสิตกิสค์อืธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรวำงแผน กำรด ำเนินงำน และกำรควบคุมกำรท ำงำนขององคก์ร  

รวมทัง้กำรบรหิำรจดักำรขอ้มลูและธุรกรรมทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง ใหเ้กดิกำรเคลื่อนยำ้ย กำรรบัฝำก กำรรวบรวม 

กำรกระจำยสนิคำ้ วตัถุดบิ ชิน้ส่วนประกอบ และกำรบรกิำร ใหม้ปีระสทิธภิำพ และประสทิธผิลสงูสุด โดยค ำนึงถงึ

ควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของลูกค้ำเป็นส ำคัญ ด้วยต้นทุนกำรด ำเนินงำนที่สำมำรถแข่งขนัได้อย่ำงมี

ประสทิธภิำพ 

 ต้นทุนโลจิสติกสต่์อ GDP (%) 
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ทีม่ำ: ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำติ



  

  

แบบ 56-1 ปี 2558บรษิทั เจดบัเบิ้ลยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 
 

                                       

 
 

ส่วนที ่1 หน้ำ 56 / 99 

 

แผนภำพขำ้งต้นแสดงถงึต้นทุนโลจสิติกสต่์อผลผลติมวลรวมประชำชำตขิองไทย ("GDP") ระหว่ำงปี 2548 

ถงึปี 2557 จะเหน็ว่ำต้นทุนโลจสิตกิสข์องประเทศไทยในระยะยำวมแีนวโน้มเฉลีย่ลดลงอย่ำงต่อเน่ือง ซึง่เป็นผลมำ

จำกประสทิธภิำพในกำรจดักำรตน้ทุนทำงโลจสิตกิสแ์ละกำรควบคุมกจิกรรมในห่วงโซ่อุปทำนของผูป้ระกอบกำรเพือ่

สรำ้งมลูค่ำเพิม่ทำงเศรษฐกจิและควำมไดเ้ปรยีบในกำรแขง่ขนั ดว้ยกำรใชเ้ทคโนโลยแีละระบบกำรบรหิำรจดักำรที่

ทนัสมยัเพิม่ขึน้ (ทีม่ำ: ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิหรอื สศช.) 

กำรรวมกลุ่มประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี 2558 จะท ำให้กำร

แขง่ขนัในกำรท ำธุรกจิสงูขึน้ ผูป้ระกอบกำรจ ำเป็นทีจ่ะต้องลดตน้ทุนทำงดำ้นโลจสิตกิสเ์พื่อใหไ้ดเ้ปรยีบคู่แขง่ ดงันัน้

แนวโน้มที่ผู้ประกอบกำรในประเทศไทยและบริษัทข้ำมชำติจะหนัมำสนใจผู้ให้บริกำรจดักำรด้ำนโลจสิติกส์ที่มี

ประสทิธภิำพเพื่อลดตน้ทุนทำงโลจสิตกิสจ์งึมแีนวโน้มทีเ่พิม่มำกขึน้ 

ทัง้นี้ จำกตำรำงรำยงำนดชันีควำมสำมำรถดำ้นโลจสิตกิสข์องธนำคำรโลก ส ำหรบัปี 2557 พบว่ำประเทศ

ไทยมดีชันีควำมสำมำรถดำ้นโลจสิตกิสอ์ยู่ในอนัดบัที ่7 ของเอเชยี หรอือนัดบัที ่35 ของโลก ผูป้ระกอบกำรต่ำง

เลง็เหน็ถงึควำมส ำคญัในกำรพฒันำประสทิธภิำพของควำมสำมำรถดำ้นโลจสิตกิส ์รวมถงึพจิำรณำใชบ้รกิำรผู้

ใหบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสเ์พิม่ขึน้ 

ตารางเปรียบเทียบดชันีความสามารถด้านโลจิสติกส ์(LPI) ในกลุ่มประเทศอาเซียนปี 2557 

 

 
ทีม่ำ: The World Bank LPI Report 2014 
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อนัดบัโลก 5 10 19 21 25 28 35 48 53 57 83 131 145

ดชันคีวามสามารถด้านโลจสิตกิส์ 4.00 3.91 3.72 3.67 3.59 3.53 3.43 3.15 3.08 3.00 2.74 2.39 2.25

1) พธิกีารศุลกากร 4.01 3.78 3.55 3.47 3.37 3.21 3.21 2.81 2.87 3.00 2.67 2.45 1.97

2) โครงสรา้งพืน้ฐาน 4.28 4.16 3.64 3.79 3.56 3.67 3.40 3.11 2.92 2.60 2.58 2.21 2.14

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

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

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

6) ความตรงต่อเวลาของการบรกิาร 4.25 4.24 4.02 4.00 3.92 3.87 3.96 3.49 3.53 3.07 2.75 2.65 2.83
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นอกจำกนี้ กำรน ำเขำ้และกำรส่งออกผ่ำนท่ำเรอืแหลมฉบงัของประเทศไทย มแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ือง

ตัง้แต่ปี 2552 จำกแผนภำพด้ำนล่ำงจะเหน็ได้ว่ำในช่วงปี 2552 - 2557 ปรมิำณกำรน ำเขำ้และส่งออกตู้คอนเทน

เนอรผ์่ำนท่ำเรอืแหลมฉบงัมอีตัรำกำรเตบิโตถวัเฉลีย่ (Compound annual growth rate: CAGR) รอ้ยละ 6.73 

สถิติปริมาณตู้คอนเทนเนอรผ์า่นท่าเรอืแหลมฉบงัทัง้น าเขา้และส่งออก ปีงบประมาณ 1 2551-2557  

 

 

 

 

 

หมำยเหต:ุ 1 ปีงบประมำณ หมำยถงึ เดอืนตุลำคม ถงึ เดอืนกนัยำยนในปีถดัไป 

หน่วย: ล้าน TEU ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ตูค้อนเทนเนอรน์ ำเขำ้ 2.44 2.78 2.83 2.88 3.11 

ตูค้อนเทนเนอรส์ง่ออก 2.63 2.88 3.00 3.09 3.29 

รวม 5.07 5.66 5.83 5.97 6.40 

ทีม่ำ: ทำ่เรอืแหลมฉบงั 

กำรท่ำเรอืแหลมฉบงัคำดกำรณ์ว่ำในปี 2559 ปรมิำณตู้คอนเทนเนอรท์ี่ผ่ำนท่ำเรอืแหลมฉบงัจะสูงเกนิ 10 

ลำ้น TEU ซึง่จะเกนิขดีควำมสำมำรถของท่ำเรอืแหลมฉบงัขัน้ที ่1 ทีร่องรบัได ้4 ลำ้น TEU ต่อปี และท่ำเรอืแหลม

ฉบงัขัน้ที ่2 ทีร่องรบัได ้6.8 ลำ้น TEU ต่อปี (รวม 10.8 ล้ำน TEU) กำรท่ำเรอืแห่งประเทศไทยจงึมแีผนทีจ่ะสรำ้ง

ท่ำเรอืแหลมฉบงัขัน้ที ่3 เพื่อเป็นกำรรองรบัปรมิำณกำรขนส่งตู้คอนเทนเนอรท์ีจ่ะเพิม่ขึน้และรองรบักำรขบัเคลื่อน

เศรษฐกจิของประเทศและของภูมภิำคทีจ่ะมกีำรเปิดเสรทีำงกำรคำ้ตำมแผนพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำตฉิบบั

ที ่11 ( ปี 2555 - ปี 2559 ) โดยท่ำเรอืแหลมฉบงัขัน้ที ่3 สำมำรถรองรบัปรมิำณตู้คอนเทนเนอรไ์ดไ้ม่ต ่ำกว่ำ 8 ลำ้น 

TEU ต่อปี ดงันัน้ควำมสำมำรถในกำรรองรบัตู้คอนเทนเนอรข์องท่ำเรอืแหลมฉบงัเมื่อเตม็ศกัยภำพทัง้ 3 ขัน้ จะไม่

ต ่ำกว่ำ 18 ลำ้น TEU ต่อปี ตำมแผนกำรด ำเนินงำนของกำรท่ำเรอืแหลมฉบงั ปจัจุบนัโครงกำรพฒันำท่ำเรอืแหลม

ฉบงั ขัน้ 3 อยู่ระหว่ำงกำรเปิดโอกำสใหภ้ำคประชำชนร่วมแสดงควำมคดิเหน็และก ำกบัตดิตำมกำรด ำเนินโครงกำร 

ตำมมำตรกำรป้องกนัและลดผลกระทบสิง่แวดล้อมของผู้ประกอบกำรท่ำเทยีบเรอืในเขตท่ำเรอืแหลมฉบงั เพื่อให้

กำรพฒันำศกัยภำพท่ำเรอืแหลมฉบงัเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ และประชำชนในพื้นที่ (ควำมคบืหน้ำของ

ท่ำเรอืแหลมฉบงัขัน้ที่ 3 โปรดพจิำรณำเวบไซต์ www.laemchabangportphase3.com) ซึง่ท่ำเรอืแหลมฉบงัขัน้ที ่3 
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ทีม่ำ: ทำ่เรอืแหลมฉบงั และกำรทำ่เรอืแหง่ประเทศไทย

http://www.laemchabangportphase3.com/
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จะท ำใหป้รมิำณสนิคำ้ผ่ำนเขำ้ออกท่ำเรอืแหลมฉบงัมำกขึน้ และอำจเป็นโอกำสในกำรขยำยธุรกจิใหแ้ก่กลุ่มบรษิทั

ในอนำคต 

 ภาพรวมอตุสาหกรรมสินค้าอนัตราย 

องคก์ำรทำงทะเลระหว่ำงประเทศ (International Maritime Organization หรอื "IMO") ไดแ้บ่งสนิคำ้อนัตรำย

ทีข่นส่งทำงทะเล ออกเป็น 9 ประเภท ไดแ้ก่ (1) วตัถุระเบดิ (2) ก๊ำซไวไฟ (3) ของเหลวไวไฟ (4) ของแขง็ไวไฟ 

สำรทีม่คีวำมเสีย่งต่อกำรลุกไหมไ้ดเ้อง และสำรทีส่มัผสักบัน ้ำแลว้ท ำใหเ้กดิก๊ำซไวไฟ (5) วตัถุออกซไิดซแ์ละวตัถุ

อนิทรยีเ์ปอรอ์อกไซด์ (6) วตัถุมพีษิและวตัถุติดเชือ้ (7) วตัถุกมัมนัตรงัส ี(8) วตัถุกดักร่อน และ (9) วตัถุอนัตรำย

ต่ำงๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือจำกทัง้ 8 ประเภทขำ้งตน้  

แนวโน้มควำมต้องกำรสำรเคมหีรอืเคมภีณัฑ์อนัตรำยเพื่อกำรผลิตมแีนวโน้มสูงขึน้ตำมกำรขยำยตวัของ

สภำวะอุตสำหกรรมของประเทศไทย โดยในปี 2558 (เดอืน ม.ค.-ต.ค.) ประเทศไทยน ำเขำ้และสง่ออกสนิคำ้อนัตรำย 

เท่ำกบั 3.05 ลำ้นตนัต่อปี และ  1.97 ลำ้นตนัต่อปี ตำมล ำดบั (ทีม่ำ: กรมโรงงำนอุตสำหกรรม) 

ในช่วงปี 2553 - ปี 2558 ปรมิำณกำรน ำเขำ้และส่งออกสนิคำ้อนัตรำยทีเ่ป็นสำรเคมไีดเ้ตบิโตอย่ำงต่อเนื่อง 

อตัรำกำรเตบิโตถวัเฉลีย่ (CAGR) ของปรมิำณกำรน ำเขำ้ และปรมิำณกำรสง่ออกสำรเคมอีนัตรำยคดิเป็นรอ้ยละ 5.1 

และ รอ้ยละ 9.6 ตำมล ำดบั 

ปริมาณการน าเข้า ปริมาณการส่งออก 

  

กำรน ำเขำ้และส่งออกสำรเคมหีรอืสนิคำ้อนัตรำยในประเทศไทยจะขนส่งผ่ำนท่ำเรอืแหลมฉบงั  หรอืท่ำเรอื

กรุงเทพ ซึง่ท่ำเรอืหลกัทีน่ ำเขำ้และสง่ออกสนิคำ้อนัตรำยคอืท่ำเรอืแหลมฉบงั ในจงัหวดัชลบุร ีซึง่เป็นท่ำเรอืน ้ำลกึที่

ส ำคญัทีสุ่ดของประเทศไทยและเป็นท่ำเทยีบเรอืทีม่คีวำมกำ้วหน้ำทำงเทคโนโลย ีตลอดจนมำตรกำรบรหิำรควำม

ปลอดภยัเทยีบเท่ำสำกลส ำหรบักำรน ำเขำ้และส่งออกสนิค้ำอนัตรำยทีอ่ำจเกดิกำรหกรัว่ไหลหรอืไฟไหม ้ปรมิำณ

สนิคำ้อนัตรำยทีผ่่ำนท่ำเรอืแหลมฉบงัไดเ้พิม่ขึน้อย่ำงมำก จำกแผนภำพดำ้นล่ำงจะเหน็ไดว้่ำปรมิำณตูค้อนเทนเนอร์

ส ำหรบัสนิคำ้อนัตรำยทีผ่่ำนท่ำเรอืแหลมฉบงัในรอบหำ้ปีทีผ่่ำนมำ (ปี 2553 - ปี 2558) มอีตัรำกำรเตบิโตถวัเฉลี่ย

(CAGR) รอ้ยละ 12.53 และคำดว่ำจะมปีรมิำณเพิม่ขึน้ตำมภำวะเศรษฐกจิทีข่ยำยตวั เนื่องมำจำกควำมตอ้งกำรใช้
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สนิค้ำของผู้ผลติซึ่งจะสัง่สนิค้ำเขำ้มำเฉพำะที่ต้องกำรใช้งำนเท่ำนัน้  ประกอบกบัปรมิำณเรอืสนิคำ้ที่มแีนวโน้มจะ

เปลีย่นมำเขำ้ทีท่่ำเรอืแหลมฉบงัมำกขึน้ จำกกำรทีท่่ำเรอืกรุงเทพไม่สำมำรถรองรบัเรอืสนิคำ้ขนำดใหญ่ซึง่ตอ้งอำศยั

ร่องน ้ำลกึมำกๆ  

ปริมาณตู้คอนเทนเนอรส์ าหรบัสินค้าอนัตรายท่ีผา่นท่าเรอืแหลมฉบงั  

 
ภาพรวมอตุสาหกรรมยานยนต ์

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในฐำนกำรผลติรถยนต์เพื่อกำรส่งออกที่ส ำคญัของภูมภิำคเอเชยี ด้วยศกัยภำพและ

ควำมพรอ้มในดำ้นปจัจยัพืน้ฐำนในกำรผลติ เช่น อุตสำหกรรมชิน้สว่นยำนยนต์ และแรงงำนทีม่ทีกัษะฝีมอื รวมทัง้

กำรสนับสนุนจำกนโยบำยภำครฐัในกำรผลติและคำ้รถยนต์เสร ีกำรใหส้ทิธปิระโยชน์ทำงดำ้นภำษี และกำรยกเลกิ

มำตรกำรบงัคบัใชช้ิน้ส่วนในประเทศ ประเทศทีน่ ำเข้ำรถยนต์ทีส่ ำคญัของไทย คอื อนิโดนีเซยี ญี่ปุ่น และเยอรมนี 

ตำมล ำดบั  โดยอุตสำหกรรมยำนยนตไ์ทยมอีตัรำกำรสง่ออกเตบิโตถวัเฉลีย่ (CAGR) ในช่วงปี 2553 - ปี 2558 รอ้ย

ละ 6.1 ดงัจะเหน็ไดจ้ำกแผนภำพดำ้นล่ำง 

ปริมาณการผลิตและส่งออกรถยนตข์องไทยปี 2553 - 2558 

 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

กำรผลติรถยนต ์(ลำ้นคนั) 1.65 1.46 2.45 2.46 1.88 1.91 

กำรสง่ออกรถยนต ์(ลำ้นคนั) 0.90  0.74  1.03  1.13  1.13 1.20 
ทีม่ำ: สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

อุตสำหกรรมยำนยนต์ปี 2558 ปรมิำณกำรผลติชะลอตวัจำกสภำพเศรษฐกจิของประเทศชะลอตวั ประกอบ

กบัหนี้ภำคครวัเรอืนยงัคงอยู่ในระดบัสงู อย่ำงไรกต็ำม กำรส่งออกมกีำรขยำยตวั ซึ่งเป็นกำรเพิม่ขึน้ของตลำดใน

ประเทศแถบโอเชยีเนีย ยุโรปและอเมรกิำเหนือ โดยเป็นกำรสง่ออกรถยนตน์ัง่และรถกระบะเป็นหลกั 
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ส ำหรบัแนวโน้มอุตสำหกรรมยำนยนตใ์นปี 2559 คำดว่ำ กำรผลติรถยนตจ์ะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 10.3 โดยแบ่งเป็น

กำรผลติเพื่อจ ำหน่ำยในประเทศเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.7 และเป็นกำรผลติเพื่อกำรสง่ออกเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.2 ซึง่สอดคลอ้ง

กบักำรคำดกำรณ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย ทีค่ำดว่ำผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) ปี 2559 จะขยำยตวั

กว่ำรอ้ยละ 3.7 และตลำดส่งออกหลกัมแีนวโน้มปรบัตวัดขีึน้ตำมกำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลก โดยแบ่งเป็นกำรผลติ

เพื่อจ ำหน่ำยในประเทศ ประมำณรอ้ยละ 40.0-45.0 และกำรผลติเพื่อกำรสง่ออกประมำณรอ้ยละ 55.0-60.0  
(ทีม่ำ : ส ำนกังำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรม) 

แนวโน้มชาวต่างชาติท่ีเข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทย 

ชำวต่ำงชำตทิีม่ทีกัษะฝีมอืเขำ้มำประกอบอำชพีในประเทศไทยเป็นกลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยของกำรใหบ้รกิำรขน

ยำ้ยในประเทศและต่ำงประเทศของบรษิทัฯ โดยแนวโน้มทีช่ำวต่ำงชำตจิะเขำ้มำลงทุนและประกอบอำชพีในประเทศ

ไทย สำมำรถสรุปได ้ดงันี้ 

ประเทศไทยในปจัจุบนัเป็นประเทศทีน่่ำสนใจในกำรเขำ้มำลงทุนของชำวต่ำงชำต ิดว้ยต ำแหน่งทีไ่ดเ้ปรยีบ

ดำ้นยุทธศำสตรอ์นัเป็นประตูสู่ใจกลำงเอเชยีและเป็นเสน้ทำงเปิดกวำ้งสู่ภูมภิำคลุ่มแม่น ้ำโขง ซึง่เป็นตลำดใหม่ทีม่ ี

ศกัยภำพทำงธุรกจิ สง่ผลใหป้ระเทศไทยเป็นศนูยก์ลำงทำงเศรษฐกจิทีม่อีตัรำกำรเตบิโตสงู ประกอบกบัควำมพรอ้ม

ในเรื่องสิง่อ ำนวยควำมสะดวกทัง้ในดำ้นกำรขนสง่ กำรคมนำคม และเทคโนโลยสีำรสนเทศ ท ำใหป้ระเทศไทยพรอ้ม

เปิดรบัธุรกจิทุกรูปแบบจำกนักลงทุนชำวต่ำงชำต ินอกจำกนี้นโยบำยกำรลงทุนของประเทศไทยมคีวำมชดัเจนโดย

มุ่งเน้นกำรเปิดเสรแีละส่งเสรมิกำรคำ้เสร ีโดยรฐับำลไดร้่วมส่งเสรมิกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ ซึง่น ำไปสูก่ำรพฒันำ

ทกัษะ เทคโนโลย ีและนวตักรรม ประเทศไทยจงึไดร้บักำรยอมรบัจำกนำนำชำตวิ่ำเป็นแหล่งรองรบักำรลงทุนทีน่่ำ

ดงึดดูทีส่ดุแห่งหนึ่งอย่ำงต่อเนื่อง 

เมื่อมีกำรเข้ำมำลงทุนของชำวต่ำงชำติ แรงงำนและทรพัยำกรบุคลำกรต่ำงชำติที่มีทกัษะฝีมือ (Skilled 

Labour) จึงเข้ำมำมีบทบำทในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่จะเข้ำมำท ำงำนโดยถูกส่งมำจำกบริษัทแม่ใน

ต่ำงประเทศทีเ่ขำ้มำลงทุนในประเทศไทย หรอืเขำ้มำท ำงำนชัว่ครำวในงำนที่ต้องใชท้กัษะและเทคโนโลยชีัน้สงูที่

ตอ้งกำรผูท้ีม่คีวำมสำมำรถเฉพำะดำ้น มคีวำมช ำนำญเฉพำะดำ้น หรอืมคีวำมสำมำรถทำงกำรสือ่สำร (ภำษำ) ทีย่งั

หำคนไทยทีม่คีวำมสำมำรถหรอืมคีวำมช ำนำญเขำ้มำร่วมงำนไม่ได ้หรอืเป็นกำรเขำ้มำท ำงำนในกจิกำรที่ตนเอง

ลงทุน กจิกำรของคู่สมรส หรอืกจิกำรทีร่่วมลงทุน เป็นต้น รวมทัง้บุคลำกรต่ำงชำตทิีเ่ขำ้มำท ำงำนในรำชอำณำจกัร

ตำมกฎหมำยพเิศษ ไดแ้ก่ กฎหมำยว่ำดว้ยกำรสง่เสรมิกำรลงทุน และกฎหมำยอื่น เป็นตน้ 

อย่ำงไรก็ตำม กำรที่ประเทศไทยเข้ำร่วมประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic Community: 

AEC) ในปี พ.ศ. 2558 จะท ำใหเ้กดิกำรเปิดเสรดีำ้นกำรเคลื่อนยำ้ยแรงงำนอย่ำงเตม็รปูแบบซึง่จะเป็นแรงขบัเคลื่อน

เศรษฐกจิในภูมภิำคอำเซยีนทีส่ ำคญั กำรเคลื่อนยำ้ยแรงงำนนัน้จะเป็นกำรโยกยำ้ยนกัวชิำชพี หรอืผูเ้ชีย่วชำญทีม่ี

ควำมสำมำรถพิเศษระหว่ำงกลุ่มอำเซียนภำยใต้ข้อตกลงยอมรบัร่วมในเรื่องคุณสมบตัิของนักวิชำชีพอำเซียน 

(Mutual Recognition Arrangements -MRAs) เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรเคลื่อนย้ำยนักวิชำชพีหรอืแรงงำน

เชี่ยวชำญ หรอืผู้มคีวำมสำมำรถพเิศษของอำเซยีนได้อย่ำงเสร ีโดยกำรเคลื่อนย้ำยของแรงงำนที่มฝีีมอื (Skilled 
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Labour) จะผกูตดิกบักำรลงทุนและกำรท ำงำนในอุตสำหกรรมทีต่อ้งใชท้กัษะสงู รวมทัง้แรงงำนมฝีีมอืในอำเซยีนมกั

มกีำรเคลื่อนยำ้ยจำกประเทศทีม่คี่ำตอบแทนต ่ำ เช่น ประเทศในแถบอนิโดจนี ฟิลปิปินส ์อนิโดนีเซยี และไทย ไปสู่

ประเทศทีม่คี่ำตอบแทนสงูกว่ำ เช่น สงิคโปร ์และบรไูน เป็นตน้ และหำกประเทศสมำชกิอำเซยีนขยำยขอบเขตกำร

เจรจำออกไปใหค้รอบคลุมแรงงำนฝีมอืระดบักลำงและล่ำง จะมผีลกระทบต่อกำรเคลื่อนยำ้ยแรงงำนอย่ำงเสรมีำกขึน้ 

โดยสถำนกำรณ์แรงงำนต่ำงดำ้วกลุ่มประเทศอำเซยีน ณ เดอืน ธนัวำคม 2558 มจี ำนวนคนต่ำงดำ้วทีไ่ดร้บั

อนุญำตท ำงำนคงเหลอืทัว่รำชอำณำจกัร จ ำนวนทัง้สิน้ 1.30 ลำ้นคน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.8 จำกช่วงเวลำเดยีวกนัของปี

ก่อน  

ภาพรวมอตุสาหกรรมอาหารแช่เยน็และแช่แขง็ 

อุตสำหกรรมอำหำรของประเทศไทยนอกจำกจะเป็นอุตสำหกรรมเพื่อกำรบรโิภคในประเทศแล้ว ยงัมกีำร

สง่ออกไปต่ำงประเทศ หน่ึงในผลติภณัฑอ์ำหำรทีส่ง่ออกและมกีำรเตบิโตอย่ำงต่อเน่ืองคอื ปลำทนู่ำกระป๋องแปรรูป 

และเน้ือสตัวแ์ช่เยน็และแช่แขง็ 

จำกแผนภำพดำ้นล่ำงจะเหน็ไดว้่ำ ในช่วงปี 2553 - ปี 2558 อตัรำกำรเตบิโตถวัเฉลีย่ (CAGR) ของมลูค่ำกำร

สง่ออกของปลำทนู่ำกระป๋องแปรรปู คดิเป็นรอ้ยละ 5.0 ต่อปี มลูค่ำกำรสง่ออกทนู่ำกระป๋องลดลงอย่ำงต่อเน่ืองตัง้แต่

ปี 2557 เน่ืองจำก วตัถุดบิปลำทนู่ำมจี ำนวนน้อยลง และมรีำคำแพง ในปี 2558 รำคำวตัถุดบิปลำทนู่ำเฉลีย่รำคำตนั

ละ 1,500 ดอลลำรส์หรฐั (ทีม่ำ: ธนำคำรแห่งประเทศไทย) หลงัจำกทรงตวัอยู่ในระดบัต ่ำต่อเนื่องนำนเกอืบ 1 ปี ท ำ

ใหลู้กคำ้ชะลอค ำสัง่ซือ้เพื่อรอดูทศิทำงรำคำ นอกจำกนี้ปรมิำณกำรสัง่ซือ้จำกตลำดในประเทศแถบตะวนัออกกลำง

ซึง่เป็นหน่ึงในตลำดหลกัของกำรสง่ออกปลำทนู่ำกระป๋องแปรรูปลดลงอย่ำงมำก เน่ืองจำกลูกคำ้เปลีย่นไปซือ้สนิคำ้

จำกประเทศคู่แข่งทีม่รีำคำถูกกว่ำ และผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ทำงกำรเมอืงในประเทศแถบตะวนัออกกลำงท ำให้

กำรช ำระค่ำสนิคำ้ของลกูคำ้ล่ำชำ้ สง่ผลใหผู้ป้ระกอบกำรในประเทศไทยชะลอกำรสง่ออก ธุรกจิกำรส่งออกปลำทนู่ำ

กระป๋องแปรรูปจงึไดร้บัผลกระทบอย่ำงหลกีเลีย่งไม่ได้ อย่ำงไรกต็ำมผูป้ระกอบกำรไดข้ยำยตลำดไปยงัประเทศใน

สหภำพยุโรปเพิม่มำกขึน้ 

มูลค่าการส่งออกรวมของปลาทูน่ากระป๋องแปรรปู 
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นอกจำกนี้ ประเทศไทยยงัมกีำรส่งออกเนื้อสตัวแ์ช่เยน็และแช่แขง็ ดงัแผนภำพดำ้นล่ำง อตัรำกำรเตบิโตถวั

เฉลีย่ (CAGR) ของมลูค่ำกำรสง่ออกเน้ือไก่และเน้ือสุกร ในช่วงปี 2553 - ปี 2558 เพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 49.3 โดยมลูค่ำ

กำรสง่ออก 5 อนัดบัแรกสงูสดุเป็นกำรส่งออกไปยงัประเทศญี่ปุน่ และประเทศเพื่อนบำ้นในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 

นอกจำกนี้ประเทศทีเ่คยหำ้มน ำเขำ้เน้ือสตัวปี์กสดจำกไทยในอดตีบำงประเทศ ( บำหเ์รน ฮ่องกง แอฟรกิำใต ้รสัเซยี 

ฟิลปิปินส)์ ไดย้กเลกิมำตรกำรดงักล่ำวแลว้ ส่งผลใหก้ำรส่งออกเนื้อสตัวแ์ช่เยน็และแช่แขง็ยงัคงมกีำรเตบิโตอย่ำง

ต่อเนื่อง 

มูลค่าการส่งออกเน้ือสตัวแ์ช่เยน็ และแช่แขง็ (ไก่ และสุกร) 

 

ในปจัจุบนัเมื่อธุรกจิกำรส่งออกอำหำรหรอืเน้ือสตัวแ์ช่เยน็ แช่แขง็ และอำหำรกระป๋องแปรรูปมกีำรเตบิโต

มำกขึน้ ผูป้ระกอบกำรที่ผลติอำหำรดงักล่ำวเพื่อส่งออกจ ำเป็นที่จะต้องเช่ำบรกิำรหอ้งเยน็จำกผู้บรกิำรภำยนอก 

(Outsourcing) เพื่อรองรบัปรมิำณวตัถุดบิหรอืผลติภณัฑท์ีเ่พิม่มำกขึน้ เนื่องจำกผูป้ระกอบกำรส่วนใหญ่ต้องกำรที่

จะลดต้นทุนในกำรด ำเนินกำรรบัฝำก กำรว่ำจำ้งผูท้ีม่คีวำมเชีย่วชำญในกำรบรหิำรหอ้งเยน็และกำรเช่ำพืน้ทีก่ำรรบั

ฝำกจงึเป็นทำงเลอืกทีจ่ะท ำใหธุ้รกจิของผูป้ระกอบกำรมปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้  

2.3 สิทธิประโยชน์ท่ีได้รบั  

1) สิทธิประโยชน์ท่ีได้รบัจากเขตปลอดอากร (Free Zone) 

ผูใ้ช้บรกิำรรบัฝำกสนิค้ำของบรษิัทฯ บนพื้นที่เขตปลอดอำกรของกลุ่มบรษิัท ซึ่งประกอบด้วย เขตปลอด

อำกรของคลงัสนิคำ้เพื่อรบัฝำกสนิคำ้ทัว่ไปในเขตพืน้ทีแ่หลมฉบงั พืน้ทีร่บัฝำกรถยนต์ในเขตพืน้ทีแ่หลมฉบงั  และ

คลงัสนิคำ้เพื่อรบัฝำกสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็บนถนนสุวนิทวงศ ์และบำงนำ-ตรำด กโิลเมตรที ่19 

จะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทำงอำกรทีส่ ำคญัดงัต่อไปนี้ 

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

จ ำเป็นต้องใชใ้นกำรประกอบอุตสำหกรรม พำณิชยกรรม หรอืกจิกำรอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่
เศรษฐกจิของประเทศ 
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−  ของที่น ำเข้ำมำในรำชอำณำจกัรและน ำเข้ำไปในเขตปลอดอำกร  ส ำหรับใช้ในกำรประกอบ
อุตสำหกรรม พำณิชยกรรม หรอืกจิกำรอื่นใดทีเ่ป็นประโยชน์แก่กำรเศรษฐกจิของประเทศ 

−  ของทีป่ล่อยออกมำจำกเขตปลอดอำกรอื่น 
(ข) ได้รับยกเว้นอำกรขำออก ส ำหรับสินค้ำที่ส่งออกจำกพื้นที่เขตปลอดอำกร เพื่อส่งออกนอก

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

รำชอำณำจกัรระหว่ำงผูป้ระกอบกำรกบัผูป้ระกอบกำรทีป่ระกอบกจิกำรอยู่มเีขตปลอดอำกร ไม่ว่ำจะ
อยู่ในเขตเดยีวกนัหรอืไม่ หรอืระหว่ำงคลงัสนิคำ้ทณัฑ์บนกบัผู้ประกอบกำรที่ประกอบกจิกำรอยู่ใน
เขตปลอดอำกร 

(จ) ไดร้บัยกเวน้ภำษสีรรพสำมติ ส ำหรบักำรน ำเขำ้และกำรผลติของสนิคำ้ทีก่ระท ำในเขตปลอดอำกร 

นอกจำกสทิธปิระโยชน์ทำงอำกรทีผู่ใ้ชบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้ของบรษิทัฯ จะไดร้บั ผูใ้ชบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้ของ

บรษิทัฯ ยงัสำมำรถเพิม่ควำมรวดเรว็ในกำรด ำเนินงำนซึง่เป็นผลมำจำกกฎระเบยีบและขัน้ตอนทีล่ดลง ซึง่ถอืเป็น

สทิธปิระโยชน์หลกัอกีอย่ำงหนึ่งในกำรด ำเนินกจิกำรภำยใต้พืน้ทีเ่ขตปลอดอำกร อย่ำงไรกด็ ีกจิกรรมทีท่ ำภำยใต้

พืน้ทีเ่ขตปลอดอำกรจะอยู่ภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลของกรมศุลกำกรของประเทศไทย 

2) สิทธิประโยชน์ท่ีได้รบัจากบตัรส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

กลุ่มบรษิัท ที่ด ำเนินธุรกิจคลงัสนิค้ำเพื่อรบัฝำกสนิค้ำควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แขง็ กล่ำวคอื PCS 

JPAC และ JPK ไดร้บับตัรส่งเสรมิกำรลงทุน จำกคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุนหรอืบโีอไอ โดยบตัรส่งเสรมิกำร

ลงทุนทีบ่รษิทัดงักล่ำวไดร้บัจะท ำใหบ้รษิทัเหล่ำนี้มสีทิธพิเิศษทำงภำษทีีส่ ำคญัดงัต่อไปนี้ 

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

จำกวนัทีเ่ริม่มรีำยไดจ้ำกกำรประกอบกจิกำรนัน้ 
−  ไดร้บัยกเวน้ไม่ต้องน ำเงนิปนัผลจำกกจิกำรทีไ่ดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุนไปรวมค ำนวณเพื่อเสยี

ภำษีเงนิไดส้ ำหรบัระยะเวลำทีไ่ดร้บักำรยกเวน้ภำษีเงนิไดน้ิตบิุคคล 

ทัง้นี้ รำยละเอยีดของสทิธปิระโยชน์ทีไ่ดร้บัจำกบตัรส่งเสรมิกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน 

ถูกเปิดเผยไวใ้นส่วนที ่1 หวัขอ้ที ่4 ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิ  
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2.4 การจดัหาผลิตภณัฑห์รอืบริการ  

ทีด่นิ อำคำรคลงัสนิคำ้ และยำนพำหนะ จดัเป็นต้นทุนที่ส ำคญัทำงธุรกจิของกลุ่มบรษิัท โดยกลุ่มบรษิทั มี

นโยบำยในกำรจดัหำใหไ้ดม้ำซึง่สนิทรพัยด์งักล่ำวเพื่อน ำมำพฒันำตำมแผนกำรลงทุนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเป้ำหมำย

ของกลุ่มบรษิทั   

1) กำรจดัหำทีด่นิ 

กำรจดัหำทีด่นิของกลุ่มบรษิทั ส่วนใหญ่ท ำผ่ำน บรษิทั เบญจพรแลนด ์จ ำกดั ("BJL") ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ

บริษัทฯ ซึ่งจะท ำกำรจดัหำที่ดินตำมแผนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นี้ ที่ดินของกลุ่มบริษัท สำมำรถแบ่ง

ออกเป็นสองส่วน ได้แก่ ที่ดนิของกลุ่มบรษิัท และที่ดนิที่กลุ่มบรษิัทท ำสญัญำเช่ำที่ดนิ อย่ำงไรกด็ ีกลุ่มบรษิัท  มี

หลกัเกณฑใ์นกำรจดัหำทีด่นิดงัต่อไปนี้ 

−  ท ำเลทีต่ัง้ของทีด่นิจะต้องเป็นจุดยุทธศำสตรท์ำงโลจสิตสิก ์กล่ำวคอื อยู่ใกลแ้หล่งกระจำยสนิคำ้และ
แหล่งสนิค้ำ มีเสน้ทำงคมนำคมที่สะดวก และระบบสำธำรณูปโภคที่พร้อมต่อกำรด ำเนินธุรกจิ ซึ่ง
สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูใ้ชบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้ของบรษิทัฯ ได ้ 

−  รำคำของทีด่นิมคีวำมเหมำะสม 

ขัน้ตอนในกำรจดัหำที่ดินเพื่อกำรขยำยกำรให้บริกำรของบริษัทฯ นัน้ เริ่มจำกฝ่ำยพฒันำโครงกำรของ 

บริษัทฯ จะมีกำรตรวจสอบรำยละเอียดของที่ดิน ได้แก่ ประวตัิที่ดิน โฉนดที่ดิน ผงักำรใช้ประโยชน์ของที่ดิน 

ข้อก ำหนดทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ตรวจสอบรำคำที่ดินในบริเวณใกล้เคียง จำกนัน้น ำเสนอให้กับ

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยโครงกำรเพื่อพิจำรณำควำมน่ำสนใจของที่ดิน เมื่อผู้อ ำนวยกำรเห็นว่ำที่ดินดงักล่ำวมีควำม

เหมำะสมจงึน ำเสนอรำยละเอยีดของที่ดนิ พร้อมกบัน ำเสนอผลกำรศกึษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำรให้แก่ผู้มี

อ ำนำจอนุมตั ิเพื่อพจิำรณำกำรซือ้ทีด่นิดงักล่ำว    

ทัง้นี้ รำยละเอยีดทีด่นิของกลุ่มบรษิทั ไดถู้กเปิดเผยในสว่นที ่4.1 หวัขอ้ที ่4.1.1 ทีด่นิของกลุ่มบรษิทั  

2) กำรจดัหำรถขนสง่ 

กำรจดักำรรถขนสง่สำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ กำรจดัซือ้รถขนส่งซึง่เป็นไปตำมนโยบำยจดัซือ้ของ

บรษิทัฯ ซึง่ไดก้ ำหนดใหม้กีำรเปรยีบเทยีบรำคำและคุณภำพอย่ำงน้อย 3 รำย และกำรจดัจำ้งรถขนสง่จำกผูร้บัจำ้ง

ภำยนอกเพื่อใชข้นสง่ ซึง่ในกำรจดัจำ้งผูร้บัจำ้งภำยนอก บรษิทัฯ ก ำหนดนโยบำยหลกัดงัต่อไปนี้ 

−  ผูร้บัจำ้งภำยนอกจะตอ้งเป็นนิตบิุคคล หำ้งรำ้น หรอืบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนภำยในประเทศไทย 

−  ผูร้บัจำ้งภำยนอกจะตอ้งเป็นผูม้คีวำมรูค้วำมช ำนำญ และประสบกำรณ์ในกำรประกอบกำรขนสง่ตูค้อน
เทนเนอรม์ำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี  

−  รถขนสง่จะตอ้งเป็นรถทีจ่ดทะเบยีนถูกตอ้งตำมทีก่รมกำรขนสง่ทำงบกก ำหนด 

−  ผูร้บัจำ้งภำยนอกจะต้องท ำประกนัภยัสนิคำ้อนัตรำยทุกประเภทและตู้คอนเทนเนอรจ์ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำ
อย่ำงน้อย 5,000,000 บำทต่ออุบตัเิหตุแต่ละครัง้ 
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3) กำรเลอืกผูร้บัเหมำก่อสรำ้งคลงัสนิคำ้ และกำรจดัหำสนิทรพัย ์

บรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรจดัหำผูร้บัเหมำก่อสรำ้ง เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกำรคดัเลอืกผูร้บัเหมำมคีวำมโปร่งใส และ

ผูร้บัเหมำที่ได้รบักำรคดัเลอืกมคีุณสมบตัิเหมำะสม สำมำรถด ำเนินกำรก่อสร้ำงตำมมำตรฐำนและขอ้ก ำหนดของ

บรษิทัฯ กลุ่มบรษิทั จดัท ำขัน้ตอนกำรคดัเลอืกผู้รบัเหมำก่อสรำ้งไดถู้กก ำหนดไวใ้นคู่มอืกระบวนกำรคดัเลอืกและ

กำรประเมนิผูข้ำย โดยมหีลกัเกณฑห์ลกั ดงันี้ 

−  บรษิทัฯ มกีำรเปรยีบเทยีบรำคำของผูร้บัเหมำอย่ำงน้อย 2 รำย 

−  นอกจำกกำรเปรยีบเทยีบรำคำ บรษิัทฯ จะคดัเลอืกผู้รบัเหมำเพื่อให้ได้ผู้รบัเหมำที่มีคุณภำพ โดย
พจิำรณำจำกคุณสมบตัหิลกั อำท ิประสบกำรณ์ในกำรสรำ้งคลงัสนิคำ้สำธำรณะ 

−  ผูร้บัเหมำก่อสรำ้งตอ้งไดร้บัอนุมตัติำมอ ำนำจอนุมตัแิละระเบยีบของกลุ่มบรษิทั  

−  มกีำรแบ่งแยกหน้ำทีร่ะหว่ำงกำรลงนำมท ำสญัญำจำ้ง กำรตรวจรบังำน และกำรบนัทกึบญัช ี 

−  มกีำรประเมนิกำรท ำงำนผูร้บัเหมำ ซึง่ระบุอยู่ในคู่มอืกระบวนกำรควบคุมผูร้บัเหมำและผูส้ง่มอบ 

−  มกีำรตรวจรบังำนจะต้องมกีำรตรวจสอบคุณภำพและควำมส ำเรจ็ของงำนว่ำเป็นไปตำมเงื่อนไขทีไ่ด้
ระบุไวใ้นสญัญำ  

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

บรกิำรเป็นหลกั เนื่องจำกธุรกิจกำรให้บริกำรเป็นกำรบริกำรที่ต้องอำศยัควำมช ำนำญเฉพำะทำง ทัง้นี้ บริษัทฯ 

ก ำหนดขัน้ตอนกำรคดัเลือกผู้รบัเหมำผู้รบัจ้ำงช่วงไว้ในคู่มือกระบวนกำรคดัเลือกและกำรประเมินผู้ขำย โดยมี

หลกัเกณฑ ์ดงันี้ 

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

−  ผู้รบัเหมำผู้ร ับจ้ำงช่วงต้องมีกำรระบุวิธีกำรควบคุมคุณภำพงำน อำทิ มีกำรจ้ำงหวัหน้ ำงำนเพื่อ
ควบคุมคุณภำพกำรท ำงำน 

−  ผูร้บัเหมำผูร้บัจ้ำงช่วงจะต้องมกีำรจดัหำอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรำย และมกีำรอบรมเกีย่วกบักฎหมำย
ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิำน 

−  บรษิทัฯ จะพจิำรณำรำคำว่ำจำ้งทีเ่หมำะสม โดยมกีำรเปรยีบเทยีบรำคำกบัผูร้บัเหมำผูร้บัจำ้งช่วงรำย
อื่นอย่ำงน้อย 2 รำย  

−  นอกจำกนี้ ภำยหลงักำรใชบ้รกิำรผูร้บัเหมำผูร้บัจำ้งช่วง บรษิทัฯ จะมกีำรประเมนิผูร้บัเหมำผูร้บัจำ้ง
ช่วงอย่ำงน้อยทุก 6 เดอืน เพื่อประเมนิคุณภำพกำรท ำงำน 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

ในปี 2558 ควำมเสีย่งที่ส ำคญัของบรษิัทฯที่อำจมผีลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิและแนวทำงบรหิำรควำม

เสีย่ง มดีงันี้ 

3.1 ความเส่ียงในการประกอบธรุกิจของบริษทั โดยรวม 

3.1.1. ความเส่ียงจากการแข่งขนัในอตุสาหกรรม 

 บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิใหบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสท์ัง้ในส่วนคลงัสนิคำ้และกำรขนส่ง ปจัจุบนัมผีูใ้หบ้รกิำรใน

ลกัษณะใกลเ้คยีงหรอืเหมอืนกบับรษิทัฯ ดงันัน้ หำกมกีำรแขง่ขนัทีรุ่นแรงมำกขึน้หรอืมผีูป้ระกอบกำรรำยใหม่เขำ้มำ 

อำจท ำใหม้ผีลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ได ้ซึ่งกำรแขง่ขนัอำจท ำใหบ้รษิทัฯ มลีกูคำ้น้อยลง หรอือำจ

ท ำใหบ้รษิทัฯ ต้องลดรำคำส ำหรบักำรใหบ้รกิำรของบรษิัทฯ ซึง่อำจมผีลท ำใหร้ำยไดข้องบรษิทัฯ ลดลง และอำจมี

ผลกระทบท ำใหก้ ำไรของบรษิทัฯ ลดลงดว้ย  

 บรษิทัฯ มกีำรตอบสนองต่อควำมเสีย่งดงักล่ำว ดงันี้ 

- ยกระดับควำมสำมำรถของกำรให้บริกำรต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล ดงัจะเห็นได้ว่ำบริษัทฯ ได้รับ

มำตรฐำนและรำงวลัต่ำงๆ เป็นจ ำนวนมำก (โปรดพจิำรณำรำยละเอยีดเพิม่เตมิในส่วนที ่2.2 หวัขอ้ 2.2.1 นโยบำย

กำรแข่งขนัและจ ำหน่ำยผลติภณัฑข์องบรษิทั) ซึง่ทำงบรษิัทฯ มองว่ำมำตรฐำนและรำงวลัต่ำงๆ ท ำให้บรษิทัฯ มี

ควำมไดเ้ปรยีบในกำรเสนองำนใหก้บัลกูคำ้ และเพิม่ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนักบัคู่แขง่ทีม่ำจำกต่ำงประเทศ  

- มกีำรพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเป็นของตวัเองเพื่อใหบ้รษิทัฯ สำมำรถปรบัปรุงและน ำเสนอบรกิำรใหก้บั

ลกูคำ้ไดต้ำมตอ้งกำร รวมทัง้ลดค่ำใชจ้่ำยและเพิม่ควำมรวดเรว็ในกำรตอบสนองงำนแก่ลกูคำ้ 

3.1.2. ความเส่ียงในการจดัหาลูกค้า 

บรษิัทฯ มตี้นทุนคงที่ในกำรให้บรกิำรต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นคลงัสนิค้ำส ำหรบัสนิค้ำทัว่ไป คลงัสนิค้ำควบคุม

อุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ พืน้ทีจ่อดพกัรถยนต์ (Automotive Yard) เช่น ต้นทุนค่ำเสื่อมรำคำของคลงัสนิคำ้ และ

อุปกรณ์ ต้นทุนค่ำเช่ำที่ดนิ และต้นทุนดอกเบี้ย เป็นต้น  หำกบรษิทัฯ ไม่สำมำรถจดัหำลูกคำ้ให้มำใชบ้รกิำรของ

บรษิทัฯ ไดต้ำมเป้ำหมำยทีว่ำงไว ้อำจมผีลกระทบท ำใหบ้รษิทัฯ มกี ำไรน้อยลง และอำจท ำใหส้ภำพคล่องของบรษิทั

ฯ ลดน้อยลงดว้ย 

เพื่อลดควำมเสีย่งดงักล่ำว ในกำรลงทุนแต่ละครัง้ก่อนกำรก่อสรำ้งหรอืสัง่ซือ้เครื่องจกัรและรถยนต์เพื่อให้

บรกิำรในกำรขนสง่ บรษิทัฯ จะท ำกำรสอบถำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ในกำรใชบ้รกิำรดงักล่ำวก่อน หรอืในกรณีที่

สำมำรถท ำไดบ้รษิทัฯ อำจลงนำมในสญัญำกบัลูกค้ำรำยส ำคญัก่อนกำรก่อสรำ้งหรอืสัง่ซื้อเครื่องจกัรและอุปกรณ์

เพื่อใหแ้น่ใจว่ำบรษิทัฯ จะสำมำรถจดัหำลูกคำ้ไดอ้ย่ำงพอเพยีง ในบำงโอกำสบรษิทัฯ อำจพจิำรณำด ำเนินโครงกำร

โดยเช่ำคลงัสนิค้ำจำกผู้อื่น หรอืใช้วธิกีำรจดัหำบรกิำรจำกผู้ให้บรกิำรรำยอื่นแก่ลูกค้ำเพื่อลดจ ำนวนเงินลงทุนที่

บรษิทัฯ จะตอ้งใชใ้นกำรขยำยกจิกำรและลดควำมเสีย่งจำกกำรลงทุนดงักล่ำว  
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3.1.3. ความเส่ียงจากความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกิจอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธรุกิจของบริษทัฯ 

 บรษิัทฯ มรีำยได้จำกกำรให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ให้กบัลูกคำ้ของบรษิัทฯ ซึ่งควำมต้องกำรของ

สนิค้ำดงักล่ำวสอดคล้องกบัสภำวะเศรษฐกจิของประเทศไทยและเศรษฐกจิโลก ดงันัน้ หำกสภำวะเศรษฐกจิของ

ประเทศไทยประสบกบัภำวะชะลอตวั ควำมต้องกำรคลงัสนิค้ำเพื่อรบัฝำกสนิค้ำดงักล่ำวอำจลดลง ซึ่งอำจส่งผล

กระทบต่อรำยไดแ้ละก ำไรของบรษิทัฯ อย่ำงมนียัส ำคญั 

 เพื่อลดควำมเสีย่งดงักล่ำวบรษิทัฯ จงึไดท้ ำกำรขยำยขอบเขตกำรใหบ้รกิำรของบรษิทัฯ ไปยงัสนิคำ้ประเภท

ต่ำงๆ เช่น สนิคำ้ทัว่ไป สนิคำ้ประเภทรถยนต ์สนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ ซึง่กำรขยำยขอบเขตไปยงั

สนิคำ้หลำยๆ ประเภท ท ำให้บรษิทัฯ ไม่พึ่งพงิอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่งมำกจนเกนิไป และช่วยลดควำม

เสีย่งจำกควำมผนัผวนของสภำวะเศรษฐกจิ อย่ำงไรกต็ำมหำกเศรษฐกจิของประเทศไทยประสบกบัภำวะชะลอตวัใน

ภำพรวม กำรใหบ้รกิำรสนิคำ้ในหลำยประเภทอำจไม่สำมำรถช่วยลดควำมเสีย่งดงักล่ำวได้ 

3.1.4. ความเส่ียงจากการท่ีลูกค้าของบริษทัฯ ไม่ต่อสญัญาใช้บริการกบับริษทัฯ  

รำยไดข้องบรษิทัฯ ประมำณรอ้ยละ 25.00 มำจำกลกูคำ้ของบรษิทัฯ ทีท่ ำสญัญำกบับรษิทัฯ เป็นระยะเวลำ 1 

ปีหรอืมำกกว่ำ  หำกลูกค้ำเหล่ำนี้ไม่ต่อสญัญำเมื่อสญัญำกำรให้บรกิำรหมดอำยุ อำจท ำใหบ้รษิทัฯ สูญเสยีรำยได้

และท ำใหก้ ำไรของบรษิทัฯ ลดลง บรษิทัฯ ตระหนักถงึควำมเสีย่งในเรื่องดงักล่ำวเป็นอย่ำงด ีบรษิทัฯ จงึมุ่งเน้นใน

กำรให้บรกิำรที่ดเีพื่อสร้ำงควำมพงึพอใจใหก้บัลูกค้ำ เพื่อใหลู้กค้ำต่อสญัญำกบับรษิทัฯ เมื่อสญัญำกำรให้บรกิำร

หมดอำยุ นอกจำกนัน้ บรษิทัฯ ไดใ้หฝ้่ำยขำยของบรษิทัฯ ท ำกำรหำลกูคำ้เพิม่เตมิตลอดเวลำเพื่อทดแทนลูกคำ้รำย

เดมิในกรณีทีล่กูคำ้รำยนัน้ๆ ตดัสนิใจไม่ต่อสญัญำบรกิำรกบับรษิทัฯ 

3.1.5. ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ย 

 กำรด ำเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัต้องใชเ้งนิลงทุนสงู โดยกลุ่มบรษิทัมยีอดเงนิกูท้ีย่งัไม่ครบก ำหนดใน 1 ปี

จำกสถำบนักำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2557 จ ำนวน 1,321.2 ลำ้นบำท และ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 จ ำนวน 

1,331.8 ล้ำนบำท ซึ่งเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Floating interest rate) ดงันัน้หำกอตัรำ

ดอกเบีย้ในตลำดปรบัตวัสงูขึน้ กลุ่มบรษิทัฯ กจ็ะมภีำระในกำรจ่ำยดอกเบีย้ทีส่งูขึน้ ซึง่จะมผีลกระทบท ำใหก้ ำไรของ

กลุ่มบรษิทัฯ ลดลง 

 อย่ำงไรกต็ำม อตัรำดอกเบี้ยเงนิกู้ของกลุ่มบรษิัทฯ ที่กู้ยมืจำกสถำบนักำรเงนิส่วนใหญ่ในปจัจุบนัอยู่ใน

อตัรำไม่เกนิกว่ำอตัรำดอกเบีย้เงนิกูส้ ำหรบัลูกคำ้ชัน้ด ี(Minimum Lending Rate หรอื MLR) ของสถำบนักำรเงนิ

นัน้ๆ ประกอบกบักำรทีแ่ผนกำรจดัหำเงนิทุนเพื่อพฒันำโครงกำรฯ ของกลุ่มบรษิทั นัน้ไม่ไดพ้ึง่พงิกำรใชเ้งนิกูจ้ำก

สถำบนัทำงกำรเงนิเพยีงอย่ำงเดยีว แต่กลุ่มบรษิทัฯ ยงัไดม้นีโยบำยจดัหำเงนิทุนและระดมทุนจำกแหล่งเงนิทุนอื่นๆ 

อย่ำงสมดุล เช่น กำรร่วมทุนกบัผูร้่วมทุนอื่น กำรระดมทุนผ่ำนตลำดหนี้และตลำดทุน 
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3.1.6. ความเส่ียงจากนโยบายของรฐับาลหรอืหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ธุรกจิโลจสิตกิสเ์ป็นธุรกจิทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงจำกนโยบำยของรฐับำลหรอืหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ 

นโยบำยของรฐับำลที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ ได้แก่ นโยบำยทำงด้ำนกำรเกบ็ภำษี เช่น 

อตัรำภำษอีำกรน ำเขำ้และสง่ออกสนิคำ้ นโยบำยพฒันำท่ำเรอืแหลมฉบงั นโยบำยกำรลงทุนของภำคเอกชนในพืน้ที่

ท่ำเรอืแหลมฉบงั นโยบำยเกี่ยวกบัเขตปลอดอำกร ซึ่งหำกรฐับำลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมกีำรเปลี่ยนแปลง

นโยบำยไปในทศิทำงลบ เช่น เพิม่อตัรำภำษนี ำเขำ้ หรอืกำรปรบัลดพืน้ทีล่งทุนของภำคเอกชน ยกเลกิสญัญำเช่ำใน

เขตท่ำเรอืแหลมฉบงั ยกเลกิสญัญำสมัปทำน หรอืยกเลกิผลประโยชน์ส ำหรบัเขตปลอดอำกร อำจส่งผลกระทบต่อ

ผลตอบแทนต่อฐำนะทำงกำรเงนิ และผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ 

อย่ำงไรกด็ ีบรษิทัฯ มกีำรเฝ้ำตดิตำมนโยบำยของรฐับำลและหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อปรบัแผนกำรลงทุนให้

เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ในปจัจุบนั เพื่อลดควำมเสีย่งจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยของรฐับำลหรอืหน่วยงำนที่

เกีย่วขอ้ง  

3.1.7. ความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจภายใต้สญัญาสมัปทานกบัหน่วยงานภาครฐัและการตีความของ
คู่สญัญา 

ในกำรประกอบธุรกจิ บรษิทัฯ ตอ้งท ำสญัญำทัง้กบัหน่วยงำนของรฐัและเอกชนดว้ยกนัเป็นจ ำนวนมำก เช่น 

สญัญำลงทุน บรหิำร และประกอบกำรคลงัสนิคำ้อนัตรำย ณ ท่ำเรอืแหลมฉบงักบักำรท่ำเรอืแห่งประเทศไทย สญัญำ

เช่ำที่ดินท่ำเรือแหลมฉบัง  เป็นต้น ดังนัน้ จึงอำจมีควำมเห็นที่แตกต่ำงกนัในเงื่อนไขข้อควำมในสญัญำหรือ

ขอ้ก ำหนดในกำรปฏิบตัิตำมสญัญำ และบรษิัทฯ ไม่สำมำรถรบัรองได้ว่ำ ภำครฐัจะเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรให้

สมัปทำน หรอืขยำยเขตกำรให้สมัปทำน และบรษิัทฯ จะได้เขำ้ท ำสญัญำสมัปทำนใหม่ส ำหรบักำรขยำยเขตกำร

ใหบ้รกิำรหรอืไม่ เน่ืองจำกเป็นกำรพจิำรณำและดุลยพนิิจของหน่วยงำนของรฐัแต่เพยีงฝำ่ยเดยีว  

จนถึงปจัจุบนับริษัทฯ ยงัไม่มีขอ้พพิำทที่เกดิจำกกำรตีควำมสญัญำ อย่ำงไรกต็ำม บรษิัทฯ ไม่สำมำรถ

รบัรองไดว้่ำจะไม่มคีวำมเหน็ทีแ่ตกต่ำงในประเดน็ทีส่ ำคญั บรษิทัฯ ตระหนกัถงึควำมเสีย่งดงักล่ำว จงึไดม้กีำรก ำชบั

ใหฝ้ำ่ยต่ำงๆ ของบรษิทัฯ มกีำรด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมสญัญำอย่ำงเคร่งครดั รวมทัง้มกีำรเฝ้ำตดิตำมนโยบำยของ

รฐับำลและหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อประเมนิผลกระทบและลดควำมเสีย่งดงักล่ำว 

3.1.8. ความเส่ียงจากความไม่มัน่คงทางการเมือง 

ควำมมัน่คงทำงกำรเมอืงเป็นปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อกำรลงทุนของภำครฐั และภำคเอกชน โดยเฉพำะอย่ำง

ยิง่กำรลงทุนในโครงกำรที่มมีูลค่ำสงูและใชร้ะยะเวลำนำนในกำรด ำเนินโครงกำร หำกกำรเมอืงภำยในประเทศไม่

มัน่คง หรอืมเีหตุกำรณ์ควำมรุนแรง อำจสง่ผลกระทบต่อระดบัควำมมัน่ใจของนกัลงทุน ซึง่อำจสง่ผลใหก้ำรลงทุนใน

ประเทศลดลง เศรษฐกจิเกดิกำรชะลอตวั นอกจำกนี้ ควำมไม่มัน่คงทำงกำรเมอืง และกำรเปลี่ยนขัว้อ ำนำจทำง

กำรเมอืงอำจส่งผลใหเ้กดิกำรเปลีย่นแปลงในดำ้นนโยบำย กฎหมำย และ ระเบยีบปฏบิตัต่ิำงๆ ของภำครฐั ซึง่อำจ

สง่ผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  
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3.1.9. ความเส่ียงจากเสถียรภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บรษิัทฯ ได้น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเขำ้มำใช้ในกำรบริหำรคลงัสนิค้ำเพื่อเพิม่ประสทิธภิำพในกำร

ด ำเนินงำน และลดตน้ทุนของกลุ่มบรษิทั โดยระบบดงักล่ำวครอบคลุมตัง้แต่กระบวนกำรรบัสนิคำ้จนถงึกระบวนกำร

สง่มอบสนิคำ้ใหก้บัลูกคำ้ ดงันัน้ หำกระบบดงักล่ำวมคีวำมผดิพลำดอย่ำงมนียัส ำคญั เช่น เกดิกำรตดิไวรสัในระบบ

ท ำใหข้อ้มลูสญูหำย อำจสง่ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ  

อย่ำงไรกด็ ีบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้รีะบบส ำรองขอ้มลูทีเ่พยีงพอและมปีระสทิธภิำพเพื่อป้องกนัควำมเสยีหำยของ

ขอ้มลู รวมทัง้ยงัไดจ้ดัจำ้ง บรษิทั ไดนำมคิไอท ีโซลชูัน่ จ ำกดั ("DITS") ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ในกำรพฒันำ 

ซ่อมแซม และบ ำรุงรกัษำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศของกลุ่มบรษิัทใหม้เีสถยีรภำพ ท ำใหบ้รษิทัฯ สำมำรถแกไ้ข

ระบบในกรณีทีร่ะบบเกดิควำมเสยีหำยไดอ้ย่ำงรวดเรว็  

3.1.10. ต้นทุนค่าแรงของกลุ่มบริษทัอาจเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง 

ต้นทุนค่ำแรงคดิเป็นต้นทุนประมำณรอ้ยละ  20.0 ของต้นทุนในกำรให้บรกิำรของบรษิัทฯ ที่ผ่ำนมำอตัรำ

ค่ำแรงในประเทศไทยมกีำรปรบัเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่อง บรษิทัฯ จงึไม่สำมำรถรบัรองไดว้่ำ อตัรำค่ำแรงในประเทศไทย

จะไม่เพิม่ขึน้อกีในอนำคต ซึง่ในช่วง 5 ปีทีผ่่ำนมำ (2554-2558) ตน้ทุนค่ำแรงของกลุ่มบรษิทัมกีำรปรบัเพิม่ขึน้ตำม

อตัรำค่ำแรงโดยรวมของประเทศที่เพิม่ขึน้ทัง้นี้ หำกอตัรำค่ำแรงในประเทศไทยยงัมกีำรปรบัเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่อง 

จะท ำให้ต้นทุนกำรให้บริกำรของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นตำมไปด้วย และกลุ่มบริษัทอำจไม่สำมำรถผลกัภำระต้นทุนที่

เพิม่ขึน้ให้กบัลูกคำ้ได้ทัง้หมด ดงันัน้ หำกต้นทุนค่ำแรงของบรษิัทฯ ยงัคงเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่อง กำรด ำเนินธุรกจิ 

โอกำสทำงธุรกจิ ฐำนะทำงกำรเงนิ และผลประกอบกำรของบรษิทัฯ อำจไดร้บัผลกระทบในทำงลบอย่ำงมนียัส ำคญั 

อย่ำงไรกต็ำม หำกต้นทุนค่ำแรงของบรษิทัฯ โดยรวมมกีำรปรบัเพิม่สูงขึน้ บรษิัทฯ จะใชน้โยบำยควบคุม

ต้นทุนในส่วนอื่นเพื่อรกัษำระดบัอตัรำก ำไรให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ นอกจำกนี้ บรษิัทฯ ได้น ำระบบ

เทคโนโลยสีำรสนเทศเขำ้มำใช้ในกำรบรหิำรจดักำรคลงัสนิคำ้ และกำรขนส่งของกลุ่มบรษิทั ซึง่ช่วยลดกำรพึ่งพงิ

ทรพัยำกรบุคคลของกลุ่มบรษิทั 

3.1.11. บริษัทฯ อาจได้รบัผลกระทบจากการสูญเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีได้รบัอนุมติัจากส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“บีโอไอ”) 

บรษิัทฯ ไดร้บัสทิธปิระโยชน์จำกบตัรส่งเสรมิกำรลงทุนทีไ่ด้รบัจำกคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุนในกำร

ด ำเนินธุรกิจคลงัสนิค้ำเพื่อรบัฝำกสนิค้ำควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ ซึ่งให้สทิธิประโยชน์กบักลุ่มบริษัท

ภำยใต้เงื่อนไขทีก่ ำหนดไวเ้ป็นกำรเฉพำะ (โปรดพจิำรณำรำยละเอยีดเพิม่เตมิในส่วนที ่4.2 หวัขอ้ 4.2.2 สทิธแิละ

ประโยชน์ จำกกำรไดร้บักำรสง่เสรมิกำรลงทุน) 

ภำยใต้ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขกำรอนุมตัสิทิธปิระโยชน์ของบโีอไอก ำหนดใหบ้รษิทัทีไ่ดร้บับตัรส่งเสรมิกำร

ลงทุนของกลุ่มบรษิทั กล่ำวคอื บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค ("JPAC") บรษิทั เจพเีค โคลด ์สโตเรจ จ ำกดั ("JPK") 

และบรษิทั แปซฟิิค หอ้งเยน็ จ ำกดั ("PCS") ตอ้งปฏบิตัติำมเงื่อนไขทีส่ ำคญัเพื่อรกัษำสทิธปิระโยชน์ทีไ่ดร้บัจำกบโีอ

ไอและเพื่อใชส้ทิธใินกำรไดร้บัยกเวน้ภำษดีงัต่อไปนี้ 
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− รำยงำนฐำนะทำงกำรเงนิ สดัสว่นผูถ้อืหุน้และเรื่องอื่นๆ ทีส่ ำคญั 
− จดัใหม้รีะบบป้องกนัและควบคุมกำรก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อสภำพแวดลอ้ม และ 
− ตอ้งมผีูถ้อืหุน้ชำวไทยถอืหุน้ในบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัสทิธปิระโยชน์เป็นสดัสว่นไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 51.00 

ในอนำคตบรษิทัทีไ่ดร้บับตัรส่งเสรมิกำรลงทุนของกลุ่มบรษิทัดงักล่ำว อำจไม่สำมำรถปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนด

และเงื่อนไขทุกขอ้ภำยใต้กำรอนุมตัจิำกบโีอไอได้ ซึง่อำจท ำใหบ้รษิทัดงักล่ำวเสยีสทิธปิระโยชน์ทำงภำษีและสทิธิ

ประโยชน์อื่นๆ ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกบโีอไอ ทัง้นี้กำรสญูเสยีสทิธปิระโยชน์ดงักล่ำวอำจส่งผลกระทบในทำงลบอย่ำงมี

นัยส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกิจโอกำสทำงธุรกิจฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ (โปรดดูรำย

รำยละเอยีดสทิธปิระโยชน์ทีไ่ดร้บัจำกบตัรสง่เสรมิกำรลงทุนในสว่นที ่1 หวัขอ้ที ่2.3 สทิธปิระโยชน์ทีไ่ดร้บั) 

ทัง้นี้ จนถึง ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ ไม่เคยประสบปญัหำในกำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดและ

เงื่อนไขภำยใตก้ำรอนุมตัจิำกบโีอไอแต่อย่ำงใด 

3.1.12. บริษัทฯ อาจได้รบัผลกระทบจากการท่ีต้องปฏิบติัตามข้อบงัคบัของกฎระเบียบต่างๆ ท่ีอาจท าให้
บริษทัฯ ต้องมีค่าใช้จ่ายสูง 

กำรประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ อยู่ภำยใตก้ฎหมำยและกฎระเบยีบของประเทศไทยมกีำรคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม 

รวมถึงควำมปลอดภยั และอนำมยัในกำรท ำงำนของพนักงำน ด้วยเหตุนี้ก ลุ่มบรษิัทจงึต้องปฏบิตัิตำมมำตรฐำน

ต่ำงๆ รวมถึงกำรจดัหำพนักงำนที่มคีวำมเชีย่วชำญดำ้นดงักล่ำวเพื่อท ำหน้ำทีก่ ำกบัดูแลกำรปฏบิตัิตำมกฎหมำย

และกฎระเบยีบ กำรบ ำรุงรกัษำอุปกรณ์ กำรดูแลระบบควบคุมคุณภำพ และกำรก ำกบัดแูลกำรปฏบิตังิำนอื่นๆ และ

หำกกฎหมำยและกฎระเบยีบดงักล่ำวมกีำรเปลีย่นแปลง กำรประกอบธุรกจิของกลุ่มบรษิทั และกำรบรหิำรจดักำร

ทรพัยส์นิของกลุ่มบรษิทัจะตอ้งมกีำรปรบัเปลีย่นใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำยเหล่ำนี้ดว้ย 

กลุ่มบรษิัทมคี่ำใช้จ่ำยและคำดว่ำจะมคี่ำใชจ้่ำยอย่ำงต่อเนื่องในกำรประกอบธุรกจิเพื่อให้สำมำรถปฏบิตัไิด้

ตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยเหล่ำน้ีอำจเพิม่ขึ้นในอนำคต ในกรณีที่มีกำรฝ่ำฝืนขอ้ก ำหนด

ดงักล่ำว กฎหมำยก ำหนดค่ำปรบัในจ ำนวนทีส่งู รวมถงึหน่วยงำนก ำกบัดูแลมอี ำนำจออกค ำสัง่บงัคบั (รวมถงึค ำสัง่

หยุดประกอบกิจกำร) และก ำหนดมำตรกำรทำงอำญำเมื่อมีกำรฝ่ำฝืนข้อก ำหนดดงักล่ำว ข้อก ำหนดทำงด้ำน

กฎหมำยสิง่แวดลอ้มบำงประกำรก ำหนดใหม้กีำรตรวจสอบทีเ่คร่งครดั รวมทัง้ก ำหนดควำมรบัผดิส ำหรบัค่ำเสยีหำย

ทีเ่กดิขึน้กบัสิง่แวดลอ้มขอ้ก ำหนดทำงดำ้นกฎหมำยสิง่แวดลอ้มดงักล่ำวยงัอำจก ำหนดควำมรบัผดิในกรณีทีเ่กดิกำร

บำดเจบ็ของบุคคลหรอืควำมเสยีหำยต่อทรพัยส์นิอนัเนื่องมำจำกกำรมหีรอืกำรใชส้ำรทีเ่ป็นอนัตรำย ดงันัน้จงึเป็น

กำรยำกที่จะคำดกำรณ์ถึงกำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำยและกฎระเบียบดงักล่ำวและผลกระทบที่เกิดจำกกำร

เปลีย่นแปลงดงักล่ำวซึง่อำจสง่ผลต่อกำรด ำเนินธุรกจิหรอืผลประกอบกำรของบรษิทัฯ 

แม้ว่ำผู้บริหำรของบริษัทฯ จะเชื่อว่ำกำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปจัจุบันนัน้มีกำรปฏิบัติตำม

กฎระเบยีบทีส่ ำคญั บรษิทัฯ อำจไม่สำมำรถรบัรองไดว้่ำหน่วยงำนก ำกบัดูแลจะไม่ก ำหนดกฎระเบยีบเพิม่เตมิหรอื

เพิม่อตัรำค่ำธรรมเนียมหรอืค่ำปรบัอนัเนื่องมำจำกกำรไม่ปฏบิตัิตำมเงื่อนไข ซึ่งอำจท ำให้ก ลุ่มบรษิทัมคี่ำใช้จ่ำย

เพิม่ขึน้อย่ำงมำกและอำจส่งผลกระทบในทำงลบอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกจิโอกำสทำงธุรกจิ ฐำนะทำง

กำรเงนิ และผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ 
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3.1.13. การประท้วงหรอืการนัดหยุดงานของพนักงานกลุ่มบริษทั อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธรุกิจและ
ผลประกอบการของบริษทัฯ 

หากพนักงำนของบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อยร่วมกนัประทว้งหรอืนัดหยุดงำน หรอืหำกบรษิทัฯ และ /หรอื

บรษิัทย่อยไม่สำมำรถเจรจำเพื่อระงบักำรนัดหยุดงำนของพนักงำนดงักล่ำวได้บริษัทฯ อำจประสบปญัหำธุรกิจ

หยุดชะงกัและอำจตอ้งเสยีค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนเพิม่ขึน้อนัเป็นผลมำจำกค่ำแรงทีส่งูขึน้หรอืผลประโยชน์ทีต่อ้ง

จ่ำยเพิ่มให้แก่พนักงำนดงักล่ำวซึ่งอำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินธุรกจิของ 

บรษิทัฯ 

นอกจำกน้ี แม้ว่ำในปจัจุบนัพนักงำนของกลุ่มบรษิัท มไิด้เป็นสมำชกิของสหภำพแรงงำน และกลุ่มบรษิัท 

ไม่ได้ท ำกำรตกลงเกี่ยวกบัสภำพกำรจ้ำงใดๆ อย่ำงไรกด็ ีขอ้เทจ็จรงิดงักล่ำวอำจมกีำรเปลี่ยนแปลงได้ในอนำคต 

หำกพนักงำนของบรษิทัฯ เขำ้ร่วมสหภำพแรงงำนและกลุ่มบรษิทัไม่สำมำรถเจรจำตกลงกบัสหภำพแรงงำนหรอืไม่

สำมำรถเจรจำเงื่อนไขทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบรษิทัไดส้ ำเรจ็ หรอืหำกกลุ่มบรษิทั ประสบกับภำวะธุรกจิหยุดชะงกั

หรอืประสบปญัหำดำ้นแรงงำนในโรงงำนใดๆ ของกลุ่มบรษิทัแลว้ กลุ่มบรษิทัอำจไดร้บัผลกระทบในทำงลบอย่ำงมี

นยัส ำคญัต่อฐำนะทำงกำรเงนิและผลประกอบกำร 

อย่ำงไรกด็ ีตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ บรษิัทฯ ไม่เคยประสบปญัหำพนักงำนนัดหยุดงำนหรอืประท้วงแต่

อย่ำงใด เน่ืองจำกบรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรพฒันำศกัยภำพ และปฏบิตัต่ิอพนกังำนอย่ำงเท่ำเทยีมกนั และดแูลใหม้ี

สวสัดกิำรและสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนทีด่ ี 

3.1.14. ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ 

 บรษิทัฯ อำจมคีวำมเสีย่งจำกกำรด ำเนินธุรกจิในต่ำงประเทศ เนื่องจำกกำรด ำเนินธุรกจิในต่ำงประเทศจะมี

ปจัจยัควำมเสีย่งเพิม่เตมิส ำหรบับรษิทัฯ จำกควำมไม่คุน้เคยในกำรท ำธุรกจิ วฒันธรรมพืน้เมอืง กฎหมำย ขอ้บงัคบั 

ตลอดจนสภำพภูมอิำกำศและปจัจยัทำงธรรมชำต ินอกจำกนัน้ นโยบำยและแผนกำรขยำยตลำดให้บรกิำรไปยงั

ต่ำงประเทศ อำจท ำให้บรษิัทฯ ต้องเผชญิกบักำรแข่งขนักบัคู่แข่งทำงกำรค้ำมำกขึน้ เนื่องจำกมบีรษิัทต่ำงชำติ

จ ำนวนมำกทีอ่ำจใหบ้รกิำรในลกัษณะใกลเ้คยีงกนั 

 บรษิทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญัในกำรลงทุนในต่ำงประเทศ โดยจะท ำกำรวเิครำะหค์วำมเสีย่งในดำ้นต่ำงๆ เพื่อ

ใชเ้ป็นส่วนประกอบในกำรตดัสนิใจในกำรลงทุน โดยหำกเงนิลงทุนมจี ำนวนทีค่่อนขำ้งสงู บรษิทัฯ อำจพจิำรณำเพื่อ

หำผู้ร่วมลงทุนที่มีประสบกำรณ์ในกำรลงทุนในประเทศดังกล่ำว เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรที่บริษัทฯ ไม่มี

ประสบกำรณ์ในกำรลงทุนในประเทศนัน้ๆ 

3.1.15. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

บรษิัทฯ มรีำยได้จำกกำรให้บรกิำรบำงส่วนในรูปของเงนิตรำต่ำงประเทศโดยเฉพำะในธุรกจิขนย้ำยใน

ประเทศและต่ำงประเทศ ซึง่จะท ำใหร้ำยไดข้องบรษิทัฯ มคีวำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่น โดยใน

ปีบญัช ี2557 บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรในรูปของเงนิตรำต่ำงประเทศประมำณรอ้ยละ 10.00 ของรำยได้
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รวม ฝำ่ยบรหิำรของบรษิทัฯ ไดบ้รหิำรควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น โดยจะพจิำรณำจบัคู่รำยไดแ้ละรำยจ่ำยทีอ่ยู่

ในรปูของเงนิตรำต่ำงประเทศเพื่อลดควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

3.1.16. ความเส่ียงจากการท่ีบริษทัฯ ไม่ได้ต่อสญัญาลงทุน บริหาร และประกอบการคลงัสินค้าอนัตราย ณ 
ท่าเรอืแหลมฉบงั 

บรษิทัฯ มรีำยไดท้ีเ่กี่ยวเนื่องกบัสญัญำลงทุน บรหิำร และประกอบกำรคลงัสนิคำ้อนัตรำย ณ ท่ำเรอืแหลม

ฉบงัประมำณรอ้ยละ 23.0 ของรำยไดร้วม สญัญำดงักล่ำวจะหมดอำยุในวนัที ่30 กนัยำยน 2576 หลงัจำกสญัญำ

หมดอำยุบรษิทัฯ อำจจะตอ้งขอต่อสญัญำกบักำรท่ำเรอืแห่งประเทศไทย หำกบรษิทัฯ ไม่สำมำรถต่อสญัญำดงักล่ำว

ไดบ้รษิทัฯ อำจสญูเสยีรำยไดแ้ละก ำไรทีเ่กีย่วเน่ืองจำกสญัญำดงักล่ำว ทัง้นี้ บรษิทัฯ ตระหนักถงึควำมเสีย่งดงักล่ำว

เป็นอย่ำงด ีบริษัทฯ จงึท ำกำรขยำยกำรให้บรกิำรในส่วนอื่น เพื่อลดผลกระทบจำกกำรพึ่งพิงรำยได้จำกสญัญำ

ดงักล่ำว นอกจำกนัน้ บรษิทัฯ ไดค้วบคุมดูแลใหม้กีำรด ำเนินกำรตำมสญัญำอย่ำงถูกตอ้งเพื่อสรำ้งควำมมัน่ใจใหแ้ก่

กำรท่ำเรอืแห่งประเทศไทยในกรณีทีก่ำรท่ำเรอืแห่งประเทศไทยจะต้องเลอืกผูป้ระกอบกำรคลงัสนิคำ้อนัตรำยเมื่อ

หมดสญัญำ 

3.1.17.  ความเส่ียงจากการผิดเง่ือนไขสญัญาเงินกู้กบัสถาบนัการเงิน 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดท้ ำกำรกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิทีกู่ม้ำเพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนและเงนิลงทุนใน

โครงกำรต่ำงๆ หำกบริษัทฯ ไม่สำมำรถมำรถจ่ำยช ำระดอกเบี้ย หรอืเงินกู้ยมื หรอืปฏิบตัิตำมเงื่อนไขได้ตำมที่

ก ำหนด บรษิทัฯ อำจตอ้งจ่ำยดอกเบีย้ผดินดัช ำระซึง่สงูกว่ำอตัรำดอกเบีย้ปกต ิหรอือำจโดนบงัคบัจ ำนองสนิทรพัยท์ี่

ใชค้ ้ำประกนัตำมสญัญำเงนิกู ้ซึง่อำจมผีลท ำใหบ้รษิทัฯ มคี่ำใชจ้่ำยสงูขึน้  

อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดร้บัเงนิจำกกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนต่อประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก 

(IPO) กไ็ด้น ำเงนิดงักล่ำวบำงส่วน ช ำระเงนิกู้กบัสถำบนักำรเงนิเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว โดยในปจัจุบนั บรษิัทฯ มี

อตัรำสว่นหนี้สนิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ประมำณ 0.9 เท่ำ และพยำยำมรกัษำอตัรำส่วนดงักล่ำว ใหไ้ม่เกนิ 2 เท่ำ 

และพจิำรณำกำรระดมทุนผ่ำนช่องทำงอื่นๆ นอกเหนือจำกกำรกูเ้งนิ หำกมโีครงกำรทีต่อ้งลงทุนเพิม่เตมิ 

3.2 ความเส่ียงจากธรุกิจให้บริการรบัฝากและบริหารสินค้า 

3.2.1. ความเส่ียงจากการไม่สามารถต่อสญัญาหรอืถกูยกเลิกสญัญาเช่าท่ีดิน หรอืสญัญาสมัปทานต่างๆ 

คลงัสนิคำ้ของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่ตัง้อยู่บนทีด่นิของบุคคลอื่น หรอืใชส้นิทรพัยข์องผูอ้ื่นตำมสญัญำสมัปทำน 

(รำยละเอยีดเพิม่เติม ส่วนที่ 1 หวัขอ้ที่ 4 ทรพัย์สนิที่ใช้ในกำรประกอบธุรกจิ) ซึง่หำกสญัญำต่ำงๆ หมดอำยุและ

บริษัทฯ ไม่สำมำรถเจรจำเพื่อต่อสญัญำได้ หรือบริษัทฯ ถูกยกเลิกสญัญำ อำจส่งผลกระทบท ำให้บริษัทฯ ไม่

สำมำรถใหบ้รกิำรของบรษิทัฯ แก่ลกูคำ้ได ้ซึง่จะมผีลท ำใหร้ำยได ้และก ำไรของบรษิทัฯ ลดลง 

เพื่อป้องกนัควำมเสีย่งดงักล่ำวบรษิทัฯ จงึจดัท ำสญัญำสว่นใหญ่เป็นสญัญำระยะยำว เพื่อใหค้วำมสำมำรถใน

กำรให้บรกิำรของบรษิัทฯ เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง โดยจ ำกดัให้มสีญัญำระยะสัน้ (น้อยกว่ำ 3 ปี) ในกรณีที่บรษิัทฯ 

ต้องกำรใชพ้ื้นที่เพยีงชัว่ครำว หรอืในกรณีทีบ่รษิัทฯ มองว่ำอำจจะท ำกำรย้ำยคลงัสนิค้ำไปยงัพื้นที่ใหม่ที่มคี วำม

ไดเ้ปรยีบทำงดำ้นโลจสิตกิสใ์นอนำคตเท่ำนัน้ 
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3.2.2. ความเส่ียงในการจดัหาท่ีดินเพื่อการขยายกิจการ 

บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรจดัซื้อที่ดิน โดยมุ่งเน้นที่จะจัดหำที่ดินที่มีศกัยภำพและสำมำรถน ำมำพัฒนำ

โครงกำรไดท้นัท ีดงันัน้กลุ่มบรษิทัจงึไม่มนีโยบำยในกำรซือ้ทีด่นิสะสม (Land Bank) โดยทีย่งัไม่มแีผนกำรพฒันำไว้

เป็นจ ำนวนมำกๆ เพื่อกำรพฒันำโครงกำรต่ำงๆ ในอนำคต แต่เน่ืองจำกกำรแขง่ขนัทีเ่พิม่สงูขึน้จงึท ำใหม้กีำรแขง่ขนั

เพื่อซือ้หรอืเช่ำทีด่นิในท ำเลทีด่รีะหว่ำงผูป้ระกอบกำรต่ำงๆ จงึอำจท ำให้กลุ่มบรษิทัมคีวำมเสีย่งจำกกำรทีร่ำคำทีด่นิ

มกีำรปรบัตวัสงูขึน้ หรอืกำรทีก่ลุ่มบรษิทัจะไม่สำมำรถจดัซือ้ทีด่นิในท ำเลทีต่ัง้ทีต่้องกำรภำยในตน้ทุนทีต่้องกำรได ้

ซึง่อำจส่งผลใหต้้นทุนในกำรพฒันำโครงกำรของบรษิัทฯ สงูขึน้ หรอืบรษิทัฯ อำจตดัสนิใจไม่ลงทุนเนื่องจำกอตัรำ

ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนอำจจะไม่เป็นไปตำมเกณฑข์องบรษิทัฯ  

อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ มกีำรจดัท ำแผนกำรส ำรวจและจดัซือ้ทีด่นิใหส้อดคลอ้งกบักำรน ำไปพฒันำโครงกำร 

ของบรษิทัฯ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อใหบ้รษิทัฯ สำมำรถจดัหำทีไ่ดอ้ย่ำงรวดเรว็เมื่อบรษิทัฯ มโีครงกำรใหม่  

3.2.3. ความเส่ียงจากประกนัภยัของบริษทัฯ อาจไม่ครอบคลุมความสูญเสีย และ/หรอื ภาระผกูพนัทัง้หมด 

แมว้่ำบรษิทัฯ จะมนีโยบำยท ำประกนัภยัทีเ่กีย่วเน่ืองกบักำรด ำเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัเพื่อลดควำมเสีย่งอนั

เน่ืองมำจำกควำมสญูเสยี และ/หรอืควำมเสยีหำยของสนิคำ้รบัฝำกและสนิทรพัยห์ลกัของกลุ่มบรษิทั บรษิทัฯ ยงัคง

มคีวำมเสีย่งจำกกำรทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัไม่ครอบคลุมควำมสญูเสยี และ/หรอืควำมเสยีหำยสบืเน่ืองทัง้หมด อำท ิ

ควำมเสยีหำยซึ่งเกิดขึ้นจำกสงครำมและภัยก่อกำรร้ำย หรือในกรณีที่มูลค่ำควำมเสยีหำยมำกกว่ำจ ำนวนเงิน

ประกนัภยั และบรษิทัฯ อำจมคีวำมเสีย่งจำกกำรทีบ่รษิทัประกนัภยัไม่สำมำรถจ่ำยค่ำสนิไหมทดแทนตำมทีร่ะบุไวใ้น

กรมธรรม์ได้ นอกจำกนี้ บรษิัทฯ อำจมคีวำมเสีย่งที่ไม่สำมำรถต่อกรมธรรม์ได้ในรำคำที่เหมำะสมหำกรำคำของ

กรมธรรมป์รบัตวัสงูขึน้ ซึง่ทัง้หมดอำจสง่ผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ  

 ทีผ่่ำนมำ บรษิทัฯ มกีำรตดิตำมควบคุมเพื่อพจิำรณำใหว้งเงนิประกนัภยัสำมำรถครอบคลุมควำมเสยีหำยได้

ทัง้จ ำนวนเพื่อป้องกนัควำมเสีย่งดงักล่ำว ทัง้น้ี บรษิัทฯ จะท ำกำรพิจำรณำเงื่อนไขและวงเงนิทุกครัง้ที่มกีำรต่อ

ประกนั 

3.2.4. ความเส่ียงจากการถกูฟ้องรอ้งจากการด าเนินงาน 

ในกำรประกอบธุรกจิของกลุ่มบรษิัทนัน้มคีวำมเสีย่งจำกกำรถูกฟ้องรอ้งจำกกำรใหบ้รกิำร เช่น ควำมเสีย่ง

จำกกำรถูกฟ้องรอ้งจำกควำมเสยีหำย ควำมเสีย่งจำกกำรถูกฟ้องรอ้งจำกกำรสญูหำยของสนิคำ้ รวมทัง้ควำมเสีย่ง

จำกกำรถูกฟ้องรอ้งจำกกำรเกดิอุบตัเิหตุระหว่ำงกำรท ำงำน ซึง่อำจก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อชวีติและทรพัยส์นิทัง้

ในสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัฯ ลกูคำ้ของบรษิทัฯ หรอืในกรณีทีอุ่บตัเิหตุมคีวำมรุนแรง เช่น กำรเกดิเพลงิไหมห้รอืระเบดิ

หรอืรัว่ไหลจำกสำรเคมหีรอืสนิคำ้ทีเ่กบ็ในคลงัสนิคำ้อนัตรำย อำจสง่ผลใหเ้กดิควำมเสยีหำยแก่ชวีติและทรพัยส์นิแก่

บุคคลอื่นทีอ่ยู่ในหรอืโดยรอบบรเิวณคลงัสนิคำ้ดว้ย ทัง้นี้ บรษิทัฯ มกีำรจดัเกบ็สนิคำ้อนัตรำยประเภทสนิคำ้ทีต่ดิไฟ

ง่ำย และสำรเคมีที่อำจก่อให้เกิดอันตรำยจำกกำรสูดดมหรือสมัผัสในคลังสินค้ำอันตรำย โดยบริษัทฯ ได้ท ำ

ประกนัภัยที่เกี่ยวเนื่องกบักำรด ำเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิัท ซึ่งครอบคลุมถึงสนิค้ำที่รบัฝำกในคลงัสนิค้ำของกลุ่ม

บรษิทั และระบุควำมรบัผดิชอบสงูสุดของบรษิทัฯ ในกรณีทีส่นิคำ้เกดิไดร้บัควำมเสยีหำยไวใ้นสญัญำกบัลูกคำ้ของ
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บรษิทัฯ อย่ำงไรกต็ำม กำรท ำประกนัภยัของบรษิทัฯ ดงักล่ำวอำจ อำจมไิดค้รอบคลุมควำมเสีย่งทีอ่ำจจะเกดิขึน้ได้

ทัง้หมด เช่นกำรเกดิเหตุรำ้ยแรงจำกควำมประมำท หรอืไม่ระมดัระวงัของพนกังำนผูป้ฏบิตัหิน้ำทีน่ัน้ๆ จนท ำใหเ้กดิ

ควำมเสยีหำยแก่สนิคำ้ของลูกคำ้ และอำจเป็นไปไดว้่ำมูลค่ำควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้มจี ำนวนมำกกว่ำควำมคุม้ครอง

ตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัของบรษิทัฯ และลูกคำ้อำจมกีำรฟ้องรอ้งบรษิทัฯ เพื่อเรยีกค่ำเสยีหำยมำกกว่ำทีร่ะบุควำม

รบัผดิชอบสงูสดุตำมสญัญำ 

3.3 ความเส่ียงจากธรุกิจให้บริการขนส่ง 

3.3.1. ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาน ้ามนัเช้ือเพลิง 

น ้ำมนัเชื้อเพลงิเป็นต้นทุนหลกัคดิเป็นประมำณร้อยละ 30.00 ของต้นทุนในกำรให้บริกำรขนส่งของกลุ่ม

บรษิทั ในช่วง 10 ปีทีผ่่ำนมำรำคำน ้ำมนัดบิในตลำดโลกมคีวำมผนัผวนสงูและปรบัตวัโดยเฉลีย่เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่อง 

สง่ผลใหร้ำคำน ้ำมนัเชือ้เพลงิในประเทศปรบัตวัสงูขึน้ กำรปรบัตวัเพิม่ขึน้ของรำคำน ้ำมนัเชือ้เพลงิเพิม่ต้นทุนในกำร

ใหบ้รกิำรขนสง่ของกลุ่มบรษิทั และอำจสง่ผลกระทบต่อก ำไรของบรษิทัฯ ได ้ 

ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัไดค้ ำนึงถงึโครงสรำ้งตน้ทุนในกำรก ำหนดอตัรำค่ำบรกิำรขนสง่ของกลุ่มบรษิทั โดยสญัญำ

กำรใหบ้รกิำรระหว่ำงกลุ่มบรษิทักบัลูกค้ำระบุอย่ำงชดัเจนในกำรสงวนสทิธิใ์หก้บักลุ่มบรษิทัในกำรปรบัเพิม่อตัรำ

ค่ำบรกิำรอนัเนื่องมำจำกกำรปรบัตวัเพิม่ขึน้ของตน้ทุนน ้ำมนัเชือ้เพลงิ ซึง่ช่วยลดผลกระทบจำกปรบัตวัเพิม่ขึน้ของ

ตน้ทุนน ้ำมนัเชือ้เพลงิได ้ 

3.3.2. ความเส่ียงจากอบุติัเหต ุ 

ควำมรบัผดิชอบของกลุ่มบรษิัทในกำรใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้เริม่ตัง้แต่กำรรบัสนิค้ำ และจะสิน้สุดเมื่อได้ส่ง

มอบสนิคำ้ใหก้บัลูกคำ้ ทัง้นี้ กระบวนกำรขนส่งสนิคำ้มคีวำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิควำมผดิพลำดหรอืเกดิอุบตัเิหตุทีส่ง่ผล

ให้สนิค้ำเกดิควำมเสยีหำย ซึ่งอำจก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำยในกำรชดเชยค่ำเสยีหำยตำมมำ ส่งผลกระทบต่อชื่อเสยีง 

รำยได ้และก ำไรของกลุ่มบรษิทั 

ทีผ่่ำนมำ กลุ่มบรษิัทไม่เคยประสบอุบตัิเหตุร้ำยแรงที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำน ทัง้นี้ เพื่อเป็นกำรลดควำม

เสีย่งอนัเนื่องมำจำกควำมสูญเสยี และ/หรอืควำมเสยีหำยของสนิค้ำจำกกำรเกดิอุบัติเหตุ บรษิัทฯ มนีโยบำยท ำ

ประกนัภยัทีเ่กีย่วเนื่องกบักำรด ำเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัทัง้หมด นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ระบุเงื่อนไขในกำรรบัผดิชอบ

ควำมเสยีหำยอย่ำงชดัเจน รวมถึงระบุควำมรบัผิดชอบสูงสุดของบริษัทฯ หำกเกิดควำมเสยีหำยในสญัญำกำร

ใหบ้รกิำรระหว่ำงบรษิทัฯ และลกูค้ำ เพื่อเป็นกำรลดภำระและควำมขดัแยง้ระหว่ำงบรษิทัฯ กบัลกูคำ้ทีอ่ำจเกดิขึน้ใน

อนำคต  

3.3.3. ความเส่ียงจากการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าไม่ทนัตามก าหนดเวลา 

สญัญำให้บรกิำรขนส่งของบริษัทฯ โดยทัว่ไปจะระบุเวลำที่ต้องส่งมอบสนิค้ำ หำกบรษิัทฯ ส่งมอบสนิค้ำ

ใหก้บัลกูคำ้ไม่ทนัตำมก ำหนดเวลำ บรษิทัฯ อำจต้องจ่ำยค่ำปรบัเพื่อชดเชยควำมเสยีหำยทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรล่ำชำ้ 

ซึง่อำจส่งผลกระทบต่อรำยไดแ้ละก ำไรของบรษิทัฯ และอำจส่งผลเสยีต่อชื่อเสยีงและควำมไวว้ำงใจจำกลูกคำ้รำย

อื่นๆ ท ำใหเ้สยีโอกำสทำงธุรกจิในอนำคตได ้ 
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บรษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึควำมเสยีหำยทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรล่ำชำ้ของกำรส่งมอบ บรษิทัฯ จงึไดม้กีำรพฒันำ

ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อตดิตำมสถำนะสนิคำ้ระหว่ำงกำรขนส่ง ท ำใหบ้รษิทัฯ และลูกคำ้สำมำรถรบัทรำบถงึ

สถำนะและที่อยู่ของสนิค้ำ ตลอดจนแกไ้ขปญัหำต่ำงๆ ที่อำจเกดิขึน้ได้อย่ำงทนัท่วงท ีอย่ำงไรกต็ำม บรษิัทฯ ไม่

สำมำรถรบัรองไดว้่ำจะสำมำรถส่งมอบสนิคำ้ไดต้รงตำมก ำหนดส ำหรบังำนทุกงำน  เนื่องจำกควำมล่ำชำ้บำงกรณี

อำจเกดิจำกปจัจยัทีบ่รษิทัฯ ไม่สำมำรถควบคุมได ้เช่น กำรชุมนุม ภยัพบิตัธิรรมชำต ิเป็นตน้ อย่ำงไรกด็ทีีผ่่ำนมำ

กลุ่มบรษิทัยงัไม่เคยสง่สนิคำ้ไม่ทนัตำมก ำหนดเวลำ จนต้องจ่ำยค่ำปรบัเพื่อชดเชยควำมเสยีหำยทีอ่ำจเกดิขึน้จำก

กำรล่ำชำ้ 

3.3.4. ความเส่ียงจากการจดัหารถขนส่ง 

บรษิทัฯ ใชร้ถของกลุ่มบรษิทัและจดัจำ้งผูร้บัจำ้งขนส่งภำยนอกในกำรใหบ้รกิำรขนสง่ของกลุ่มบรษิทัเพื่อให้

กลุ่มบรษิทัมรีถขนส่งใหบ้รกิำรทีห่ลำกหลำย ทัง้นี้ บรษิทัฯ มคีวำมเสีย่งจำกกำรจดัหำผูร้บัจำ้งขนส่งทีไ่ดม้ำตรฐำน

ตำมทีบ่รษิทัฯ ก ำหนด ใหเ้พยีงพอต่อกำรใหบ้รกิำรกบัลกูคำ้   

อย่ำงไรกด็ ีทีผ่่ำนมำ บรษิทัฯ ไม่เคยประสบปญัหำในกำรจดัหำผูร้บัจำ้งภำยนอกทีไ่ดม้ำตรฐำนใหเ้พยีงพอ

ต่อควำมต้องกำรในกำรใหบ้รกิำร นอกจำกนี้ บรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรจดัหำผูร้บัจำ้งขนสง่ภำยนอกทีช่ดัเจน มกีำร

วำงแผนกำรขนสง่ และเป็นผูบ้รหิำรและควบคุมกำรขนสง่ทัง้หมด   

3.4 ความเส่ียงเก่ียวกบัการบริหารจดัการ 

3.4.1. ความเส่ียงในด้านการถกูควบคมุเสียงของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

กลุ่มนำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ และกลุ่มนำยจติชยั นิมติรปญัญำ จะถอืหุน้ในบรษิทัฯ เป็นสดัส่วนทัง้สิน้

รอ้ยละ 68.7 ของจ ำนวนทุนเรยีกช ำระแลว้ทัง้หมด (โปรดดรูำยละเอยีดสดัสว่นกำรถอืหุน้ในสว่นที ่2 หวัขอ้ 7.2 ผูถ้อื

หุน้) นอกจำกนี้ คุณชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ คุณจติชยั นิมติรปญัญำ คุณอจัฉรำ นิมติรปญัญำ ยงัด ำรงต ำแหน่ง

เป็นผูบ้รหิำรและกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมของบรษิทัฯ ดว้ย จงึท ำใหก้ลุ่มนำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ และกลุ่ม

นำยจติชยั นิมติรปญัญำ มอี ำนำจในกำรควบคุมกำรบรหิำรจดักำรบรษิทัฯ รวมถงึสำมำรถควบคุมเสยีงของทีป่ระชุม

ผูถ้อืหุน้ไดเ้กอืบทัง้หมดไม่ว่ำจะเป็นเรื่องกำรแต่งตัง้กรรมกำร หรอืกำรขอมตใินเรื่องอื่นทีต่อ้งใชเ้สยีงสว่นใหญ่ของที่

ประชุมผูถ้อืหุน้ ยกเวน้เรื่องทีก่ฎหมำยหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ก ำหนดใหต้้องไดร้บัเสยีง 3 ใน 4 ของทีป่ระชุมผู้

ถอืหุน้ดงันัน้ จงึเป็นกำรยำกทีผู่ถ้อืหุน้รำยอื่นจะสำมำรถรวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องทีก่ลุ่มผู้

ถอืหุน้รำยใหญ่เสนอได ้

อย่ำงไรกด็ ีบรษิทัฯ มีกำรก ำหนดระเบยีบปฏบิตัิเกี่ยวกบัจรรยำบรรณทำงธุรกจิ (Code of Conduct) เพื่อ

เป็นแนวทำงในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องกรรมกำรและผูบ้รหิำรใหส้อดคลอ้งกบัขอ้พงึปฏบิตัิทีด่สี ำหรบักรรมกำรบรษิทั

จดทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance) ตำมแนวทำงของ

ตลำดหลกัทรพัยฯ์ และมกีำรก ำหนดขอบเขตหน้ำที่ กำรมอบอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรชดัเจน ไม่ก่อใหเ้กดิ

ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
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3.4.2. ความเส่ียงจากการพึ่งพาบุคลากร  

บุคลำกรเป็นปจัจยัหน่ึงในควำมส ำเรจ็ของบรษิทัฯ หำกบรษิทัฯ สญูเสยีบุคลำกร เจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และ/หรอื

บุคลำกรหลกัในคณะผูบ้รหิำรบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และไม่สำมำรถสรรหำผูด้ ำรงต ำแหน่งทีเ่หมำะสมและมคีุณสมบตัิ

เทยีบเคยีงมำแทนที่กนัได้ อำจส่งผลกระทบในทำงลบอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อฐำนะทำงกำรเงนิ กำรด ำเนินงำน และ

โอกำสทำงธุรกจิของบรษิทัฯ 

อย่ำงไรก็ด ีบริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคญัในกำรรกัษำทรพัยำกรบุคคลของบริษัทฯ จึงได้มีกำรจดัท ำ

แผนพฒันำทรพัยำกรบุคคล โดยมุ่งเน้นพฒันำควำมสำมำรถและควำมรบัผดิชอบของบุคลำกร กำรวำงแนวทำง

อำชพี (Career Path) ของบุคลำกรในแต่ละระดบัให้ชดัเจน รวมทัง้กำรจดัสรรผลตอบแทนที่เหมำะสมกบัควำมรู้

ควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล และเทยีบเคยีงกบัผูป้ระกอบกำรรำยอื่นในอุตสำหกรรมเดยีวกนั นอกจำกนี้ บรษิทัฯ 

มกีำรสรรหำพนักงำนใหม่อย่ำงต่อเนื่องเพื่อทดแทนบุคลำกรที่อำจต้องสูญเสยีไป และเพื่อให้มบีุคลำกรเพยีงพอ

สอดคลอ้งกบัแผนกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ  
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4. สินทรพัยท่ี์ใช้ในการประกอบธรุกิจ 

 
4.1 สินทรพัยถ์าวรหลกัของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 สนิทรพัยถ์ำวรหลกัทีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิของกลุ่มบรษิทั มมีลูค่ำสทุธหิลงัหกั

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม ตำมที่ปรำกฏในงบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ เท่ำกบั 3,826.5 ลำ้นบำท โดยมรีำยละเอยีดตำม

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2558  

รายการ 

มูลค่าสุทธิทางบญัชี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  

(งบการเงินรวม) 

(ล้านบาท) 

งบกำรเงนิรวม  

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนภำยใตส้ญัญำอนุญำตใหด้ ำเนินงำน 324.4 

อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 840.4 

ทีด่นิ และสว่นปรบัปรุงทีด่นิ 339.1 

อำคำร และสว่นปรบัปรุงอำคำร 1,536.3 

เครื่องจกัร 551.7 

อื่นๆ 1 234.6 

   รวมทัง้หมด 3,826.5 
หมำยเหตุ: 1 อื่นๆ ประกอบดว้ย อุปกรณ์ส ำนกังำนและอุปกรณ์อื่น ยำนพำหนะ เครื่องมอืและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นคลงัสนิคำ้ และสนิทรพัย์ระหวำ่งก่อสรำ้งและตดิตัง้ 

 



  

   

แบบ 56-1 ปี 2558บรษิทั เจดบัเบิ้ลยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 
 

                                       

 
 

ส่วนที ่1 หน้ำ 78 / 99 

 

4.1.1. ท่ีดินของกลุ่มบริษทัฯ  

บริษทั ท่ีตัง้ พืน้ท่ี 
วตัถปุระสงค ์
การถือครอง 

ลกัษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

ระยะเวลาสญัญาเช่า ภาระผกูพนั 

บรษิทัฯ ท่ำเรอืแหลมฉบงั         

ต.ทุ่งสขุลำ อ.ศรรีำชำ    

จ.ชลบุร ี

115 ไร ่ ประกอบกำร

คลงัสนิคำ้อนัตรำย 

สทิธสิมัปทำน

จำกกำรท่ำเรอื

แห่งประเทศไทย 

30 ปี (1 ต.ค. 2546 – 30 ก.ย. 2576) ไม่ม ี

บรษิทัฯ ท่ำเรอืแหลมฉบงั         

ต.ทุ่งสขุลำ อ.ศรรีำชำ    

จ.ชลบุร ี

63.8 ตำรำงวำ เป็นทีต่ัง้ตู้

ส ำนกังำนชัว่ครำว 

สทิธกิำรเช่ำจำก  

กำรท่ำเรอืแห่ง

ประเทศไทย 

3 ปี (1 ม.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2560) ไม่ม ี

BJL ถ.กรุงเทพกรฑีำ          

ต.หวัหมำก อ.บำงกะปิ 

กรุงเทพฯ 

4 ไร่ 2 งำน  

52.0 ตำรำงวำ 

เป็นทีต่ัง้ส ำนกังำน 

 และคลงัสนิคำ้ 

เจำ้ของ - 

 

เป็นหลกัประกนัในกำรกูย้มืดงันี้ 

- ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ 10 ลำ้นบำท 

- วงเงนิเบกิเกนิบญัชรีวม 45 ลำ้น

บำท  

- วงเงนิ Bank Guarantee รวม

วงเงนิ 35 ลำ้นบำท 

BJL ถ.กรุงเทพกรฑีำ          

ต.หวัหมำก อ.บำงกะปิ 

กรุงเทพฯ 

1 ไร่ 1 งำน 

27.0 ตำรำงวำ 

เป็นทีต่ัง้คลงัสนิคำ้ สทิธกิำรเช่ำจำก 

 นำงฟี ภู่มสีขุ 

11 ปี (1 ก.พ. 2548 – 31 ม.ค. 2559) ไม่ม ี

BJL 7 ต.มำบขำ่ อ.บำ้น

ค่ำย จ.ระยอง  

14 ไร่ 2 งำน 

76.0 ตำรำงวำ 

ทีด่นิว่ำงเปล่ำ เจำ้ของ - ไม่ม ี
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บริษทั ท่ีตัง้ พืน้ท่ี 
วตัถปุระสงค ์
การถือครอง 

ลกัษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

ระยะเวลาสญัญาเช่า ภาระผกูพนั 

BJL โครงกำรสำมวำ: 998    

ต.บำงชนั อ.เมอืงมนี

บุร ีกรุงเทพฯ  

18 ไร่ 1 งำน 

56.0 ตำรำงวำ 

เป็นทีต่ัง้คลงัสนิคำ้ สทิธกิำรเช่ำจำก 

บรษิทั ศ.พึง่พร

พฒันำ จ ำกดั 

22 ปี (8 ก.พ. 2539 – 8 ก.พ. 2561) 

***ไดต่้อสญัญำเช่ำถงึ 6 ก.ค. 2571 

ไม่ม ี

BJL โครงกำรสวุนิทวงศ:์ 

152 ต.คลองนครเน่ือง

เขต อ.เมอืง  

จ.ฉะเชงิเทรำ 

57 ไร่ 3 งำน 

63.0 ตำรำงวำ 

เป็นทีต่ัง้คลงัสนิคำ้ เจำ้ของ - เป็นหลกัประกนัในกำรกูย้มื 

วงเงนิกูร้วม 525 ลำ้นบำท 

BJL ท่ำเรอืแหลมฉบงั         

ต.ทุ่งสขุลำ อ.ศรรีำชำ 

จ.ชลบุร ี 

142 ไร่ 11.5 

ตำรำงวำ  

เป็นทีต่ัง้คลงัสนิคำ้ สทิธกิำรเช่ำจำก 

กำรท่ำเรอืแห่ง

ประเทศไทย 

1) 18 ไร่ 3 งำน 20 ตำรำงวำ 
1 ปี (1 ม.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2558) 

***อยู่ระหว่ำงรอลงนำมสญัญำเช่ำ 1  
ม.ค. – 31 ธ.ค. 59 

2) 50 ไร ่
25 ปี (1 ก.ค. 2546 – 30 ม.ิย. 2571) 

3) 491.5 ตำรำงวำ 
23 ปี (1 ก.ค. 2548 – 30 ม.ิย. 2571) 

4) 70 ไร ่
17 ปี (1 ต.ค. 2554 – 30 ม.ิย. 2571) 

5) 2 ไร ่
3 ปี (1 ม.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2560) 

เป็นหลกัประกนัในกำรกูย้มื ดงันี้ 

-พืน้ที ่50 ไร่ เป็นหลกัประกนัใน

กำรกูย้มื วงเงนิกูเ้บกิเกนิบญัชี

รวม 10 ลำ้นบำท 

-พืน้ที ่43 ไร่ เป็นหลกัประกนัใน

กำรกูย้มื วงเงนิกูร้วม 290 ลำ้น

บำท  

-พืน้ที ่27 ไร่ เป็นหลกัประกนัใน

กำรกูย้มื วงเงนิกูร้วม 152 ลำ้น

บำท 
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บริษทั ท่ีตัง้ พืน้ท่ี 
วตัถปุระสงค ์
การถือครอง 

ลกัษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

ระยะเวลาสญัญาเช่า ภาระผกูพนั 

JTS 518, 520 ต.ปำกน ้ำ      

อ.เมอืง จ.

สมุทรปรำกำร 

6 ไร่ 2งำน 

93.0 ตำรำงวำ 

ทีจ่อดพกัรถขนสง่ สทิธกิำรเช่ำจำก 

บรษิทั เด่นชยั

กำรเคหะและ

ทีด่นิ จ ำกดั 

3 ปี (1 ก.ย. 2555 – 31 ส.ค. 2558) 

ณ ปจัจุบนั บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรต่อ

สญัญำเป็นระยะเวลำอกี 3 ปี  

(1 ก.ย. 2558 – 31 ส.ค. 2561)  

ไม่ม ี

ATL ท่ำเรอืแหลมฉบงั         

ต.ทุ่งสขุลำ อ.ศรรีำชำ 

จ.ชลบุร ีโซน 7.1 

แปลงที ่6 แปลงที ่8 

และ แปลงที ่10 

173 ไร ่2 งำน 

92.7 ตำรำงวำ 

เป็นพืน้ทีจ่อดพกั

รถยนต ์

สทิธกิำรเช่ำจำก 

กำรท่ำเรอืแห่ง

ประเทศไทย  

1) 100 ไร่  
10 ปี (1 ต.ค. 2551 – 30 ก.ย. 2561) 

2) 50 ไร ่
10 ปี (1 ต.ค. 2554 – 30 ก.ย. 2564) 

3) 23 ไร่ 2 งำน 92.7 ตำรำงวำ 
10 ปี (1 ม.ค. 2557 – 31 ธ.ค. 2566) 

พืน้ที ่23 ไร่ เป็นหลกัประกนัใน

กำรกูย้มื วงเงนิกูร้วม 76 ลำ้น

บำท 

ATL 109 ต.บำงปลำ           

อ.บำงพล ีจ.

สมุทรปรำกำร 

44 ไร่ 45.0 

ตำรำงวำ 

เป็นพืน้ทีจ่อดพกั

รถยนต ์

สทิธกิำรเช่ำจำก 

บรษิทั เด่นชยั

กำรเคหะและ

ทีด่นิ จ ำกดั 

2 ปี 4 เดอืน 

(15 เม.ย. 2556 – 14 ส.ค. 2558) 

ณ ปจัจุบนั บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรต่อ

สญัญำเป็นระยะเวลำอกี 3 ปี  

(15 ส.ค. 2558 – 14 ส.ค. 2561)  

ไม่ม ี

ATL 168,168/1-4 ต.ทุ่งสขุ

ลำ  อ.ศรรีำชำ  จ.

ชลบุร ี

9 ไร่ 3 งำน 

73.0 ตำรำงวำ 

 

เป็นพืน้ทีจ่อดพกั

รถยนต ์

สทิธกิำรเช่ำจำก 

บรษิทั ซุปเปอร์

3 ปี (1 ก.พ. 2557 – 31 ม.ค. 2560) ไม่ม ี
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บริษทั ท่ีตัง้ พืน้ท่ี 
วตัถปุระสงค ์
การถือครอง 

ลกัษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

ระยะเวลาสญัญาเช่า ภาระผกูพนั 

เค พำวเวอร ์

จ ำกดั1 

ATL ต.ทุ่งสขุลำ อ.ศรรีำชำ    

จ.ชลบุร ีบรเิวณโซน 

7.2 ท่ำเรอืแหลมฉบงั 

7 ไร่ 1 งำน 

11.0 ตำรำงวำ 

เป็นพืน้ทีจ่อดพกั

รถยนต ์

สทิธกิำรเช่ำจำก 

บรษิทั กลีเลีย่น 

จ ำกดั1 

3 ปี (1 ม.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2560) ไม่ม ี

JPK 88/89 หมู่ที ่7 ต.บำง

ปลำ อ. บำงพล ี                

จ.สมุทรปรำกำร 

11 ไร่ 1 งำน 

52.2 ตำรำงวำ 

 

เป็นทีต่ัง้คลงัสนิคำ้ เช่ำช่วงจำก 

บรษิทั เกท็ บลิ

เดอร ์จ ำกดั 

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

(9 ก.พ. 2556 – 11 ต.ค. 2585) 

2) 3 งำน 4.7 ตำรำงวำ 
28 ปี 10 เดอืน  

(1 ธ.ค. 2556 – 10 ต.ค. 2585) 

-พืน้ที ่10 ไร่ 1 งำน 47.5 ตำรำง

วำ เป็นหลกัประกนัในกำรกูย้มื 

วงเงนิกูร้วม 525 ลำ้นบำท ตัว๋

สญัญำใชเ้งนิ 25 ลำ้นบำทและ

วงเงนิกูเ้บกิเกนิบญัชรีวม 20 ลำ้น

บำท 

JPLAND หมู่ที ่7 ต.บำงปลำ       

อ. บำงพล ีจ.

สมุทรปรำกำร 

47 ไร่ 2 งำน 

51.8 ตำรำงวำ 

 

เป็นทีต่ัง้คลงัสนิคำ้ เช่ำช่วงจำก 

บรษิทั เกท็ บลิ

เดอร ์จ ำกดั 

1) 14 ไร่ 3 งำน 22.8 ตำรำงวำ 
29 ปี 

(11 ต.ค. 2556 – 10 ต.ค. 2585) 

2) 34 ไร่ 1 งำน 29.0 ตำรำงวำ 
29 ปี 11 เดอืน  

(20 ม.ค. 2557 – 19 ธ.ค. 2586) 

ไม่ม ี

                                                           

1 กำรเชำ่ทีจ่ำกบรษิทั ซุปเปอรเ์ค พำเวอนร ์จ ำกดั และบรษิทั กลีเลีย่น จ ำกดั เป็นรำยกำรระหวำ่งกนั โปรดพจิำรณำรำยละเอยีดเพิม่เตมิในส่วน 2 หวัขอ้12 รำยกำรระหวำ่งกนั 
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บริษทั ท่ีตัง้ พืน้ท่ี 
วตัถปุระสงค ์
การถือครอง 

ลกัษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

ระยะเวลาสญัญาเช่า ภาระผกูพนั 

PCS หมู่ที ่2 ต.นำด ีอ.เมอืง

สมุทรสำคร จ.

สมุทรสำคร 

66 ไร่ 3 งำน 

6.0 ตำรำงวำ 

เป็นทีต่ัง้คลงัสนิคำ้

หอ้งเยน็ 

เจำ้ของ - -พืน้ที ่51 ไร่  2 งำน 11.7 ตำรำง

วำ เป็นหลกัประกนัในกำรกูย้มื 

วงเงนิกูร้วม 510 ลำ้นบำท ตัว๋

สญัญำใชเ้งนิ 60 ลำ้นบำท และวง

เงนิกูเ้บกิเกนิบญัชรีวม 10 ลำ้น

บำท 

 รวม 721 ไร ่2 งาน  

74.0 ตารางวา 
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4.1.2. อาคารของกลุ่มบริษทัฯ  

ประเภทอาคาร / คลงัสินค้า 
จ านวนอาคาร / คลงัสินค้า 

(หลงั) 

พืน้ท่ี 

(ตารางเมตร) 

อำคำรส ำนกังำน 3 4,315.0 

คลงัสนิคำ้ทัว่ไป 13 63,260.0 

คลงัสนิคำ้ทัว่ไปเขตปลอดอำกร 6 48,460.0 

คลงัสนิคำ้รบัฝำกเอกสำร 4 14,520.0 

คลงัสนิคำ้ส ำหรบัธุรกจิใหบ้รกิำรขนยำ้ยในประเทศและต่ำงประเทศ 3 4,575.0 

คลงัสนิคำ้อนัตรำย 2 10,032.0 

คลงัสนิคำ้หอ้งเยน็ 9 41,271.0 

คลงัสนิคำ้หอ้งเยน็เขตปลอดอำกร 1 - 10,994.0 

คลงัสนิคำ้อื่นๆ 4 17,376.0 

รวม 44 214,803.0 

หมำยเหตุ: คลงัสนิคำ้หอ้งเยน็ในเขตปลอดอำกร จ ำนวน 2 หลงั เป็นหลงัเดยีวกบัคลงัสนิคำ้หอ้งเยน็ทัว่ไป 
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อำคำรและคลงัสนิคำ้ของกลุ่มบรษิทั มรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

บริษทั สถานท่ีตัง้ สินทรพัย ์
พืน้ท่ี 

(ตารางเมตร) 
วตัถปุระสงค ์
การถือครอง 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

บรษิทัฯ ท่ำเรอืแหลมฉบงั        

ต.ทุ่งสขุลำ อ.ศรรีำชำ   

จ.ชลบุร ี

คลงัสนิคำ้อนัตรำย จ ำนวน 2 หลงั 10,032.0 เพื่อเกบ็สนิคำ้อนัตรำย ไดร้บัสมัปทำน

จำกกำรท่ำเรอื

แห่งประเทศ

ไทย 

ไม่ม ี

BJL 222 ถ.กรุงเทพกรฑีำ   

ต.หวัหมำก อ.บำงกะปิ 

กรุงเทพฯ 

อำคำร กรุงเทพกรฑีำ 1 อำคำร 2,835.0 ส ำนกังำน เจำ้ของ เป็นหลกัประกนัในกำรกูย้มื ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ 10 

ลำ้นบำทและวงเงนิเบกิเกนิบญัชรีวม 45 ลำ้น

บำท 
คลงัสนิคำ้ จ ำนวน 3 หลงั 4,575.0 ให ้JVK เช่ำเพื่อเกบ็

สนิคำ้และบรกิำร 

BJL 4 ถ.สำมวำ แขวงมนีบุร ี

เขตมนีบุร ีกรงุเทพฯ 

คลงัสนิคำ้ จ ำนวน 7 หลงั 13,440.0 ใหบ้รษิทัฯ เช่ำเพื่อเกบ็

สนิคำ้และบรกิำร 

เจำ้ของ ไม่ม ี

  คลงัสนิคำ้ จ ำนวน 1 หลงั 1,920.0 ให ้DTS เช่ำเพื่อเกบ็

สนิคำ้และบรกิำร 

  

  คลงัสนิคำ้ จ ำนวน 2 หลงั 3,840.0 ให ้บรษิทั อเมรกินั 

อนิเตอรเ์นชัน่แนล

แอสชวัรนัส ์จ ำกดั เช่ำ

คลงัสนิคำ้ 
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บริษทั สถานท่ีตัง้ สินทรพัย ์
พืน้ท่ี 

(ตารางเมตร) 
วตัถปุระสงค ์
การถือครอง 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

BJL ต.คลองนครเน่ืองเขต   

อ.เมื่อง จ.ฉะเชงิเทรำ 

คลงัสนิคำ้ จ ำนวน 1 หลงั 9,000.0 ให ้DTS เช่ำเพื่อเกบ็

สนิคำ้และบรกิำรรบัฝำก

เอกสำร 

เจำ้ของ เป็นหลกัประกนัในกำรกูย้มื วงเงนิกูร้วม 525 

ลำ้นบำท 

อำคำร 1 หลงั 1,000.0 ให ้DTS เช่ำเพื่อเป็น

อำคำรส ำนกังำน 

JPAC ต.คลองนครเน่ืองเขต   

อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ 

คลงัสนิคำ้หอ้งเยน็ จ ำนวน 1 หลงั 4,735.0 เพื่อใหบ้รกิำรรบัฝำก

สนิคำ้หอ้งเยน็ 

เจำ้ของ เป็นหลกัประกนัในกำรกูย้มื วงเงนิกูร้วม 525 

ลำ้นบำท 

 คลงัสนิคำ้หอ้งเยน็ในเขตปลอด

อำกร จ ำนวน 1 หลงั (เป็นหลงั

เดยีวกบัคลงัสนิคำ้หอ้งเยน็ทัว่ไป) 

5,170.0 เพื่อใหบ้รกิำรรบัฝำก

สนิคำ้หอ้งเยน็ในเขต

ปลอดอำกร 

BJL 

 

 

ท่ำเรอืแหลมฉบงั        

ต.ทุ่งสขุำ อ.ศรรีำชำ    

จ.ชลบุร ี

คลงัสนิคำ้ จ ำนวน 1 หลงั 1,200.0 ให ้DTS เช่ำเพื่อเกบ็

สนิคำ้และบรกิำร 

เจำ้ของ เป็นหลกัประกนัในกำรกูย้มื วงเงนิกู ้90 ลำ้น

บำท และวงเงนิกูเ้บกิเกนิบญัช ี10 ลำ้นบำท 

BJL ท่ำเรอืแหลมฉบงั        

ต.ทุ่งสขุำ อ.ศรรีำชำ    

จ.ชลบุร ี

คลงัสนิคำ้ จ ำนวน 6 หลงั 49,820.0 ใหบ้รษิทัฯ เช่ำเพื่อเกบ็

สนิคำ้และบรกิำร 

เจำ้ของ เป็นหลกัประกนัในกำรกูย้มื ดงันี้ 

- คลงัสนิคำ้ จ ำนวน 1 หลงั เป็นหลกัประกนัใน

กำรกูย้มื วงเงนิกู ้90 ลำ้นบำท และวงเงนิกู้

เบกิเกนิบญัช ี10 ลำ้นบำท 
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บริษทั สถานท่ีตัง้ สินทรพัย ์
พืน้ท่ี 

(ตารางเมตร) 
วตัถปุระสงค ์
การถือครอง 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

- คลงัสนิคำ้ จ ำนวน 3 หลงั เป็นหลกัประกนัใน

กำรกูย้มื วงเงนิกู ้290 ลำ้นบำท 

  คลงัสนิคำ้ในเขตปลอดอำกร 

จ ำนวน 6 หลงั 

48,460.0 ใหบ้รษิทัฯ เช่ำเป็น

คลงัสนิคำ้ปลอดอำกร

เพื่อเกบ็สนิคำ้และบรกิำร 

เจำ้ของ เป็นหลกัประกนัในกำรกูย้มื ดงันี้ 

- คลงัสนิคำ้ จ ำนวน 3หลงั เป็นหลกัประกนัใน

กำรกูย้มื วงเงนิกู ้90 ลำ้นบำท และวงเงนิกู้

เบกิเกนิบญัช ี10 ลำ้นบำท 

- คลงัสนิคำ้ จ ำนวน 1 หลงั เป็นหลกัประกนัใน

กำรกูย้มื วงเงนิกู ้290 ลำ้นบำท 

- คลงัสนิคำ้ จ ำนวน 2 หลงั เป็นหลกัประกนัใน

กำรกูย้มื วงเงนิกู ้152 ลำ้นบำท 

ATL ท่ำเรอืแหลมฉบงั        

ต.ทุ่งสขุำ อ.ศรรีำชำ    

จ.ชลบุร ี

อำคำรส ำนกังำน  2 ชัน้ 480.0 เพื่อเป็นสถำนที่

ปฏบิตังิำนหน่วยงำน 

สทิธกิำรเช่ำ

จำกของท่ำเรอื 

ไม่ม ี

DTS เลขที ่266 หมู่ 5 ต.สำรภ ี

อ.สำรภ ีเชยีงใหม ่

คลงัสนิคำ้ จ ำนวน 1 หลงั 2,400.0 เพื่อเกบ็สนิคำ้และบรกิำร

รบัฝำกเอกสำร 

สทิธกิำรเช่ำ

จำก นำงยพุนิ 

ผำทอง 

ไม่ม ี
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บริษทั สถานท่ีตัง้ สินทรพัย ์
พืน้ท่ี 

(ตารางเมตร) 
วตัถปุระสงค ์
การถือครอง 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

PCS หมู่ที ่2 ต.นำด ีอ.เมอืง

สมุทรสำคร               

จ.สมุทรสำคร 

คลงัสนิคำ้หอ้งเยน็ จ ำนวน 7 หลงั 31,996.0 เพื่อใหบ้รกิำรรบัฝำก

สนิคำ้หอ้งเยน็ 

เจำ้ของ เป็นหลกัประกนัในกำรกูย้มื วงเงนิกูร้วม 510 

ลำ้นบำท ตัว๋สญัญำใชเ้งนิรวม 60 ลำ้นบำท และ

วงเงนิกูเ้บกิเกนิบญัชรีวม 10 ลำ้นบำท 

JPK 88/89 หมู่ที ่7            

ต.บำงปลำ อ. บำงพล ี  

จ.สมุทรปรำกำร 

คลงัสนิคำ้หอ้งเยน็ จ ำนวน 1 หลงั  4,540.0 เพื่อใหบ้รกิำรรบัฝำก

สนิคำ้หอ้งเยน็ 

เจำ้ของ เป็นหลกัประกนัในกำรกูย้มื วงเงนิกูร้วม 525 

ลำ้นบำท ตัว๋สญัญำใชเ้งนิรวม 25 ลำ้นบำท และ

วงเงนิกูเ้บกิเกนิบญัชรีวม 20 ลำ้นบำท 

  คลงัสนิคำ้หอ้งเยน็ในเขตปลอด

อำกร จ ำนวน 1 หลงั (เป็นหลงั

เดยีวกบัคลงัสนิคำ้หอ้งเยน็ทัว่ไป) 

5,824.0 เพื่อใหบ้รกิำรรบัฝำก

สนิคำ้หอ้งเยน็ในเขต

ปลอดอำกร 

เจำ้ของ 

JPLAND หมู่ที ่7 ต.บำงปลำ      

อ. บำงพล ีจ.

สมุทรปรำกำร 

คลงัสนิคำ้ จ ำนวน 2 หลงั 13,536.0 ใหบ้รกิำรคลงัสนิคำ้และ

ใหบุ้คคลภำยนอกเช่ำ

เพื่อเกบ็สนิคำ้และบรกิำร 

เจำ้ของ เป็นหลกัประกนัในกำรกูย้มื วงเงนิกูร้วม 525 

ลำ้นบำท ตัว๋สญัญำใชเ้งนิรวม 25 ลำ้นบำท และ

วงเงนิกูเ้บกิเกนิบญัชรีวม 20 ลำ้นบำท 

  รวม 214,803.0    
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4.2 รายละเอียดสญัญาท่ีส าคญัของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 กลุ่มบรษิทัฯ มสีญัญำทีส่ ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกจิดงัต่อไปนี้ 

4.2.1 สญัญาลงทุน บริหาร และประกอบการคลงัสินค้าอนัตราย ณ ท่าเรอืแหลมฉบงั 
คู่สญัญำ - ระหว่ำง กำรท่ำเรอืแห่งประเทศไทย (กทท.)  

  และบรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั ("บรษิทัฯ") 

เงื่อนไขส ำคญั - ใหบ้รษิทัฯ เป็นผูป้ระกอบกำรคลงัสนิคำ้อนัตรำย โดยใหด้ ำเนินกำรบนโครงสรำ้ง

พื้นฐำนและสิง่อ ำนวยควำมสะดวกที่ กทท. จดัหำและก่อสร้ำงไว้แล้ว โดยมพีื้นที่ 

115 ไร่ ประกอบดว้ย 

 พืน้คอนกรตีเสรมิเหลก็ส ำหรบักองเกบ็ตูส้นิคำ้ 100,000 ตำรำงเมตร 
 อำคำรคลงัสนิคำ้ 2 หลงั พืน้ทีร่วมประมำณ 8,800 ตำรำงเมตร 
 ระบบไฟฟ้ำ ระบบสุขำภิบำล ระบบเตือนภัย และระบบป้องกัน

อคัคภียั 
- ใหผู้ป้ระกอบกำรคลงัสนิคำ้อนัตรำยจดัหำเครื่องมอืขนยกตำมมำตรฐำนสำกล เช่น 

รถยกตูส้นิคำ้หนกั (Reach Stacker) รถยนตห์วัลำก รถบรรทุก 6 ลอ้ เป็นตน้ 

- หำกสัญญำสิ้นสุดลงไม่ว่ำในกรณีใด ให้บรรดำอสังหำริมทรัพย์ต่ำงๆ ที่

ผูป้ระกอบกำรคลงัสนิคำ้จดัหำมำตกเป็นของ กทท. ทนัท ีและใหส้ทิธ ิกทท. ในกำร

ซื้อสงัหำรมิทรพัย์ที่ผู้ประกอบกำรคลงัสนิค้ำจดัหำทัง้หมดหรือบำงส่วนก็ได้ตำม

รำคำมลูค่ำทำงบญัช ี(Current Book Value) 

เงนิค่ำผลประโยชน์ตอบ

แทน 

- ผู้ประกอบกำรคลงัสนิค้ำอนัตรำยต้องช ำระเงินค่ำผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ 

กกท. ตำมสดัสว่นทีไ่ดต้กลงกนั 

 - หำกปีใดมีปริมำณตู้สินค้ำอันตรำยหรือสินค้ำอันตรำยไม่ถึงปริมำณขัน้ต ่ำที่

ก ำหนดไว้ตำมสญัญำให้ผู้ประกอบกำรคลงัสนิค้ำอนัตรำยช ำระผลประโยชน์ตอบ

แทนเพิม่เตมิใหแ้ก่ กทท.  

ระยะเวลำของสญัญำ - 30 ปี ตัง้แต่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2546 - 30 กนัยำยน พ.ศ. 2576 

- ผู้ประกอบกำรคลงัสนิค้ำอนัตรำยมีสทิธิยื่นค ำร้องขอให้ต่ออำยุสญัญำได้อีก 2 

ครำว มีก ำหนดครำวละ 5 ปี ทัง้นี้  กทท. จะพิจำรณำผลประกอบกำรของ

ผูป้ระกอบกำรคลงัสนิคำ้ในช่วงสญัญำเดมิ 
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กำรบอกเลกิสญัญำ - กทท. มีสทิธิบอกเลิกสญัญำได้หำก กทท. ได้แจ้งเหตุแห่งกำรบอกเลิกสญัญำ

พร้อมเหตุผลให้กบัผู้ประกอบกำรคลงัสนิค้ำอนัตรำยและผูป้ระกอบกำรคลงัสนิค้ำ

อนัตรำยมไิดท้ ำกำรแกไ้ขภำยใน 90 วนั 

- กทท. อำจบอกเลกิสญัญำเมื่อใดก็ได้อนัเนื่องมำจำกเหตุผลทำงควำมปลอดภัย

ของประเทศชำต ิควำมปลอดภยัของสำธำรณะชน หรอืเหตุผลอื่นๆ ท ำนองเดยีวกนั

นี้ โดย กทท. จะท ำกำรจ่ำยเงินให้แก่ผู้ประกอบกำรคลังสนิค้ำอันตรำยเป็นค่ำ

เครื่องมอืและอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกตลอดจนทรพัยส์นิต่ำงๆ  

อื่นๆ - โครงสรำ้งบรษิทัของผูป้ระกอบกำรคลงัสนิคำ้อนัตรำยต้องมคีนไทยหรอืนิตบิุคคล

ไทยเป็นผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 51 ตลอดระยะเวลำของสญัญำ 
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4.2.2 สิทธิและประโยชน์จากการได้รบัการส่งเสริมการลงทุน 

กลุ่มบรษิัทไดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุนตำมพระรำชบญัญตัิส่งเสรมิกำรลงทุน พ.ศ. 2520 (และที่แก้ไขเพิม่เตมิ)  จำก

คณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุนในกจิกำร โดยมรีำยละเอยีดและสำระส ำคญัของสทิธปิระโยชน์โดยทัว่ไปดงันี้ 

 สิทธิและประโยชน์ เลขท่ีบตัรส่งเสริม 

1833(3)/ 

2552  

PCS 

1224(3)/ 

2553  

PCS 

2566(7)/ 

2556 

DITS 

1311(3)/ 

2556 

JPAC 

2630(3)/ 

2556 

JPK 

1342(3)/ 

2557 

PCS 

1 สิท ธิ ใ น ก ำ รน ำ คน ต่ ำ งด้ ำ ว ซึ่ ง เ ป็ น ช่ ำ ง ฝี มือ ห รื อ

ผูช้ ำนำญกำรคู่สมรสและบุคคลซึง่อยู่ในอุปกำระของบุคคล

ทัง้สองประเภทนี้ เข้ำมำในรำชอำณำจักร และได้ร ับ

อนุญำตท ำงำนเฉพำะต ำแหน่งหน้ำที่กำรท ำงำน ตำม

จ ำนวนและก ำหนดระยะเวลำใหอ้ยู่ในรำชอำณำจกัรเท่ำที่

คณะกรรมกำรพจิำรณำเหน็สมควร 

      

2 สิทธิในกำรยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรบัเครื่องจกัรตำมที่

คณะกรรมกำรพจิำรณำอนุมตั ิ
  1    

3 สทิธใินกำรยกเวน้ภำษีเงนิไดน้ิตบิุคคลส ำหรบัก ำไรสุทธทิี่

ไ ด้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ ได้ร ับกำรส่ ง เสริมมี

ก ำหนดเวลำ 8 ปี นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีำยไดจ้ำกกำรประกอบ

กจิกำรนัน้ 

ในกรณีที่ประกอบกิจกำรขำดทุนในระหว่ำงเวลำได้ร ับ

ยกเว้นภำษีเงนิได้นิติบุคคล ผู้ได้รบักำรส่งเสรมิจะได้รบั

อนุญำตใหน้ ำผลขำดทุนประจ ำปีทีเ่กดิขึน้ในระหว่ำงเวลำ

นัน้ไปหกัออกจำกก ำไรสุทธทิี่เกดิขึ้นภำยหลงัระยะเวลำ

ไดร้บัยกเวน้ภำษีเงนิได้นิติบุคคลมกี ำหนดเวลำไม่เกนิ 5 

ปี นับแต่วนัพน้ก ำหนดเวลำนัน้ โดยจะเลอืกหกัจำกก ำไร

สุทธขิองปีใดปีหนึ่งหรอืหลำยปีกไ็ด ้

      

4 สทิธใินกำรยกเวน้ไม่ต้องน ำเงนิปนัผลจำกกจิกำรที่ไดร้บั

กำรส่งเสรมิ ซึ่งได้รบัยกเว้นภำษีเงนิได้นิติบุคคลไปรวม

ค ำนวณเพื่อเสยีภำษีเงนิไดต้ลอดระยะเวลำทีไ่ดร้บัยกเวน้

ภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 

      

หมำยเหตุ: 1ไดร้บัยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรบัเครื่องจกัรตำมทีค่ณะกรรมกำรพจิำรณำอนุมตัติลอดระยะเวลำทีไ่ดร้บักำรส่งเสรมิ 
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อย่ำงไรกต็ำม กลุ่มบรษิทัต้องปฏบิตัติำมเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นบตัรสง่เสรมิกำรลงทุน เช่น เครื่องจกัรจะตอ้งเป็น

เครื่องจกัรใหม่ และน ำเขำ้มำภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด ตอ้งเปิดด ำเนินกำรโครงกำรภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดนับแต่

วนัที่ออกบตัรส่งเสรมิ จะต้องด ำเนินกำรให้ได้รบัใบรบัรองระบบคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 9000 หรอื ISO 14000 

หรอืมำตรฐำนสำกลอื่นทีเ่ทยีบเท่ำ ภำยใน 2 ปี นับแต่วนัทีเ่ปิดด ำเนินกำร และตอ้งตัง้โรงงำนในทอ้งทีต่ำมทีก่ ำหนดไว ้

ทัง้นี้ ภำยในระยะเวลำ 15 ปีนบัแต่วนัเปิดด ำเนินกำร จะยำ้ยโรงงำนไปตัง้ในทอ้งทีอ่ื่นมไิด ้เป็นตน้ 

 เลขท่ีบตัร

ส่งเสริม 

วนัท่ีได้รบัการ

ส่งเสริม 

วนัท่ีเร่ิมใช้สิทธิ – 

วนัทีหมดอายุ 

ผลิตภณัฑ/์ก าลงัการผลิต เง่ือนไขเฉพาะโครงการ 

1 1833(3)/2552 27 สิ ง ห ำ ค ม 

2552 

1 มกรำคม 2553 - 

31 ธนัวำคม 2560 

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

ประมำณ 5,000 ตนัสนิคำ้ 

 ทุนจดทะเบยีนไม่น้อยกว่ำ 
180.0 ลำ้นบำท 

 ขนำดกำรลงทุน (ไมร่วมค่ำ
ทีด่นิและทุนหมนุเวยีน) ไม่
น้อยกว่ำ 1.0 ลำ้นบำท 

 เครื่องจักรที่ได้ร ับยกเว้น
อำกรขำเข้ำต้องน ำเข้ำมำ
ภำยในวันที่ 30 เมษำยน 
2555 

2 1224(3)/2553  4 ม ก ร ำ ค ม 

2553 

1 สงิหำคม 2555 - 

31 กรกฎำคม 2563 

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

ประมำณ 9,000 ตนัสนิคำ้ 

 ทุนจดทะเบยีนไม่น้อยกว่ำ 
180.0ลำ้นบำท 

 ขนำดกำรลงทุน (ไมร่วมค่ำ
ทีด่นิและทุนหมนุเวยีน) ไม่
น้อยกว่ำ 1.0 ลำ้นบำท 

 เครื่องจักรที่ได้ร ับยกเว้น
อำกรขำเข้ำต้องน ำเข้ำมำ
ภำยในวันที่ 5 กันยำยน 
2555 

3 2566(7)/2556 1 8  กัน ย ำ ย น 

2556 

24 มนีำคม 2557 – 

23 มนีำคม 2565 

 กจิกำรซอฟต์แวร ์ประเภท 
Enterprise Software แ ล ะ 
Digital Content 

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

- กำรศกึษำควำมต้องกำร 
(Requirement Analysis) 

- กำรออกแบบ (Design) 
- ก ำ ร พัฒ น ำ แ ล ะ ก ำ ร
สร้ำงสรรค์โปร   แกรม
ซอฟต์ แว ร์  แล ะ งำน 
Digital Content 
(Implementation)   

 ทุนจดทะเบยีนไม่น้อยกว่ำ 
7.1 ลำ้นบำท 

 ขนำดกำรลงทุน (ไมร่วมค่ำ
ทีด่นิและทุนหมนุเวยีน) ไม่
น้อยกว่ำ 1.0 ลำ้นบำท 
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 เลขท่ีบตัร

ส่งเสริม 

วนัท่ีได้รบัการ

ส่งเสริม 

วนัท่ีเร่ิมใช้สิทธิ – 

วนัทีหมดอายุ 

ผลิตภณัฑ/์ก าลงัการผลิต เง่ือนไขเฉพาะโครงการ 

- กำรทดสอบโปรแกรม
และระบบซอฟต์แวร์  
( Program and system 
testing) 

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

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

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

design and 

development) 

4 1311(3)/2556 3  ธั น ว ำ ค ม 

2555 

1 ตุลำคม 2556 - 30 

กนัยำยน 2564 

 กจิกำรบรกิำรรบัฝำกห้อง
เยน็ 

 ค ว ำ ม จุ ข อ ง ห้ อ ง เ ย็ น
ประมำณ 25,000 ตนัสนิคำ้ 

 ทุนจดทะเบยีนไม่น้อยกว่ำ 
50.0 ลำ้นบำท 

 ขนำดกำรลงทุน (ไมร่วมค่ำ
ทีด่นิและทุนหมนุเวยีน) ไม่
น้อยกว่ำ 1.0 ลำ้นบำท 

 เครื่องจักรที่ได้ร ับยกเว้น
อำกรขำเข้ำต้องน ำเข้ำมำ
ภำยในวันที่ 5 กันยำยน 
2558 

5 2630(3)/2556 7  ม ก ร ำ ค ม 

2556 

1 กรกฎำคม 2557 - 

30 มถุินำยน 2565 

 กจิกำรบรกิำรรบัฝำกห้อง
เยน็ 

 ค ว ำ ม จุ ข อ ง ห้ อ ง เ ย็ น
ประมำณ 25,000 ตนัสนิคำ้ 

 ทุนจดทะเบยีนไม่น้อยกว่ำ 
50.0 ลำ้นบำท 

 ขนำดกำรลงทุน (ไมร่วมค่ำ
ทีด่นิและทุนหมนุเวยีน) ไม่
น้อยกว่ำ 1.0 ลำ้นบำท 

 เครื่องจักรที่ได้ร ับยกเว้น
อำกรขำเข้ำต้องน ำเข้ำมำ
ภำยในวนัที ่15 พฤษภำคม 
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 เลขท่ีบตัร

ส่งเสริม 

วนัท่ีได้รบัการ

ส่งเสริม 

วนัท่ีเร่ิมใช้สิทธิ – 

วนัทีหมดอายุ 

ผลิตภณัฑ/์ก าลงัการผลิต เง่ือนไขเฉพาะโครงการ 

2558 

6 1342(3)/2557 5 กุ มภำพันธ์  

2556 

1 ตุลำคม 2557 - 30 

กนัยำยน 2565 

 กจิกำรบรกิำรรบัฝำกห้อง
เยน็ 

 ค ว ำ ม จุ ข อ ง ห้ อ ง เ ย็ น
ประมำณ 25,000 ตนัสนิคำ้ 

 ทุนจดทะเบยีนไม่น้อยกว่ำ 
180.0 ลำ้นบำท 

 ขนำดกำรลงทุน (ไมร่วมค่ำ
ทีด่นิและทุนหมนุเวยีน) ไม่
น้อยกว่ำ 1.0 ลำ้นบำท 

 เครื่องจักรที่ได้ร ับยกเว้น
อำกรขำเข้ำต้องน ำเข้ำมำ
ภำยในวันที่ 19 กนัยำยน 
2559 

 

4.3 นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

บรษิัทฯ จะลงทุนในบรษิัทที่มวีตัถุประสงค์ในกำรประกอบธุรกจิด้ำนโลจสิติกส์เช่นเดียวกบัธุรกิจหลกัของ

บริษัทฯ หรือกิจกำรที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน หรือกิจกำรที่สนับสนุนกิจกำรของบริษัทฯ อันจะท ำให้บริษัทฯมีผล

ประกอบกำรหรือผลก ำไรเพิ่มมำกขึ้น หรือลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัทฯ โดยสำมำรถ

สนับสนุนกำรด ำเนินธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ ใหม้คีวำมครบวงจรมำกยิง่ขึน้ เพื่อเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของ

บรษิทัฯ และเพื่อใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำยกำรเป็นผู้ใหบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสช์ัน้น ำในภูมภิำคเอเชยีอย่ำงครบวงจร ใน

กรณีที่บรษิทัฯ จะลงทุนในบรษิัทที่มกีำรประกอบธุรกจิทีไ่ม่ใช่ธุรกจิโลจสิตกิส์ต้องไดร้บักำรอนุมตัิจำกคณะกรรมกำร 

ทัง้นี้ คณะกรรมกำรตอ้งพจิำรณำแลว้ว่ำกำรลงทุนดงักล่ำวเป็นประโยชน์แก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้โดยรวม 

ทัง้นี้ ในกำรก ำกบัดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งกรรมกำรหรือผู้บริหำรที่มีคุณสมบตัิและ

ประสบกำรณ์ที่เหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกจิเพื่อเป็นตวัแทนในกำรบรหิำรกจิกำรของบรษิทัย่อยและบรษิัทร่วมนัน้ๆ 

เพื่อก ำหนดนโยบำยทีส่ ำคญัและควบคุมกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัย่อย และ/หรอื บรษิทัร่วมดงักล่ำว ทัง้นี้ กรรมกำร

ซึ่งเป็นตวัแทนของบริษัทจะต้องท ำหน้ำที่ในกำรก ำกบัดูแลบรษิัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ให้บรหิำรจดักำร หรือ

ด ำเนินงำน ต่ำงๆ ตำมนโยบำยทีบ่รษิทัก ำหนด รวมถงึจะต้องใชดุ้ลยพนิิจตำมมตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมกำร และ/หรอื

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทีอ่นุมตัใินเรื่องทีส่ ำคญัของบรษิทัย่อย และ/หรอื บรษิทัร่วม เพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด

แก่บรษิทัฯ และเพื่อกำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนืของบรษิทัฯ 

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

เมื่อวนัที ่17 เมษำยน 2556 บรษิทั ทวีไีดเรค็ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทั ทพิยประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) ได้

เป็นโจทก์ร่วมกันฟ้องเรียกค่ำเสียหำยกับบริษัทฯ และบริษัท ประกันคุ้มภัย จ ำกัด (มหำชน) เป็นจ ำเลยร่วมกัน 

เนื่องจำกสนิค้ำของบรษิัท ทวีไีดเรค็ จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งได้น ำมำฝำกไว้ในคลงัสนิค้ำซึ่งอยู่ในควำมครอบครองของ

บรษิทัฯ นัน้ไดร้บัควำมเสยีหำยจำกกำรเกดิเพลงิไหมใ้นตวัอำคำรคลงัสนิคำ้ โดยโจทกท์ัง้สอง ไดเ้รยีกค่ำเสยีหำยจำก

บรษิทัฯ และบรษิทั ประกนัคุม้ภยั จ ำกดั (มหำชน) ในฐำนะจ ำเลยร่วมเป็นจ ำนวนเงนิประมำณ 117.75 ลำ้นบำท  
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ต่อมำเมื่อวนัที ่15 กนัยำยน 2557 ศำลชัน้ตน้ไดม้คี ำพพิำกษำใหบ้รษิทัฯ ช ำระค่ำเสยีหำยใหก้บัโจทกท์ี ่2 เป็น

เงินจ ำนวน 82.79 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินจ ำนวน 1 ล้ำนบำท โดยให้บริษัท  

ประกนัคุม้ภยั จ ำกดั (มหำชน) ในฐำนะจ ำเลยที ่2 ร่วมรบัผดิกบับรษิทัฯ ในเงนิจ ำนวน 25.71 ลำ้นบำท ดงันัน้ บรษิทัฯ 

จะต้องรบัผดิในค่ำเสยีหำยเป็นเงนิจ ำนวนประมำณ 57.08 ลำ้นบำท ซึ่งบรษิทัฯ ได้บนัทกึประมำณกำรหนี้สนิจ ำนวน

ดงักล่ำวในงบกำรเงนิของบรษิทัฯ ไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2557 บริษัทฯ ได้ยื่นอุทธรณ์ค ำพิพำกษำศำลชัน้ต้น พร้อมกับยื่นค ำร้องขอวำง

หลกัประกนัต่อศำลเพื่องดกำรบงัคบัคดตีำมค ำพพิำษำของศำลชัน้ต้นในระหว่ำงกำรพจิำรณำคดขีองศำลอุทธรณ์ ซึ่ง

ศำลไดม้คี ำสัง่รบัอุทธรณ์ของบรษิทั ปจัจุบนัเรื่องอยู่ในระหว่ำงกำรพจิำรณำของศำลอุทธรณ์ 

อนึ่ง ณ วนัสิ้นปีบญัชล่ีำสุด (31 ธนัวำคม 2558) ขอ้พพิำทดงักล่ำวไม่มีผลกระทบด้ำนลบต่อสนิทรพัย์ของ

บรษิัทฯ ที่มีจ ำนวนสูงกว่ำร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่ำงใด นอกจำกนัน้ บรษิัทฯ มคีวำมเหน็ว่ำกำรช ำระ

ค่ำเสยีหำยดงักล่ำวจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลก ำไร หรอืขำดทุนของบรษิัทฯ เนื่องจำกบรษิทัฯ ได้ท ำกำรบนัทกึหนี้สนิ

ดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ้่ำยทัง้จ ำนวนแลว้ 

6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน 

 

6.1 ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือบริษทั   :  บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 
ช่ือย่อหลกัทรพัย ์  :  JWD 
เลขทะเบียนบริษทั  : 0107557000306 
กลุ่มอตุสาหกรรม  : บรกิำร 
หมวดธรุกิจ   : ขนสง่และโลจสิตกิส ์
ทุนจดทะเบียน   :  300,000,000 บำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 600,000,000 หุน้  

มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.5 บำท 
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว  :  300,000,000 บำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 600,000,000 หุน้  

มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.5 บำท 
ท่ีตัง้บริษทั :  ส ำนกังำนใหญ่ เลขที ่222 ถ.กรุงเทพกรฑีำ แขวงหวัหมำก เขตบำง 

กะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 02-710-4020 แฟ็กซ.์ 02-710-4024 
คลงัสนิคำ้สำมวำ เลขที ่222 หมู่17 ถ.สำมวำ มนีบุร ีกรุงเทพฯ 10510  
โทร. 02-918-6546 แฟ็กซ.์ 02-918-6093 
แหลมฉบงัคอมเพลก็ซ ์122 หมู่2 ต.ทุ่งสขุลำ อ.ศรรีำชำ จ.ชลบุร ี20230  
โทร. 033-674-200 แฟ็กซ.์ 038-492-493 
คลงัสนิค้ำอนัตรำย ท่ำเรอืแหลมฉบงั ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 
20230 โทร. 038-404-700 แฟ็กซ.์ 038-404-782 

เวบ็ไซต ์   : http://www.jwd-group.com 
  

http://www.jwd-group.com/
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บุคคลอ้างอิง    
นายทะเบียนหลกัทรพัย ์  : บรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 62 อำคำรตลำด 

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรชัดำภเิษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
10110 โทรศพัท ์02-229-2800 โทรสำร 02-359-1259 

ผูส้อบบญัชี   : นำงสำว วรรณำพร จงพรีเดชำนนท ์
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขทะเบยีน 4098 
บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ำกดั  
195 อำคำรเอม็ไพร ์ทำวเวอร ์ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร 
กรุงเทพฯ 10120 โทร.0-2677-2000 

 
นิติบุคคลท่ีบริษทัฯถือหุ้นตัง้แต่รอ้ยละ 10 

 ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 
สดัส่วนการ

ถือหุ้น 
ทุนช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

 บริษทัย่อยท่ีบริษทัฯถือหุ้นโดยตรง 

1 

บรษิทั ออโตล้อจคิ จ ำกดั 
ส ำนกังำนใหญ่ เลขที ่222 ถ.กรุงเทพกรฑีำ แขวงหวัหมำก 
เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
โทร. 02-710-4020 แฟ็กซ์. 02-710-4023 

ธุรกจิใหบ้รกิำรรบัฝำก
และบรหิำรสนิคำ้ 

100.0 50.0 

2 
บรษิทั จำแพค็โฮลดิง้ จ ำกดั 
ส ำนกังำนใหญ่ เลขที ่47/19 หมู2่ ต.นำด ีอ.เมอืง จ.
สมทุรสำคร 74000 

ธุรกจิใหบ้รกิำรรบัฝำก
และบรหิำรสนิคำ้ 

100.0 152.5 

3 

บรษิทั เจดบัเบิล้ยดูเีอเชยี จ ำกดั 
ส ำนกังำนใหญ่ เลขที ่222 ถ.กรุงเทพกรฑีำ แขวงหวัหมำก 
เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
โทร. 02-710-4020 แฟ็กซ์. 02-710-4024 

ธุรกจิใหบ้รกิำรรบัฝำก
และบรหิำรสนิคำ้ 

100.0 50.5 

4 

บรษิทั เจดบัเบิล้ยดูทีรำนสปอรต์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
ส ำนกังำนใหญ่ เลขที ่222 ถ.กรุงเทพกรฑีำ แขวงหวัหมำก 
เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
โทร. 02-710-4030 แฟ็กซ์. 02-710-4039 

ธุรกจิใหบ้รกิำร 
ขนส่งสนิคำ้ 

100.0 25.0 

5 

บรษิทั เจวเีคอนิเตอรเ์นชัน่แนลมฟูเวอรส์ จ ำกดั 
ส ำนกังำนใหญ่ เลขที ่222 ถ.กรุงเทพกรฑีำ แขวงหวัหมำก 
เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
โทร. 02-379-4646 แฟ็กซ์. 02-379-5050 

ธุรกจิใหบ้รกิำรขนยำ้ย
ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 

100.0 40.0 

6 

บรษิทั ดำตำ้เซฟ จ ำกดั 
ส ำนกังำนใหญ่ เลขที ่99 หมู ่11 ต ำบลคลองนครเนื่องเขต 
อ ำเภอเมอืงฉะเชงิเทรำ จงัหวดัฉะเชงิเทรำ 24000  
โทร. 02-710-4050 แฟ็กซ์. 02-710-4055 

ธุรกจิใหบ้รกิำรรบัฝำก
เอกสำรและขอ้มลู 

100.0 75.0 

7 

บรษิทั เบญจพรแลนด ์จ ำกดั 
ส ำนกังำนใหญ่ เลขที ่222 ถ.กรุงเทพกรฑีำ แขวงหวัหมำก 
เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
โทร. 02-710-4010 แฟ็กซ์. 02-379-4659 

ธุรกจิอื่นๆ (บรหิำร
จดักำรทรพัยส์นิ) 

100.0 116.0 
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 ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 
สดัส่วนการ

ถือหุ้น 
ทุนช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

8 

บรษิทั ไดนำมคิไอทโีซลชู ัน่ส ์จ ำกดั 
ส ำนกังำนใหญ่ เลขที ่222 ถ.กรุงเทพกรฑีำ แขวงหวัหมำก 
เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
โทร. 02-710-4040 แฟ็กซ์. 02-710-4049 

ธุรกจิอื่นๆ (ใหบ้รกิำร
ดำ้นเทคโนโลยี
สำรสนเทศ) 

100.0 7.1 

9 

บรษิทั เจดบัเบิล้ยดูแีปซฟิิค จ ำกดั 
ส ำนกังำนใหญ่ เลขที ่99/3 หมู1่1 ถ.สุวนิทวงศ ์ต.คลองนคร
เนื่องเขต อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ 24000  
โทร. 033-020-800 แฟ็กซ์. 033-020-809 

ธุรกจิใหบ้รกิำรรบัฝำก
และบรหิำรสนิคำ้ 

99.3 250.0 

10 

บรษิทั เจดบัเบิล้ยดูแีปซฟิิคแลนด ์จ ำกดั 
ส ำนกังำนใหญ่ 33/4 หมูท่ี7่ ต.บำงปลำ อ.บำงพล ีจ.
สมทุรปรำกำร 10540  
โทร. 02-170-9766-9 แฟ็กซ์. 02-170-9765 

ธุรกจิอื่นๆ (บรหิำร
จดักำรทรพัยส์นิ) 

66.7 100.0 

 บริษทัย่อยท่ีบริษทัฯถือหุ้นผา่นบริษทัอ่ืน 

11 

บรษิทั แปซฟิิคหอ้งเยน็ จ ำกดั 
ส ำนกังำนใหญ่ เลขที ่47/19 หมู่2 ต.นำด ีอ.เมอืง จ.
สมทุรสำคร 74000  
โทร. 034-834-224-6 แฟ็กซ์. 034-432-384-6 

ธุรกจิใหบ้รกิำรรบัฝำก
และบรหิำรสนิคำ้ 

100.0 180.0 

12 

บรษิทั แปซฟิิคโลจสิตกิสโ์ปร จ ำกดั 
ส ำนกังำนใหญ่ เลขที ่47/19 หมู่2 ต.นำด ีอ.เมอืง จ.
สมทุรสำคร 74000  
โทร. 034-834-224-6 แฟ็กซ์. 034-432-384-6 

ธุรกจิใหบ้รกิำร 
ขนส่งสนิคำ้ 

100.0 20.0 

13 

บรษิทั เจพเีคโคลดส์โตเรจ จ ำกดั 
ส ำนกังำนใหญ่ เลขที ่222 ถ.กรุงเทพกรฑีำ แขวงหวัหมำก 
เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
โทร. 02-710-4020 แฟ็กซ์. 02-710-4024 

ธุรกจิใหบ้รกิำรรบัฝำก
และบรหิำรสนิคำ้ 

66.7 150.0 

14 
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดูเีอเชยีโฮลดิง้ไพรเวท จ ำกดั 
38 Beach Road #29-11 South Beach Tower Singapore 
(189767) 

ธุรกจิใหบ้รกิำรรบัฝำก
และบรหิำรสนิคำ้ 

100.0 10.9 

15 

บรษิทั เจวเีคอนิเตอรเ์นชัน่แนลมฟูเวอรส์ จ ำกดั (ประเทศ
สหรฐัอเมรกิำ) 
PO Box 5010 157 Drexel Drive Severna Park, MD 21146 
U.S.A. 
Tel. 1-1410-729-7422 

ธุรกจิใหบ้รกิำรขนยำ้ย
ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 

100.0 1.0 

16 

บรษิทั เจวเีคอนิโดไชน่ำมฟูเวอรส์ จ ำกดั (ประเทศเวยีดนำม) 
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 

ธุรกจิใหบ้รกิำรขนยำ้ย
ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 

100.0 2.3 

17 
บรษิทั JCM Logistics & Warehousing Private จ ำกดั 
38 Beach Road #29-11 South Beach Tower Singapore 
(189767) 

ธุรกจิใหบ้รกิำรรบัฝำก
และบรหิำรสนิคำ้ 

52.5 6.6 
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 ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 
สดัส่วนการ

ถือหุ้น 
ทุนช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

18 
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดูเีอเชยีโลจสิตกิส ์จ ำกดั (ประเทศพมำ่) 
#22(A), Kaya Aye Pagoda Road, Bahan Township, 
Yangon Myanmar  

ธุรกจิใหบ้รกิำรรบัฝำก
และบรหิำรสนิคำ้ 

100 4.4 

 บริษทัร่วมทางอ้อมและการร่วมค้า 

19 

บรษิทั เจวเีค-นำกำมฟูเวอรส์ จ ำกดั (ประเทศกมัพชูำ) 
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 

ธุรกจิใหบ้รกิำรขนยำ้ย
ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 

50.0 0.9 

20 

บรษิทั เจวเีค-นำกำมฟูเวอรส์ จ ำกดั (ประเทศตมิอรเ์ลสเต)้ 
Rua Martires De Patria, Beto Timor, Block A No.71 
Comoro, Dili East Timor 
Tel. +670 7723 5784 

ธุรกจิใหบ้รกิำรขนยำ้ย
ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 

50.0 1.0 

 การร่วมค้าของบริษทัเจดบัเบ้ิลยดีูเอเชียโฮลด้ิงไพรเวทจ ากดั 

21 
บรษิทั EM Logistics & Warehousing Private จ ำกดั 
38 Beach Road #29-11 South Beach Tower Singapore 
(189767) 

ธุรกจิใหบ้รกิำรรบัฝำก
และบรหิำรสนิคำ้ 

50.0 7.1 

 บริษทัย่อยของบริษทั EM Logistics & Warehousing Pte. Ltd. 

22 
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดูเีอเชยีโลจสิตกิส ์จ ำกดั (ประเทศกมัพชูำ) 
No.27, Street 134, Mittapheap quarter,7 Makara distrct, 
Phnom Penh 

ธุรกจิใหบ้รกิำรรบัฝำก
และบรหิำรสนิคำ้ 

50.0 - 

 
 

6.2 ข้อมูลส าคญัอ่ืน 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยของบรษิทั อำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับรษิทัทีถ่อืหุน้ โดยผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ

บรษิทัฯ ดงัต่อไปนี้ 

1. บรษิทั ซวีำย โซลชูัน่ จ ำกดั 

ธุรกจิ ใหบ้รกิำรรบัฝำกตูค้อนเทนเนอรท์ัว่ไป 

ควำมสมัพนัธ ์  นำงสำวเสำวณีย์ อภิวันทน์โอภำศ  และผู้บริหำรของ
บรษิทัฯ คอื นำยณฐัภูม ิเปำวรตัน์ เป็นกรรมกำรและผูถ้อื
หุน้ของบรษิทั ซวีำย โซลชูัน่ จ ำกดั 

 นำงสำวเสำวณีย ์อภวินัทน์โอภำศเป็นภรรยำของนำยชว
นินทร ์บณัฑติกฤษดำ ซึง่เป็นกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม
ผูกพันของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ
กรรมกำรบรหิำรของบรษืทัฯ 
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เหตุผลที่มิได้ถูกน ำมำรวม

เป็นสว่นหนึ่งของกลุ่มบรษิทั 

: ธุรกิจให้บริกำรรบัฝำกตู้คอนเทนเนอร์ทัว่ไปไม่ได้เป็นกิจกำรที่

 บริษัทหรือบริษัทย่อยให้บริกำร และมิได้มีแผนในกำรลงทุนใน

 ธุรกจิดงักล่ำวในปจัจุบนั 

ทัง้นี้ บรษิทั ซวีำย โซลชูัน่ จ ำกดั ไดใ้หบ้นัทกึขอ้ตกลงไม่ประกอบธุรกจิแขง่ขนักบับรษิทัฯ และบรษิทัย่อยของ

บรษิทั ดงัต่อไปนี้ 

(ก) บรษิัท ซวีำย โซลูชัน่ จ ำกดั จะใหบ้รกิำรจดัเกบ็คลงัสนิค้ำแก่บรษิทั อสีเทริน์ซ ีแหลมฉบงั เทอรม์นิอล 
จ ำกดั ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลำคม 2551 จนถงึวนัที ่30 กนัยำยน 2561 ตำมทีร่ะบุในสญัญำ Container Storage 
และจะไม่ใหบ้รกิำรดงักล่ำวแก่บุคคลอื่นใด เวน้แต่เป็นกำรใหบ้รกิำรแก่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยของบรษิทั
ฯ 

(ข) บรษิทั ซวีำย โซลชูัน่ จ ำกดั และผูถ้อืหุน้จะไม่ด ำเนินธุรกจิในลกัษณะเดยีวกบัหรอืใกลเ้คยีงกบัธุรกจิของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโลจิสติกส์และเกี่ยวกับกำรให้เช่ำ
อสงัหำรมิทรพัยไ์ม่ว่ำจะเป็นกำรด ำเนินกำรโดยตนเองหรอืร่วมทุนกบัผูป้ระกอบกำรรำยอื่น รวมถงึจะไม่
ด ำเนินกำรในฐำนะตวักำร ตวัแทน ลกูจำ้ง ผูแ้ทน กรรมกำร หรอืเขำ้เป็นผูถ้อืหุน้ในกจิกำรทีด่ ำเนินธุรกจิ
ใกลเ้คยีงกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 

บริษัทฯ มกีระบวนกำรติดตำมและป้องกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัทฯ และบรษิัท ซวีำย 

โซลชูัน่ จ ำกดั โดย หำกมลีกูคำ้มำขอใชบ้รกิำร ทำงบรษิทั ซวีำย โซลชูัน่ จ ำกดั จะแจง้ใหก้บักลุ่มบรษิทัฯ ทรำบ เพื่อให้

ตดิต่อรบับรกิำรของลกูคำ้ รวมทัง้ ทุกสิน้ไตรมำส บรษิทั ซวีำย โซลูชัน่ จ ำกดั จะน ำส่งรำยชื่อลูกคำ้ พรอ้มรำยไดจ้ำก

กำรใหบ้รกิำร เพื่อตรวจสอบรำยชื่อลูกคำ้ โดยในกรณีที่พบว่ำมลีูกค้ำรำยอื่น นอกเหนือจำกบรษิัท อสีเทริน์ซ ีแหลม

ฉบงั เทอร์มินอล จ ำกัด กลุ่มบริษัทฯ จะจดัท ำรำยงำนส่งคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อ

พจิำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

 

2. บรษิทั โชคสมทุรมำรนี จ ำกดั 

ธุรกจิ ใหบ้รกิำรแปรรปูอำหำรทะเลและคลงัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็

และแชแ่ขง็ 

ควำมสมัพนัธ ์  มกีรรมกำรและผูถ้อืหุน้ร่วมกนักบับรษิทัฯ 

 กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพนัของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทัฯ และกรรมกำรบรหิำรของบรษิทัฯ 2 ท่ำน คอื นำย
จิตชยั นิมิตรปญัญำ และนำงอจัฉรำ นิมิตรปญัญำ เป็น
กรรมกำรและผูถ้อืหุน้ของบรษิทั โชคสมุทรมำรนี จ ำกดั 

เหตุผลที่มิได้ถูกน ำมำรวม

เป็นสว่นหนึ่งของกลุ่มบรษิทั 

: บรษิัท โชคสมุทรมำรนี จ ำกดั ให้บรกิำรแปรรูปอำหำรทะเลเป็น

หลกัไม่ใช่ธุรกจิที่บรษิทัฯ และบรษิัทย่อยด ำเนินกำรหรอืมแีผนจะ

ด ำเนินกำรในอนำคต 
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บรษิทั โชคสมุทรมำรนี จ ำกดั ใหบ้รกิำรแปรรูปอำหำรทะเลและมคีลงัสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ 

เพื่อใชใ้นกำรเกบ็วตัถุดบิและสนิคำ้คงเหลอื อย่ำงไรกด็ ีคลงัสนิคำ้หอ้งเยน็มพีืน้ทีเ่หลอื จงึใหบ้รกิำรแก่บุคคลภำยนอก

ดว้ย ทัง้นี้ บรษิทั โชคสมุทรมำรนี จ ำกดั ไดท้ ำบนัทกึขอ้ตกลงกบับรษิทัฯ โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

(ก) จะใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็แก่ผูใ้ชบ้รกิำรภำยใตพ้ืน้ทีค่ลงัสนิคำ้หอ้งเยน็ที่
มอียู่ในปจัจุบนัจ ำนวน 2 หอ้งคดิเป็นจ ำนวนพืน้ที ่9,075 ตำรำงเมตร เท่ำนัน้ 

(ข) จะใหบ้รกิำรกบัลูกคำ้เฉพำะในเขตพืน้ทีท่ีม่ทีีต่ ัง้โรงงำนในเขตอ ำเภอเมอืงสมุทรสำคร ทีอ่ยู่ทำงทศิใต้ของ
ถนนพระรำม 2 เท่ำนัน้ ทัง้นี้ จะใหบ้รกิำรกบัลูกคำ้ นอกพืน้ทีท่ีก่ ำหนดไดเ้ฉพำะลกูคำ้ทีไ่ม่เลอืกใชบ้รกิำร
ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 
 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มกีระบวนกำรตดิตำมและป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ระหว่ำงบรษิทัฯ และบรษิทั โชคสมุทรมำ

รนี จ ำกดั โดยเมื่อมลีกูคำ้ทีอ่ยู่นอกเขตกำรใหบ้รกิำรของบรษิทั โชคสมุทรมำรนี จ ำกดั มำขอใชบ้รกิำรทำงบรษิทั โชค

สมุทรมำรนี จ ำกดั จะแจง้ใหก้บั PCS ทรำบ เพื่อตรวจสอบพืน้ทีแ่ละควำมสำมำรถในกำรจดัเกบ็สนิคำ้ของ PCS หำก 

PCS มพีืน้ทีก่ำรจดัเกบ็สนิคำ้ไม่เพยีงพอ จะแจง้ให้ทำงบรษิทั โชคสมุทรมำรนี จ ำกดั ทรำบและสำมำรถใหบ้รกิำรแก่

ลกูคำ้นอกเขตพืน้ทีด่งักล่ำวได ้นอกจำกนี้ ทุกสิน้เดอืนบรษิทั โชคสมุทรมำรนี จ ำกดั จะส่งรำยชื่อลูกคำ้นอกเขตพืน้ที ่

และใบสัง่ซื้อของลูกค้ำ ให้กบั PCS เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล และในกรณีที่มีลูกค้ำนอกพื้นที่รำยใหม่ 

บรษิทัฯ จะท ำรำยงำนสง่คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรษิทั เพื่อพจิำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

7. ข้อมูลหลกัทรพัยแ์ละผูถ้ือหุ้น 

 
7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

7.1.1 ทุนจดทะเบียนและทุนท่ีออกและเรียกช าระแล้ว 

ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2558 บรษิัทฯ มทีุนจดทะเบยีน 300,000,000 บำท และทุนจดทะเบยีนช ำระแล้ว 

300,000,000 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญั 480,000,000 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.5 บำท ภำยหลงัจำกกำรเสนอขำย

หุน้สำมญัจ ำนวน 120,000,000 หุน้ ในครัง้นี้ บรษิทัฯ จะมทีุนช ำระแลว้เพิม่เป็น 300,000,000 บำท มูลค่ำทีต่รำไว้

หุน้ละ 0.5 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญั 600,000,000 หุน้ 

7.1.2 ข้อจ ากดัการโอนหุ้น 

 กำรโอนหุน้จะต้องไม่ท ำใหส้ดัส่วนกำรถอืหุน้โดยบุคคลต่ำงดำ้วมำกกว่ำรอ้ยละ 49.0 ของหุน้ทีม่สีทิธอิอก

เสยีงและจ ำหน่ำยไดเ้รยีกช ำระแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ หรอื 294,000,000 หุน้ ภำยหลงัจำกกำรเสนอขำยหุน้ใหแ้ก่

ประชำชนทัว่ไป 

7.2 ผูถ้ือหุ้น  

รำยชื่อผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 10 อนัดบัแรกของ บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัปิด

สมุดจดทะเบยีน (Closing Date) ล่ำสดุ วนัที ่10 มนีำคม 2559 มดีงันี้  

 

รำยชื่อผูถ้อืหุน้ จ ำนวนหุน้ทีถ่อื 
สดัสว่นกำรถอืหุน้ 

(รอ้ยละ) 
1 นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ 125,338,000 20.890 
2 นำงพมิลทพิ บณัฑติกฤษดำ 75,755,400 12.626 
3 น.ส.อมรพรรณ บณัฑติกฤษดำ 58,450,400 9.742 
4 นำงอจัฉรำ นิมติรปญัญำ 54,719,800 9.120 
5 นำยจติชยั นิมติรปญัญำ 54,719,800 9.120 
6 MINDO ASIA INVESTMENT LIMITED 23,435,000 3.906 
7 น.ส.ปณดำ บณัฑติกฤษดำ 22,256,000 3.709 
8 น.ส.อรวรรณ วรนิจ 22,136,500 3.689 
9 น.ส.เสำวณีย ์อภวินัทน์โอภำศ 20,869,500 3.478 
10 น.ส.เพญ็ประภำ รวมไมตร ี 20,000,000 3.333 
  รวม 477,680,000 79.613 
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7.3 การออกหลกัทรพัยอ่ื์น  

ไม่ม ี

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล  

บรษิทัฯ มนีโยบำยจ่ำยเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรำไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสทุธจิำกงบกำรเงนิ
เฉพำะกจิกำรของบรษิทัฯ ภำยหลงักำรหกัภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลและกำรจดัสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำย ทัง้นี้บรษิทัฯ 
อำจพจิำรณำจ่ำยเงนิปนัผลแตกต่ำงไปจำกนโยบำยที่ก ำหนดไวไ้ดโ้ดยอยู่ภำยใต้เงื่อนไขทีก่ำรด ำเนินกำรดงักล่ำว
จะต้องก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ผลประกอบกำรฐำนะกำรเงนิ สภำพคล่องทำงกำรเงนิ และ
ควำมจ ำเป็นในกำรใชเ้งนิเพื่อบรหิำรกจิกำรและกำรขยำยธุรกจิของบรษิทัฯ รวมถงึภำวะเศรษฐกจิ 

บรษิัทย่อย มนีโยบำยจ่ำยเงนิปนัผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธติำมงบ
กำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษิัทย่อย ภำยหลงักำรหกัภำษีเงนิไดน้ิติบุคคลและกำรจดัสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
ทัง้น้ีบริษัทย่อยจะพิจำรณำจ่ำยเงินปนัผลโดยค ำนึงถึงปจัจยัต่ำงๆเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ผล
ประกอบกำรฐำนะกำรเงนิ สภำพคล่องทำงกำรเงนิ และควำมจ ำเป็นในกำรใชเ้งนิเพื่อบรหิำรกจิกำรและกำรขยำย
ธุรกจิของบรษิทัรวมถงึภำวะเศรษฐกจิ
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8. โครงสรา้งการจดัการ 

 
8.1 โครงสรา้งการบริหารจดัการภายในบริษทัฯ 

 โครงสรำ้งองคก์ร บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558) 

                                                                                                                                                                                                                                       



 

  
แบบ 56-1 ปี 2558บรษิทั เจดบัเบิ้ลยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
 

ส่วนที ่2 หน้ำ 4 / 47 

 

8.1.1 คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมกำรบรษิทัประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 9 ท่ำน ดงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1.  นำยมงักร ธนสำรศลิป์1 ประธำนกรรมกำรบรษิทั กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ 

2.  นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ กรรมกำรบรษิทั 

3.  นำงสำวอมรพรรณ บณัฑติกฤษดำ กรรมกำรบรษิทั 

4.  นำยจติชยั นิมติรปญัญำ กรรมกำรบรษิทั 

5. นำงอจัฉรำ นิมติรปญัญำ กรรมกำรบรษิทั 

6.  นำงสำวอรวรรณ วรนิจ กรรมกำรบรษิทั 

7. นำยธเนศ พริยิโ์ยธนิกุล1 กรรมกำรบรษิทั 

8.  นำยวเิชฐ ตนัตวิำนชิ กรรมกำรอสิระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

9.  นำยวชิญำ จำตกิวณชิ กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ 

หมำยเหตุ:   1 นำยเสถยีร วงศว์เิชยีร ได้ขอลำออกจำกกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบรษิทัฯ และคณะกรรมกำรบรษิทัได้แต่งตัง้นำยธเนศ พริยิ์โยธนิกุล ด ำรง

ต ำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีล่ำออก ตำมมตกิำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่1/2558 เมื่อวนัที ่24 กุมภำพนัธ ์2558 

 2 นำยเสถยีร วงศว์เิชยีร ได้ขอลำออกจำกกำรด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบรษิทัฯ และคณะกรรมกำรบรษิทัไดแ้ต่งตัง้นำยมงักร ธนสำรศลิป์ ด ำรง

ต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบรษิทัฯ แทนประธำนกรรมกำรทีล่ำออก ตำมมตกิำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่1/2558 เมื่อวนัที ่24 กุมภำพนัธ์ 2558 
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กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม คอื (1) นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ หรอืนำงสำวอมรพรรณ บณัฑติกฤษดำ ลง

ลำยมอืชื่อ ร่วมกบั (2) นำงสำวอรวรรณ วรนิจ หรอืนำยจติชยั นิมติรปญัญำ หรอืนำงอจัฉรำ นิมติรปญัญำ กรรมกำร

รวมเป็นสองคนและประทบัตรำส ำคญัของบรษิทัฯ  

 

 
หมำยเหตุ:  
   1 นำยเสถยีร วงศว์เิชยีร ได้ขอลำออกจำกกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบรษิทัฯ และไดแ้ต่งตัง้นำยธเนศ พริยิ์โยธนิกุล ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทน
  กรรมกำรทีล่ำออก ตำมมตกิำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่1/2558 เมื่อวนัที ่24 กุมภำพนัธ ์2558 

2 นำยเสถยีร วงศ์วเิชยีร ได้ขอลำออกจำกกำรด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบรษิทัฯ และได้แต่งตัง้นำยมงักร  ธนสำรศิลป์ ด ำรงต ำแหน่งประธำน
กรรมกำรบรษิทัฯ แทนประธำนกรรมกำรทีล่ำออก ตำมมตกิำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่1/2558 เมื่อวนัที ่24 กุมภำพนัธ ์2558 

3 จ ำนวนครัง้ทีเ่ขำ้ประชมุปี 2558 นบัจนถงึวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 

 

8.1.2 ผูบ้ริหาร 

ณ วนัที ่16 ตุลำคม 2558 ผูบ้รหิำรประกอบดว้ย 5 ท่ำน ดงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1.  นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และรกัษำกำรผูอ้ ำนวยกำร

อำวุโสฝำ่ยปฏบิตักิำร 
2.  นำยจติชยั นิมติรปญัญำ รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
3.  นำยเอกพงษ์ ตัง้ศรสีงวน ประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่ำ่ยกำรเงนิ 
4.  นำงสำวอมรพรรณ บณัฑติกฤษดำ ผูอ้ ำนวยกำรอำวโุสฝำ่ยทรพัยำกรบุคคล/ฝำ่ยธุรกำร 
5.  นำยธเนศ พริยิโ์ยธนิกุล ผูอ้ ำนวยกำรอำวโุสฝำ่ยพฒันำธรุกจิ 

8.1.3 เลขานุการบริษทั 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 19 เมษำยน 2557 มีมติแต่งตัง้ให้ นำยณัฐภูมิ  

เปำวรตัน์ ด ำรงต ำแหน่งเป็นเลขำนุกำรบรษิัท ตัง้แต่วนัที่ 19 เมษำยน 2557 เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญัติ

หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) โดยรำยละเอียดคุณสมบตัิของ

เลขำนุกำรบรษิทั  
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8.2  ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

8.2.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

(1)  ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 

คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของบรษิทัไดก้ ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทน โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

(ก)  อตัรำเบีย้ประชุมกรรมกำร 

 จ านวน เบี้ยประชุมกรรมการบริษทั 
(บาทต่อครัง้) 

ประธำนกรรมกำรบรษิทั 1 ท่ำน 12,000 
กรรมกำรบรษิทั 8 ท่ำน 10,000 

(ข)  อตัรำเบีย้ประชุมกรรมกำรตรวจสอบ 

 จ านวน เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 
(บาทต่อครัง้) 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 1 ท่ำน 12,000 
กรรมกำรตรวจสอบ 2 ท่ำน 10,000 

ค่ำตอบแทนทีบ่รษิทัฯ จ่ำยใหแ้ก่คณะกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรตรวจสอบ มรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

หมำยเหตุ 1 นำยเสถยีร วงศว์เิชยีร ไดข้อลำออกจำกกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบรษิทัฯ และไดแ้ต่งตัง้นำยธเนศ พริยิโ์ยธนิกุล ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทน
 กรรมกำรทีล่ำออก ตำมมตกิำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่1/2558 เมื่อวนัที ่24 กุมภำพนัธ ์2558 
   2 นำยเสถยีร วงศว์เิชยีร ไดข้อลำออกจำกกำรด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบรษิทั และไดแ้ต่งตัง้นำยมงักร ธนสำรศลิป์ ด ำรงต ำแหน่งประธำน  

  กรรมกำรบรษิทั แทนประธำนกรรมกำรทีล่ำออก ตำมมตกิำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่1/2558 เมื่อวนัที ่24 กุมภำพนัธ ์2558 
   3 เบี้ยประชมุปี 2558 นบัจนถงึวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 

 

 

กรรมการ 

เบีย้ประชมุ (หน่วย: บาท) 

ปี 2558  

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ รวม 

นำยมงักร ธนสำรศลิป์ 2 72,000 50,000 122,000 

นำยชวนนิทร ์บณัฑติกฤษดำ 60,000 - 60,000 

นำงสำวอมรพรรณ บณัฑติกฤษดำ 60,000 - 60,000 

นำยจติชยั นิมติรปญัญำ  60,000 - 60,000 

นำงอจัฉรำ นิมตืรปญัญำ  60,000 - 60,000 

นำงสำวอรวรรณ วรนิจ 60,000 - 60,000 

นำยวเิชฐ ตนัตวิำนิช  50,000 60,000 110,000 

นำยวชิญำ จำตกิวณิช  60,000 50,000 110,000 

นำยธเนศ พริยิโ์ยธนิกลุ 1 50,000 - 50,000 

นำงพมิลทพิ บณัฑติกฤษดำ  - - - 

นำยเสถยีร วงศว์เิชยีร 1,2,3 - - - 

รวม 532,000 160,000 692,000 
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 (2)  ค่าตอบแทนผูบ้ริหารบริษทัฯ 
       ในปี 2558 ค่ำตอบแทนรวมทีเ่ป็นตวัเงนิของคณะผูบ้รหิำร จ ำนวน 6 ท่ำน (รวมผูบ้รหิำรทีพ่น้จำกต ำแหน่งใน
ระหว่ำงปี 2558) รวมเป็นจ ำนวนเงิน 21.98 ล้ำนบำท ซึ่งประกอบด้วย ค่ำตอบแทนรำยเดือน โบนัสรวม และ
ค่ำตอบแทนอื่นๆ ซึ่งค่ำตอบแทนดงักล่ำวจะเชื่อมโยงกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท และผลกำรปฏิบตัิงำนของ
ผูบ้รหิำรเป็นเกณฑ ์
 (3)  เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
       บรษิัทได้จดัใหม้กีองทุนส ำรองเลีย้งชพี โดยในปี 2558 บรษิทัไดจ้่ำยเงนิสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชพีส ำหรบั
ผูบ้รหิำรจ ำนวน 8 รำย (รวมผูบ้รหิำรทีล่ำออกในระหว่ำงปี 2558 ) จ ำนวน 0.88 ลำ้นบำท 

 (4)  ค่าตอบแทนอ่ืนๆ 

      ไม่ม ี

8.3.1 จ านวนบุคลากร (ไม่รวมผูบ้ริหาร) 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมบีุคลำกร (ไม่รวมผูบ้รหิำร) รวมทัง้สิน้  1,375 คน โดยมี
รำยละเอยีดดงัต่อไปนี้  

จ านวนพนักงาน (คน) ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558  

ธรุกิจให้บริการจดัเกบ็และบริหารสินค้า 849 

ธรุกิจให้บริการขนส่งสินค้า 123 

ธรุกิจให้บริการขนย้ายในประเทศและต่างประเทศ 204 

ธรุกิจให้บริการจดัการเอกสารและข้อมลู 133 

ธรุกิจอ่ืนๆ 66 

รวม 1,375 

หมำยเหตุ: 1 จ ำนวนพนกังำนทัง้หมดรวมจ ำนวนพนกังำนใน PCS PLP และ JAPAC ซึง่รวมกจิกำรกบักลุ่มบรษิทั  

8.3.2 ค่าตอบแทนบุคลากร (ไม่รวมผูบ้ริหาร) 

ในปี 2558 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดจ้่ำยผลตอบแทนใหแ้ก่พนักงำน (ไม่รวมผูบ้รหิำร) จ ำนวนรวมทัง้สิน้  
406.10 ลำ้นบำท 1 ซึง่ผลตอบแทนไดแ้ก่ เงนิเดอืน ค่ำล่วงเวลำ เงนิช่วยเหลอืค่ำครองชพี เงนิโบนสั เงนิประกนัสงัคม 
และเงนิสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชพี เป็นตน้  
หมำยเหตุ: 1 ค่ำตอบแทนพนกังำนทัง้หมดรวมค่ำตอบแทนพนกังำนใน PCS PLP และ JAPAC  

8.3.3 นโยบายในการพฒันาบุคลากร 

บริษัทฯถือว่ำพนักงำนทุกคนเป็นทรัพยำกรที่ทรงคุณค่ำ ที่จะช่วยผลักดันให้บริษัทฯให้บริกำรลูกค้ำได้มี
ประสทิธภิำพและประสทิธผิลสงูสุดอย่ำงยัง่ยนื บรษิทัฯจงึมนีโยบำยกำรพฒันำบุคลำกรในดำ้นกำรพฒันำใหค้วำมรู ้
ควำมเขำ้ใจ เสรมิสรำ้งทกัษะ และเพิม่พูนทศันคตอิย่ำงเหมำะสมตำมควำมตอ้งกำรของพนกังำนในแต่ละฝ่ำยงำน 

โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้แีผนกำรพฒันำควำมรู ้ควำมสำมำรถอย่ำงสม ่ำเสมอต่อเนื่อง และก ำหนดใหบุ้คลำกรรบักำร
ฝึกอบรมตำมแผนทีว่ำงไว ้

8.3 บุคลากร 
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9. การก ากบัดแูลกิจการ 

 
9.1 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีว่ำเป็นสิง่ส ำคญัที่จะช่วยส่งเสริมกำร

ด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ใหม้ปีระสทิธภิำพ และมกีำรเจรญิเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื  ซึง่จะน ำไปสูป่ระโยชน์สงูสดุต่อผูม้สีว่น

เกีย่วขอ้งทุกฝำ่ย ตัง้แต่พนกังำน ผูล้งทุน ผูถ้อืหุน้ และผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่นๆ  ดงันัน้ คณะกรรมกำรบรษิทั จงึเหน็ควร

ใหม้กีำรจดัท ำนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรขึน้ โดยครอบคลุมเนื้อหำหลกักำรส ำคญัตัง้แต่โครงสรำ้ง บทบำทหน้ำที ่

และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร  จนถึงหลกักำรในกำรบรหิำรงำนของผู้บรหิำรอย่ำงโปร่งใส ชดัเจน และ

สำมำรถตรวจสอบไดเ้พื่อเป็นแนวทำงในกำรบรหิำรองคก์ร ท ำใหเ้กดิควำมเชื่อมัน่ว่ำกำรด ำเนินงำนใดๆ  ของบรษิทั

ฯ กระท ำดว้ยควำมเป็นธรรม  และค ำนึงถงึประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝำ่ย 

ทัง้นี้ คณะกรรมกำร และคณะผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ จะยดึมัน่ในหลกักำรด ำเนินธุรกจิดว้ยควำมมุ่งมัน่ และ

ซื่อสตัยส์ุจรติ โดยมกีำรก ำหนดวสิยัทศัน์ นโยบำย และแนวปฏบิตัทิีก่รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนยดึถอืในกำร

ปฏบิตัหิน้ำที่ตำมควำมรบัผดิชอบเพื่อให้มกีำรผลกัดนัให้เกดิวฒันธรรมในกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดอีย่ำงต่อเนื่อง 

และเป็นรำกฐำนกำรเติบโตที่ยัง่ยืน สร้ำงมูลค่ำให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่ำน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ

คณะกรรมกำรบรษิทั ไดว้ำงโครงสรำ้งองคก์รใหม้คีวำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบกำรปฏบิตังิำนไดอ้ย่ำงชดัเจน ซึง่

ครอบคลุมหลกัเกณฑก์ำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีภำยใตร้ะเบยีบปฏบิตัขิองตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

หลกัการ และนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมกำรบรษิทั ไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อกำรปฏบิตัติำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีโดยไดต้ระหนกัถงึ

บทบำท และหน้ำที่ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร และคณะผู้บรหิำรในกำรสร้ำงเสรมิให้เกดิกำรก ำกบัดูแล

กจิกำรที่ด ี เพื่อเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของกจิกำร และให้ควำมเชื่อมัน่แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่

เกีย่วขอ้งทุกฝ่ำย ดว้ยกำรบรหิำรงำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ และโปร่งใสจงึไดม้กีำรก ำหนดนโยบำยสนับสนุนก ำกบั

ดแูลกจิกำร โดยครอบคลุมหลกักำรส ำคญัตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ใีหม่ใน 5 หมวด ดงันี้ 

1) สิทธิของผูถื้อหุ้น 

 นอกเหนือจำกสทิธพิืน้ฐำนของผู้ถือหุ้น เช่นสทิธใินกำรซื้อ ขำยหรอืโอนหลกัทรพัย์ทีต่นถอือยู่ 

สทิธใินกำรไดร้บัสว่นแบ่งผลก ำไรจำกบรษิัทฯ สทิธใินกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อสทิธิ

ของผู้ถือหุ้นในกำรได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทนัเวลำ และเท่ำเทียมกัน  เพื่อ

ประกอบกำรตดัสนิใจในทุกๆ เรื่อง คณะกรรมกำรบรษิทั จงึก ำหนดนโยบำยดงันี้   

1.1 บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทัง้ข้อมูลประกอบกำรประชุมตำมวำระต่ำงๆ อย่ำง
เพยีงพอเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ใชป้ระกอบกำรพจิำรณำ โดยจะจดัสง่เป็นกำรล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ตำมระยะเวลำ
ทีก่ฎหมำย ประกำศ หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด เพื่อเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ไดศ้กึษำขอ้มูลอย่ำงครบถว้น  
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1.2 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้บรษิทัฯ จะเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถ
มอบฉนัทะใหก้รรมกำรอสิระ หรอืบุคคลใด เขำ้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะทีบ่รษิทัฯ ไดจ้ดัสง่ไป
พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุม 

1.3 อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทยีมกนัในกำรเขำ้ร่วมประชุมทัง้ในเรื่องสถำนที่ 
และเวลำทีเ่หมำะสม 

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

1.5 เพิม่ช่องทำงในกำรรบัทรำบขำ่วสำรของผูถ้อืหุน้ผ่ำนทำง เวบไซตข์องบรษิทัฯ ในกรณีทีเ่ป็นหนงัสอื
เชญิประชุมผู้ถอืหุ้นใหเ้ผยแพร่ก่อนวนัประชุมล่วงหน้ำเพื่อให้ผูถ้ือหุ้นสำมำรถดำวน์โหลดขอ้มูลระเบยีบวำระกำร
ประชุมไดอ้ย่ำงสะดวก และครบถว้น 

1.6 สง่เสรมิใหก้รรมกำรทุกท่ำนและผูบ้รหิำรทีเ่กีย่วขอ้งเขำ้ร่วมประชุมเพื่อตอบขอ้ซกัถำมจำกผูถ้อืหุน้
โดยพรอ้มเพรยีงกนั 

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

2) การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บรษิัทฯ ได้ก ำหนดให้มกีำรปฏบิตัิต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทยีมกนั ดงันัน้ คณะกรรมกำรบรษิัท จึ ง

ก ำหนดนโยบำยดงันี้ 

2.1  ใหบ้รษิทัฯ จดัส่งหนังสอืนัดประชุมพรอ้มทัง้ขอ้มูลประกอบกำรประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบล่วงหน้ำ
ก่อนกำรประชุมตำมระยะเวลำที่กฎหมำย ประกำศ หรอืระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งก ำหนดเพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้
ศกึษำขอ้มลูอย่ำงครบถว้นก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สง่ค ำถำมล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมไป
ยงัเลขำนุกำรบรษิทั และบรษิทัฯ จะรวบรวมเพื่อน ำค ำถำมทีส่ ำคญัไปสอบถำมในทีป่ระชุมต่อไป 

2.2 อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง โดยใหผู้ถ้อืหุ้นสำมำรถ
มอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่ง หรอืใหม้กีรรมกำรอสิระอย่ำงน้อย 1 คน เป็นผูร้บัมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุมและลง
มตแิทนได ้โดยใหแ้จง้รำยชื่อกรรมกำรอสิระดงักล่ำวไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ 

2.3  ใหป้ฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทยีมกนัไม่ว่ำจะเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้สว่นน้อย 
ไม่ว่ำจะเป็นผูถ้อืหุน้ชำวไทย หรอืผูถ้อืหุน้ต่ำงชำติ 

3) การค านึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 

บรษิทัฯ ตระหนักและรบัรูถ้งึสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มไม่ว่ำจะเป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีภำยใน ไดแ้ก่ ผูถ้อื

หุน้ พนกังำน และผูม้สีว่นไดเ้สยีภำยนอก ไดแ้ก่ ลกูคำ้ คู่คำ้ เจ้ำหนี้ คู่แขง่ทำงกำรคำ้ สงัคมรวมทัง้ชุมชนใกลเ้คยีงที่
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เกีย่วขอ้ง ทัง้นี้ เพื่อสรำ้งควำมเขำ้ใจอนัดแีละกำรร่วมมอืกนัระหว่ำงบรษิทัฯ และผูม้สี่วนไดเ้สยี อนัจะเป็นประโยชน์

ต่อกำรด ำเนินธุรกจิและสรำ้งควำมเชื่อมัน่ รวมทัง้เพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของบรษิทัฯ ในระยะยำวจงึได้

มกีำรก ำหนดนโยบำย และแนวปฏบิตั ิดงันี้ 

(ก) ผูถ้อืหุน้ 

บรษิทัฯ มคีวำมมุ่งมัน่ทีจ่ะด ำเนินธุรกจิอย่ำงโปร่งใสและมุ่งเน้นพฒันำองค์กรให้มกีำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื 

และต่อเนื่อง เพื่อสรำ้งผลตอบแทนทีเ่หมำะสมใหก้บัผูถ้อืหุน้และเพื่อเพิม่มลูค่ำของบรษิทัฯ  

(ข) พนกังำน  

บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะปฏิบัติกับพนักงำนทุกคนอย่ำงเท่ำเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนและ

สวัสดิกำรที่เหมำะสมตำมควำมรู้ควำมสำมำรถของพนักงำนแต่ละคนให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำควำมรู้  

ควำมสำมำรถของพนักงำน เพื่อพฒันำทกัษะในกำรท ำงำนใหม้ปีระสทิธภิำพสงู รวมทัง้มกีำรจดัตั ้งกองทุนส ำรอง

เลีย้งชพีส ำหรบัพนกังำน   

(ค) คู่คำ้ และ/หรอื เจำ้หนี้  

บรษิทัฯ มนีโยบำยทีจ่ะปฏบิตัต่ิอคู่คำ้และ/หรอืเจำ้หน้ีทุกฝำ่ยอย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม ซื่อสตัยแ์ละไม่

เอำเปรยีบ รวมทัง้ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมสญัญำ ใหข้อ้มลูทีเ่ป็นจรงิ และตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของควำมสมัพันธท์ำงธุรกจิ  

(ง) ลกูคำ้  

บรษิทัฯ มคีวำมมุ่งมัน่ทีจ่ะเอำใจใสแ่ละรบัผดิชอบต่อลูกคำ้ เช่น กำรใหบ้รกิำรอย่ำงมปีระสทิธภิำพ รวดเรว็ 

และตรงต่อเวลำ กำรรกัษำควำมลบัของลูกคำ้ โดยบรษิทัฯ มหีน่วยงำนหรอืบุคคลทีท่ ำหน้ำทีดู่แลควำมสมัพนัธก์บั

ลกูคำ้ 

(จ) คู่แขง่ทำงกำรคำ้ 

บรษิทัฯ มนีโยบำยทีจ่ะประพฤตติำมกรอบกตกิำกำรแขง่ขนัทีด่ ีไม่แสวงหำขอ้มลูทีเ่ป็นควำมลบัของคู่แข่ง

ทำงกำรค้ำด้วยวธิกีำรที่ไม่สุจริต หรอืไม่เหมำะสม และไม่ท ำลำยชื่อเสยีงของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยกำรกล่ำวหำ

ในทำงรำ้ย  

(ฉ) ชุมชนและสงัคม 

บรษิัทฯ มคีวำมมุ่งมัน่ที่จะปฏบิตัิตนเป็นพลเมอืงที่ด ีโดยปฏบิตัิตำมกฎหมำย และขอ้บงัคบัที่เกีย่วขอ้ง

อย่ำงครบถว้น มุ่งมัน่ในกำรพฒันำสง่เสรมิ และยกระดบัคุณภำพชวีติของสงัคม และชุมชนทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัฯ ใน

เครอืตัง้อยู่ใหม้คีุณภำพดขีึน้พรอ้มๆ กบักำรเตบิโตของบรษิทัฯ 

(ช) สิง่แวดลอ้ม 

บรษิทัฯ ปฏบิตัติำมกฎหมำยและระเบยีบต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้มอย่ำงเคร่งครดั และใหค้วำมส ำคญั

กบักำรควบคุมผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มอย่ำงต่อเนื่อง บรษิทัฯ มนีโยบำยทีใ่หก้ำรสนับสนุนกจิกรรมต่ำงๆ ทีเ่สรมิสรำ้ง
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คุณภำพ อำชวีอนำมยั และสิง่แวดล้อม ตลอดจนรกัษำสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้มคีวำมปลอดภยัต่อชวีติ และ

ทรพัยส์นิของพนกังำนอยู่เสมอ 

4) การเปิดเผยข้อมูล และความโปรง่ใส 

คณะกรรมกำรบรษิทั มุ่งมัน่ทีจ่ะดแูลใหม้กีำรปฏบิตัติำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบักำร

เปิดเผยขอ้มลู โดยบรษิทัฯ จะใหค้วำมส ำคญักบักำรเปิดเผยอย่ำงถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใสทัง้ขอ้มลูของบรษิทัฯ 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิและขอ้มลูทัว่ไปทีม่ใิช่ขอ้มลูทำงกำรเงนิ เพื่อใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดไดร้บัขอ้ทรำบขอ้มูลอย่ำงเท่ำ

เทยีมกนั โดยภำยหลงัจำกทีบ่รษิทัฯ ไดเ้ขำ้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บรษิทัฯ 

จะท ำกำรเผยแพร่ขอ้มูลสำรสนเทศของบรษิทัฯ ต่อผูถ้อืหุน้ และสำธำรณชนผ่ำนช่องทำงและสือ่กำรเผยแพร่ขอ้มูล

ของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัท ยงัให้ควำมส ำคญัต่อรำยงำนทำงกำรเงนิ เพื่อให้แสดงถึงสถำนะทำง

กำรเงนิ และผลกำรประกอบกำรทีแ่ทจ้รงิของบรษิทัฯ โดยอยู่บนพืน้ฐำนของขอ้มลูทำงบญัชทีีถู่กตอ้ง ครบถ้วน และ

เพยีงพอตำมมำตรฐำนทำงกำรบญัชซีึง่เป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป และบรษิทัฯ จะเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบักรรมกำรแต่

ละท่ำน ตลอดจนบทบำท และหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบรษิัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยของบรษิัทฯ รวมถึงจะ

เปิดเผยค่ำตอบแทนของกรรมกำร และผูบ้รหิำรระดบัสงูในรำยงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดง

รำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) 

ในส่วนของงำนด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯ จะจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor 

Relations) เพื่อท ำหน้ำทีต่ดิต่อและใหข้อ้มูลกบัผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน นักวเิครำะหห์ลกัทรพัยห์รอืหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

รวมถงึบุคคลใดๆ ซึง่ขอ้มลูดงักล่ำวจะเป็นขอ้มลูทีถู่กตอ้ง ครบถว้น และตรงต่อควำมเป็นจรงิ 

5) ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบรษิัท มคีวำมรบัผดิชอบต่อผู้ถือหุน้เกีย่วกบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิัทฯ กำรก ำกบัดูแล

กจิกำรใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำย และแนวทำงทีจ่ะก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้ โดยค ำนึงถงึประโยชน์ของผูม้ี

สว่นไดเ้สยีทุกฝำ่ย 

คณะกรรมกำรบรษิทั มหีน้ำทีใ่นกำรปฏบิตังิำนใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏบิตัิหน้ำทีด่้วยควำมซื่อสตัย์สุจรติ และระมดัระวงัรกัษำผลประโยชน์ของผูถ้ือหุ้น 

และผูม้สี่วนไดเ้สยี ทัง้ในระยะสัน้ และระยะยำว และเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ เป็นไปในทศิทำงที่

ก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยี คณะกรรมกำรบรษิทั จะดแูลใหม้กีำรจดัท ำวสิยัทศัน์ พนัธ

กจิ เป้ำหมำย นโยบำย ทศิทำงกำรด ำเนินงำน แผนกลยุทธ์ แผนงำน และงบประมำณประจ ำปีของบรษิัทฯ โดย

คณะกรรมกำรบริษัท จะร่วมแสดงควำมคิดเห็น เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจในภำพรวมของธุรกิจร่วมกนัก่อนที่จะ

พจิำรณำอนุมตัิ และติดตำมใหม้กีำรบรหิำรงำนเพื่อใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำยทีว่ำงไว ้โดยยดึถอืแนวทำงของตลำด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์  
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5.1 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั  
คณะกรรมกำรบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมกำรทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกจิ 

ท ำหน้ำที่ก ำหนดนโยบำย วสิยัทศัน์ กลยุทธ ์เป้ำหมำย ภำรกจิ แผนธุรกจิ และงบประมำณของบรษิทัฯ ตลอดจน

ก ำกบัดแูลใหค้ณะผูบ้รหิำรมกีำรบรหิำรงำนใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยทีก่ ำหนดไวอ้ย่ำงมีประสทิธภิำพ และประสทิธผิล

ภำยใต้กรอบของกฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำร ดว้ยควำม

รบัผดิชอบ ซื่อสตัยส์ุจรติ ระมดัระวงั ตำมหลกักำรขอ้พงึปฏบิตัทิีด่ ี เพื่อเพิม่มูลค่ำทำงเศรษฐกจิสงูสดุใหแ้ก่กจิกำร

และควำมมัน่คงสงูสดุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้  

คณะกรรมกำรบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 9 คน ซึง่ประกอบดว้ยกรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำรจ ำนวน 

4 คน กรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำรจ ำนวน 2 คน และเป็นกรรมกำรอสิระจ ำนวน 3 คน โดยกรรมกำรอสิระเป็นบุคคลที่

มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ เกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ ซึ่งในจ ำนวนนี้เป็น

คณะกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน 3 คน ทัง้นี้  กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึง่หนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจะตอ้งมถีิน่ที่

อยู่ในประเทศไทย 

กรรมกำรแต่ละท่ำนสำมำรถปฏบิตัหิน้ำที ่และใชดุ้ลยพนิิจอย่ำงเป็นอสิระในกำรพจิำรณำตดัสนิใจในเรื่อง

ต่ำงๆ  โดยสำมำรถตัง้ค ำถำม  แสดงควำมคดิเหน็  หรอืคดัคำ้นในกรณีทีม่คีวำมเหน็ขดัแยง้ในเรื่องทีม่ผีลกระทบต่อ

ผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยี 

อน่ึง คณะกรรมกำรบรษิทั มนีโยบำยใหป้ระธำนกรรมกำรและประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรต้องไม่เป็นบุคคล

เดียวกันเพื่อให้เกิดควำมชัดเจนให้ด้ำนควำมรับผิดชอบระหว่ำงกำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแลและกำร

บรหิำรงำนประจ ำ ทัง้นี้บรษิทัฯ ไดแ้บ่งแยกบทบำทหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบรษิทั กบัผูบ้รหิำร

อย่ำงชดัเจน และมกีำรถ่วงดุลอ ำนำจกำรด ำเนินงำน โดยคณะกรรมกำรบรษิทั ท ำหน้ำทีใ่นกำรก ำหนดนโยบำยและ

ก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของผู้บรหิำรในระดบันโยบำย ขณะที่ผูบ้รหิำรท ำหน้ำที่บรหิำรงำนของบรษิัทฯ ในด้ำน

ต่ำงๆ ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยทีก่ ำหนด 

5.2 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 
ในกำรประชุมผูถ้อืหุน้สำมญัประจ ำปีทุกครัง้ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งในสำมเป็นอตัรำ ถ้ำ

จ ำนวนกรรมกำรทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำมสว่นไม่ไดก้ใ็หอ้อกโดยจ ำนวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหนึ่งในสำม  กรรมกำรที่

จะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภำยหลงักำรแปรสภำพนัน้ให้จบัสลำกกนั  ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้

กรรมกำรคนทีอ่ยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดนัน้เป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรซึง่พ้นจำกต ำแหน่งอำจไดร้บัเลอืกตัง้

ใหม่อกีไดโ้ดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  

นอกจำกกำรพน้ต ำแหน่งตำมวำระแลว้  กรรมกำรพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ  

(ก) เสยีชวีติ 
(ข) ลำออก 
(ค) ขำดคุณสมบตั ิหรอืมลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำย 
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(ง) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อก ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนผูถ้อืหุน้ทีม่ปีระชุม 
และมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ำกึง่หนึ่งของจ ำนวนหุน้ถอืโดยผูถ้ือหุน้ทีม่ำ
ประชุม และมสีทิธอิอกเสยีง   

(จ) ศำลมคี ำสัง่ใหอ้อก  

5.3 การสรรหากรรมการ 

กำรสรรหำกรรมกำรนัน้ บริษัทฯ จะให้ควำมส ำคญักบับุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์มี

ประวตักิำรท ำงำนที่ด ีและมภีำวะผูน้ ำ วสิยัทศัน์กว้ำงไกล รวมทัง้มคีุณธรรม จรยิธรรม ตลอดจนมทีศันคตทิี่ดต่ีอ

องคก์ร สำมำรถอุทศิเวลำใหไ้ดอ้ย่ำงเพยีงพออนัเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินกจิกำรของบรษิทัฯ  นอกจำกนี้ยังจะ

ค ำนึงถงึคุณสมบตัทิีเ่หมำะสม และสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบ และโครงสรำ้งของกรรมกำรตำมกลยุทธท์ำงธุรกจิของ

บรษิทัฯ อกีดว้ยมกีระบวนกำรทีโ่ปร่งใส สรำ้งควำมมัน่ใจใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

5.4 ค่าตอบแทนกรรมการ  

คณะกรรมกำรบรษิทั เป็นผู้พจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรเพื่อน ำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้อืหุน้ โดย

ค ำนึงถงึหลกัเกณฑ ์ดงันี้   

(ก) ผลประกอบกำรของบรษิัทฯ และขนำดธุรกจิ โดยพจิำรณำเปรยีบเทยีบกบัค่ำตอบแทนกรรมกำร
ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในประเภทและขนำดธุรกจิใกลเ้คยีงกนั 

(ข) ประสบกำรณ์ บทบำท ภำระหน้ำที ่และขอบเขตควำมรบัผดิชอบของกรรมกำรแต่ละท่ำน  
(ค) ประโยชน์ทีค่ำดว่ำบรษิทัฯ จะไดร้บัจำกกรรมกำรแต่ละท่ำน 
(ง) ค่ำตอบแทนทีก่ ำหนดขึน้นัน้จะต้องสำมำรถจูงใจกรรมกำรทีม่คีุณสมบตัเิหมำะสมกบัควำมจ ำเป็น

และสถำนกำรณ์ของบรษิทัฯ ใหม้ำเป็นกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรได ้ 

5.5 บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั 

ในกำรก ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทัฯ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินธุรกจิใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย  วตัถุประสงค ์

และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ รวมทัง้มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ คณะกรรมกำรยงัมอี ำนำจหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของ

คณะกรรมกำรบรษิทั ไวต้ำมทีป่รำกฏในขอ้ก ำหนดเกีย่วกบัขอบเขต อ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทั  

5.6 คณะกรรมการชุดย่อย และหน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

ปจัจุบนั คณะกรรมกำรบริษัท ได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อยจ ำนวน 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ คณะกรรมกำรบรหิำร และคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง โดยไดม้กีำรก ำหนดขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที ่

และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละชุดไวอ้ย่ำงชดัเจน  

ปจัจุบนับริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรสรรหำ ซึ่งไม่เป็นไปตำม

หลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ขีองตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เนื่องจำกบรษิทัฯ พจิำรณำให้คณะกรรมกำร

บรษิทั คณะกรรมกำรบรหิำร และประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร เป็นผูพ้จิำรณำสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนส ำหรบั

ผูบ้รหิำรทีส่ ำคญั ทัง้นี้ค่ำตอบแทนของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรจะพจิำรณำโดยคณะกรรมกำรบรษิทั 
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5.7 บทบาทหน้าท่ีของเลขานุการบริษทั 

เลขำนุกำรบรษิทั ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิทั มหีน้ำทีร่บัผดิชอบด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้  

1. ให้ค ำแนะน ำเบื้องต้นแก่กรรมกำรเกี่ยวกบักำรปฏิบัติตำมกฎหมำยข้อก ำหนดกฎระเบียบและ
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และตดิตำมดแูลใหม้กีำรปฏบิตัอิย่ำงถูกตอ้งและสม ่ำเสมอ 

2. ดูแลให้กำรเปิดเผยขอ้มูลและรำยงำนสนเทศในส่วนที่รบัผดิชอบตำมระเบยีบและขอ้ก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 

3. จดัท ำและเกบ็รกัษำเอกสำรดงัต่อไปนี้  
3.1 ทะเบยีนกรรมกำร  
3.2 หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมกำรและรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร  
3.3 หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้และรำยงำนกำรประชมุผูถ้อืหุน้  
3.4 รำยงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ 
3.5 รำยงำนกำรมสีว่นไดเ้สยีของกรรมกำรและผูบ้รหิำร  

6) กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั 

บรษิทัฯ ก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ดงันี้ 

6.1 คณะกรรมกำรบรษิทั มกีำรก ำหนดกำรประชุมไว้ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 4 ครัง้ต่อปี และมกีำรประชุม
พิเศษเพิ่มตำมควำมจ ำเป็น และเหมำะสม โดยแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนั และกำรประชุมทุกครัง้ จะต้องมี
กรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึง่หนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม  

6.2 มกีำรก ำหนดวำระชดัเจนล่วงหน้ำโดยประธำนกรรมกำร และกรรมกำรผู้จดักำรร่วมกนัพจิำรณำ
เรื่องทีจ่ะเขำ้เป็นวำระกำรประชุม ทัง้นี้เลขำนุกำรบรษิทัมหีน้ำทีดู่แลใหก้รรมกำรไดร้บัเอกสำรกำรประชุมล่วงหน้ำ
ก่อนกำรประชุมเป็นเวลำเพียงพอส ำหรบักำรศึกษำ และพิจำรณำเรื่องเพื่อกำรให้ควำมเห็น และกำรออกเสยีง
ลงคะแนน  

6.3 จดัสรรเวลำใหอ้ย่ำงเพยีงพอทีฝ่่ำยจดักำรจะเสนอเอกสำรขอ้มูลเพื่ออภปิรำย และเพยีงพอส ำหรบั
คณะกรรมกำรทีจ่ะอภิปรำยในประเดน็ส ำคญั เปิดโอกำสและสนับสนุนใหก้รรมกำรแต่ละท่ำน แสดงควำมคดิ เหน็
ก่อนสรุปควำมเหน็ทีไ่ดจ้ำกทีป่ระชุม 

6.4 ในกำรพจิำรณำระเบยีบวำระต่ำงๆ กรรมกำรซึง่มสีว่นไดเ้สยีในเรื่องทีพ่จิำรณำ ไม่มสีทิธอิอกเสยีง 
หำกเป็นกำรพจิำรณำรำยกำรทีเ่กีย่วโยง กรรมกำรทีม่สีว่นไดเ้สยีจะตอ้งไม่อยู่ในทีป่ระชุมในวำระดงักล่ำว 

6.5 กำรประชุมทุกครัง้ ต้องมกีำรจดบนัทกึกำรประชุมเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และจดัเกบ็รำยงำนกำร
ประชุมทีผ่่ำนกำรรบัรองจำกคณะกรรมกำรพรอ้มใหค้ณะกรรมกำรและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งสำมำรถตรวจสอบได ้  

7) รำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบรษิทั 

คณะกรรมกำรบรษิทั เป็นผูร้บัผดิชอบในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ และสำรสนเทศทำงกำร

เงินที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินเป็นกำรจดัท ำตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่รบัรอง

โดยทัว่ไป โดยเลอืกใช้นโยบำยบญัชทีี่เหมำะสม และถือปฏบิตัิสม ่ำเสมอ และใช้ดุลยพนิิจอย่ำงระมดัระวงัในกำร

จัดท ำ รวมทัง้ก ำหนดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคัญอย่ำ งเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  โดย
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คณะกรรมกำรบรษิทั มอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูด้แูลเกีย่วกบัคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงนิ และ

เป็นผูใ้หค้วำมเหน็ต่อคณะกรรมกำรบรษิทั  

8) กำรเสรมิควำมรูแ้ละมุมมองในธุรกจิแก่กรรมกำร 

คณะกรรมกำรบรษิทั ยงัมุ่งเน้นใหม้กีำรเสรมิควำมรูแ้ก่กรรมกำร และกรรมกำรชุดย่อย โดยใหก้รรมกำรแต่

ละท่ำนเขำ้ร่วมกำรอบรม ซึง่จดัโดยหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อเสรมิสรำ้งควำมรู ้และมุมมองใหม่ๆ ใหแ้ก่กรรมกำรทุกคน 

รวมถงึจดัใหม้โีครงกำรส ำหรบัพฒันำผูบ้รหิำรเพื่อประโยชน์ในกำรพจิำรณำประกอบแผนกำรสบืทอดงำน  

คณะกรรมกำรยงัมนีโยบำยทีจ่ะใหฝ้ำ่ยบรหิำรจดัใหม้เีอกสำรและขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรปฏบิตัหิน้ำที่

ของกรรมกำรใหม่ และจดัใหม้กีำรแนะน ำลกัษณะธุรกจิและแนวทำงกำรด ำเนินธุรกจิใหแ้ก่กรรมกำรใหม่ทุกครัง้ทีม่ ี

กำรเปลีย่นแปลงกรรมกำร 

9) กำรควบคุมภำยใน 

คณะกรรมกำรบรษิัท จดัใหบ้รษิทัฯ มรีะบบควบคุมภำยในทีค่รอบคลุมทุกด้ำน ทัง้ดำ้นกำรเงนิ และกำร

ปฏบิตังิำน ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง และจดัใหม้กีลไกกำรตรวจสอบ และถ่วงดุลทีม่ี

ประสทิธภิำพเพยีงพอในกำรปกป้องดูแลรกัษำทรพัยส์นิของบรษิทัฯ อยู่เสมอ จดัใหม้กีำรก ำหนดล ำดบัขัน้ตอนของ

อ ำนำจอนุมตั ิและควำมรบัผดิชอบของผูบ้รหิำร และพนักงำนทีม่กีำรตรวจสอบ และถ่วงดุลในตวั ก ำหนดระเบยีบ

กำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อกัษร มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในที่เป็นอิสระ ท ำหน้ำที่ตรวจสอบกำร

ปฏบิตังิำนของทุกหน่วยงำนใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบทีว่ำงไว ้รวมทัง้ประเมนิประสทิธภิำพ และควำมเพยีงพอของกำร

ควบคุมภำยในของหน่วยงำนต่ำงๆ ในบรษิทัฯ 

10) กำรดแูลเรื่องกำรใชข้อ้มลูภำยใน  

คณะกรรมกำรบริษัท ตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ีและเพื่อควำมโปร่งใส และ

ป้องกนักำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตนจำกกำรใช้ขอ้มูลภำยในของบรษิัทฯ ที่ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชน  

บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยกำรใชข้อ้มลูภำยในของบรษิทัฯ ดงันี้   

10.1 ใหค้วำมรูแ้ก่กรรมกำร ผูบ้รหิำร รวมถงึผูด้ ำรงต ำแหน่งระดบับรหิำรในสำยงำนบญัช ีหรอืกำรเงนิที่
เป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรอืเทยีบเท่ำ เกีย่วกบัหน้ำทีท่ีต่้องจดัท ำ และส่งรำยงำนกำรถอืหลกัทรพัยข์องตน คู่
สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยต์ำมมำตรำ 
59 และบทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

10.2 ก ำหนดใหก้รรมกำร และผูบ้รหิำร รวมถงึผูด้ ำรงต ำแหน่งระดบับรหิำรในสำยงำนบญัชหีรอืกำรเงนิ
ทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดักำรฝำ่ยขึน้ไปหรอืเทยีบเท่ำ จดัท ำและน ำสง่รำยงำนกำรถอืหลกัทรพัยข์องตน ของคู่สมรส และบุตร
ทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ ส่งผ่ำนมำยงัเลขำนุกำรของบรษิัท ก่อนน ำส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย์ทุกครัง้ โดยให้จดัท ำและน ำส่งภำยใน 30 วนั นับแต่วนัที่ได้รบักำรแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งเป็น
กรรมกำร ผู้บริหำรหรอืรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถอืครองหลกัทรพัย์ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัทีม่กีำรซื้อ 
ขำย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัยน์ัน้   

10.3 ก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บรหิำร รวมถงึผู้ด ำรงต ำแหน่งระดบับรหิำรในสำยงำนบญัช ีหรอืกำรเงนิที่
เป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรอืเทยีบเท่ำ และผูป้ฏบิตังิำนทีเ่กีย่วขอ้ง ทีไ่ดร้บัทรำบขอ้มลูภำยในทีเ่ป็นสำระส ำคญั  
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ซึ่งมผีลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลกัทรพัย์จะต้องระงบักำรซื้อขำยหลกัทรพัย์ของบริษัท  ในช่วงเวลำก่อนที่จะ
เผยแพร่งบกำรเงนิหรอืเผยแพร่เกีย่วกบัฐำนะกำรเงนิ และสถำนะของบรษิทั จนกว่ำบรษิัทจะไดเ้ปิดเผยขอ้มู ลต่อ
สำธำรณชนแลว้  โดยบรษิัทจะแจง้ให้กรรมกำรและผูบ้รหิำร รวมถงึผูด้ ำรงต ำแหน่งระดบับรหิำรในสำยงำนบญัชี
หรอืกำรเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรอืเทยีบเท่ำ งดกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์
อกัษร เป็นเวลำอย่ำงน้อย 30 วนัล่วงหน้ำก่อนกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชน  และควรรอคอยอย่ำงน้อย 24 
ชัว่โมงภำยหลงักำรเปิดเผยขอ้มูลให้แก่สำธำรณชนแลว้  รวมทัง้หำ้มไม่ให้เปิดเผยขอ้มูลที่เป็นสำระส ำคญันัน้ต่อ
บุคคลอื่น 

 10.4  ก ำหนดบทลงโทษทำงวนิยัหำกมกีำรฝ่ำฝืนน ำขอ้มลูภำยในไปใชห้ำประโยชน์ส่วนตนซึง่เริม่ตัง้แต่

กำรตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่ำจ้ำง พกังำนชัว่ครำวโดยไม่ได้รบัค่ำจ้ำงหรือให้ออกจำกงำน ซึ่งกำรลงโทษจะ

พจิำรณำจำกเจตนำของกำรกระท ำและควำมรำ้ยแรงของควำมผดินัน้ๆ 

9.2 โครงสรา้งกรรมการของบริษทัฯ 

9.2.1 คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมกำรบรษิัท ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒทิี่มคีวำมรูค้วำมสำมำรถและประสบกำรณ์หลำกหลำย

วชิำชพีทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทั คณะกรรมกำรบรษิทัในฐำนะตวัแทนของผูถ้อืหุน้มหีน้ำทีก่ ำกบัดูแลบรหิำรจดักำร

งำนของบรษิทั ตอ้งปฏบิตัหิน้ำทีใ่หเ้ป็นไปตำมกฏหมำย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชุม

ผูถ้อืหุน้ ดว้ยควำมซื่อสตัย ์สจุรติ และระมดัระวงัรกัษำผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้โดยค ำนึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีอื่นๆ ดว้ย 

ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ให้ควำมเห็นชอบในเรื่องวิสยัทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ 

เป้ำหมำย แผนธุรกจิ และงบประมำณของบรษิทั คณะกรรมกำรบรษิทัไดก้ ำหนดบทบำท หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบ 

ระหว่ำงคณะกรรมกำรบรษิัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรหิำร ไว้อย่ำงชดัเจน และเป็นลำย

ลกัษณ์อกัษร นอกจำกน้ี ยงัจดัใหม้กีลไกในกำรก ำกบัดแูลและตดิตำมกำรปฏบิตังิำน และกำรควบคุมของฝำ่ยบรหิำร 

ซึ่งบริษัทมีนโยบำยก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท (Corporate Governance Policy) เป็นลำยลักษณ์อักษร ซึ่ง

คณะกรรมกำรจะได้ทบทวนนโยบำย อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยนโยบำยดงักล่ำวได้มกีำรเผยแพร่ และสื่อสำรใน

ทุกๆช่องทำง เช่น intranet ภำยในองค์กร เว็บไซด์ของบริษัท รวมถึงกำรจัดท ำเป็นคู่มือแจกให้แก่กรรมกำร 

ผู้บริหำร และพนักงำนเพื่อไว้ใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิอย่ำงสม ่ำเสมอเป็นประจ ำ โดยกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ 

ดงักล่ำว ส ำนกัเลขำนุกำรบรษิทั และฝำ่ยกฏหมำยสว่นงำนก ำกบัดแูลเป็นผูม้หีน้ำทีร่บัผดิชอบ  

ณ วนัที ่23 กุมภำพนัธ ์2559 คณะกรรมกำรบรษิทัประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 9 ท่ำน ดงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1.  นำยมงักร ธนสำรศลิป์ 2 ประธำนกรรมกำรบรษิทั กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ 

2.  นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ กรรมกำรบรษิทั 

3.  นำงสำวอมรพรรณ บณัฑติกฤษดำ กรรมกำรบรษิทั 

4.  นำยจติชยั นิมติรปญัญำ กรรมกำรบรษิทั 

5. นำงอจัฉรำ นิมติรปญัญำ กรรมกำรบรษิทั 
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รายช่ือ ต าแหน่ง 

6.  นำงสำวอรวรรณ วรนิจ กรรมกำรบรษิทั 

7. นำยธเนศ พริยิโ์ยธนิกุล 1,2 กรรมกำรบรษิทั 

8.  นำยวเิชฐ ตนัตวิำนชิ กรรมกำรอสิระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

9.  นำยวชิญำ จำตกิวณชิ กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ 

หมำยเหตุ:   1 นำยเสถยีร วงศว์เิชยีร ได้ขอลำออกจำกกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบรษิทัฯ และคณะกรรมกำรบรษิทัได้แต่งตัง้นำยธเนศ พริยิ์โยธนิกุล ด ำรง

ต ำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีล่ำออก ตำมมตกิำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่1/2558 เมื่อวนัที ่24 กุมภำพนัธ ์2558 

2 นำยเสถยีร วงศว์เิชยีร ไดข้อลำออกจำกกำรด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรบรษิทัได้แต่งตัง้นำยมงักร ธนสำรศลิป์ ด ำรง

ต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบรษิทั แทนประธำนกรรมกำรที่ลำออก ตำมมตกิำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัที่ 24 กุมภำพนัธ์  

2558 

โดยม ีนำยณฐัภูม ิเปำวรตัน์ ด ำรงต ำแหน่งเป็นเลขำนุกำรบรษิทั 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทั  

ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2557 เมื่อวนัที ่13 สงิหำคม 2557 มมีตกิ ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่อง

คณะกรรมกำรบรษิทั ไวด้งันี้ 

1. คณะกรรมกำรมอี ำนำจและหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบในกำรจดักำรบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 
วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ที่ชอบด้วยกฎหมำยด้วย
ควำมซื่อสตัยส์จุรติและระมดัระวงัรกัษำผลประโยชน์ของบรษิทัฯ  

2. จัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมสำมัญประจ ำปี ภำยใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลำบญัชขีองบรษิทัฯ  

3. จดัใหม้กีำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ 

4. จดัท ำและรบัผดิชอบต่อกำรจดัท ำและกำรเปิดเผยงบกำรเงนิ เพื่อแสดงถึงฐำนะกำรเงนิและผลกำร
ด ำเนินงำนในรอบปีทีผ่่ำนมำ และน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำและอนุมตั ิ 

5. ก ำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำนกำรด ำเนินธุรกจิ และงบประมำณของบรษิทัฯ ควบคุม
ก ำกบัดูแล (Monitoring and Supervision) กำรบรหิำรและกำรจดักำรของฝ่ำยบรหิำรใหเ้ป็นไปตำม
นโยบำย แผนงำน และงบประมำณทีก่ ำหนดไวอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล  

6. ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรจดักำรควำมเสีย่ง (Risk Management Policy) และก ำกบัดูแลให้ฝ่ำย
บรหิำร ปฏบิตัติำมนโยบำยและรำยงำนผลให้คณะกรรมกำรทรำบ รวมถึงจดัใหม้กีำรทบทวนระบบ
หรอืประเมนิประสทิธภิำพของกำรจดักำรควำมเสีย่งอย่ำงสม ่ำเสมอ  

7. พจิำรณำทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตัแิผนกำรขยำยธุรกจิ โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ ตลอดจนกำร
เขำ้ร่วมลงทุนทีเ่สนอโดยฝำ่ยบรหิำร 
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8. จดัท ำรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำร และรบัผดิชอบต่อกำรจดัท ำและกำรเปิดเผยงบกำรเงนิ เพื่อ
แสดงถึงฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีทีผ่่ำนมำ และน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อ
พจิำรณำและอนุมตั ิ

9. ก ำกบัและดแูลกำรบรหิำรจดักำรและกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ใหเ้ป็นไปตำม
นโยบำยที่ก ำหนด กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทุน ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อำทเิช่น กำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัและ
กำรได้มำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัย์สนิที่ส ำคญั เท่ำที่ไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมำยอื่น รวมทัง้จดัให้มี
ระบบกำรควบคุมภำยในและรำยกำรตรวจสอบภำยในทีเ่พยีงพอและเหมำะสม 

10. พจิำรณำก ำหนดโครงสร้ำงกำรบรหิำรงำน มีอ ำนำจในกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำร ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร และคณะอนุกรรมกำรอื่นตำมควำมเหมำะสม ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน เป็นต้น รวมถงึกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่อง
คณะกรรมกำรบรหิำร ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ ทีแ่ต่งตัง้ 

ทัง้นี้ กำรมอบอ ำนำจตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ทีก่ ำหนดนัน้ต้องไม่มลีกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจที่

ท ำให้คณะกรรมกำรบริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ ดังกล่ำว

สำมำรถพิจำรณำและอนุมัติรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีควำมขดัแย้งทำง

ผลประโยชน์อื่นใดท ำกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย (ถ้ำม)ี ยกเวน้เป็นกำรอนุมตัริำยกำรทีเ่ป็นไปตำม

นโยบำยและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมกำรพจิำรณำและอนุมตัไิวแ้ลว้ 

11. คณะกรรมกำรอำจมอบอ ำนำจใหก้รรมกำรคนหนึ่งหรอืหลำยคนหรอืบุคคลอื่นใดปฏบิตักิำรอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรได้โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรหรืออำจมอบอ ำนำจ
เพื่อใหบุ้คคลดงักล่ำวมอี ำนำจตำมทีค่ณะกรรมกำรเหน็สมควรและภำยในระยะเวลำทีค่ณะกรรมกำร
เหน็สมควร ซึง่คณะกรรมกำรอำจยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขกำรมอบอ ำนำจนัน้ ๆ ได้
เมื่อเหน็สมควร 

ทัง้นี้กำรมอบอ ำนำจนัน้ต้องไม่มลีกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจทีท่ ำใหบุ้คคลดงักล่ำวสำมำรถพจิำรณำ

และอนุมตัิรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง มสี่วนได้เสยี หรืออำจมคีวำมขดัแย้งทำง

ผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดทีจ่ะท ำขึน้กบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย (ถำ้ม)ี (ตำมทีน่ิยำมไวใ้นประกำศ

คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรอืตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรอืประกำศอื่นใด

ของหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้ง) เว้นแต่เป็นกำรอนุมตัิรำยกำรที่เป็นรำยกำรธุรกจิปกติและเป็นไปตำม

เงื่อนไขกำรคำ้โดยทัว่ไป หรอืเป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมกำรพจิำรณำและอนุมตัิ

ไว้แล้ว โดยอยู่ภำยใต้หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีำรตำมที่ก ำหนดเกี่ยวกบัรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั 

และรำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินที่ส ำคัญของบริษัทจดทะเบียนตำมประกำศ 

คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรอืตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอืประกำศ อื่นใด

ของหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง  

โดยคณะกรรมกำรบรษิทัได้มมีตอินุมต้ใิหค้ณะกรรมกำรบรหิำรสำมำรถพจิำรณำอนุมตัเิฉพำะกรณี

หรอืด ำเนินกำรใดๆ ภำยใตว้งเงนิดงัต่อไปนี้ 
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(ก) กำรอนุมตัธิุรกรรมดำ้นกำรลงทุนและกำรก่อสรำ้ง 

 กรณีไม่มงีบประมำณ 

 - กำรอนุมตักิำรลงทุนในสนิทรพัยถ์ำวร เช่น ทีด่นิ อำคำร หรอืสิง่ปลกูสรำ้ง เป็นต้น จ ำนวนเกนิ 

300,000,000 บำท 

 - กำรอนุมตัิกำรลงทุนด้ำนอื่น เช่น กำรร่วมทุน กำรให้กู้ยมื เป็นต้น จ ำนวนเกิน 300,000,000 

บำท 

 - กำรอนุมตักิำรขอกูย้มืเงนิจำกสถำบนักำรเงนิ  โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อกำรก่อสรำ้ง คลงัสนิค้ำ 

จ ำนวนเกนิ 300,000,000 บำท 

 - กำรอนุมตักิำรขอกูย้มืเงนิจำกบรษิัทระหว่ำงกนั หรอืบรษิัทอื่นๆ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อกำร

ก่อสรำ้ง คลงัสนิคำ้ จ ำนวนเกนิ 100,000,000 บำท 

9.2.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน ดงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1.  นำยวเิชฐ ตนัตวิำนชิ 1 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอสิระ 

2.  นำยมงักร ธนสำรศลิป์ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอสิระ 

3.  นำยวชิญำ จำตกิวณชิ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอสิระ 

  1กรรมกำรตรวจสอบเป็นผุม้คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์เพยีงพอในกำรท ำหน้ำทีส่อบทำนควำมน่ำเชื่อถอืของงบกำรเงนิบรษิทั 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

คณะกรรมกำรตรวจสอบมขีอบเขตอ ำนำจหน้ำทีเ่ป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นไปตำมกฏบตัรของคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั และมกีำรสอบทำนและปรบัปรุงเป็นประจ ำทุกปี ดงันี้ 

1.   สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเปิดเผยอย่ำงเพียงพอ โดยกำร
ประสำนงำนกบัผูส้อบบญัชภีำยนอก และผูบ้รหิำรทีร่บัผดิชอบจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิทัง้รำยไตร
มำสและประจ ำปี คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจเสนอแนะให้ผู้สอบบญัชีสอบทำน หรือตรวจสอบ
รำยกำรใด ๆ ทีเ่หน็ว่ำจ ำเป็นและเป็นเรื่องส ำคญัในระหว่ำงกำรตรวจสอบบญัชขีองบรษิทัฯ 

2.  สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน ( internal control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน 
(internal audit) ทีเ่หมำะสมและมปีระสทิธผิล และพจิำรณำควำมเป็นอสิระของหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน หรอืหน่วยงำนอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบักำรตรวจสอบภำยใน 
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3. สอบทำนใหบ้รษิทัปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำด
หลกัทรพัย ์และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

4. พจิำรณำ คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวำมเป็นอสิระเพื่อท ำหน้ำทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบริษทัฯ 
และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว โดยค ำนึงถงึควำมน่ำเชื่อถอื ควำมเพยีงพอของทรพัยำกร 
ปริมำณงำนตรวจสอบของส ำนักงำนตรวจสอบบัญชีนัน้ และประสบกำรณ์ของบุคลำกรที่ได้รับ
มอบหมำยใหท้ ำกำรตรวจสอบบญัชขีองบรษิทัฯ รวมทัง้เขำ้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัช ีโดยไม่มฝี่ำย
จดักำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำม
กฎหมำยและขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ 

6. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ ซึง่รำยงำน
ดงักล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อย
ดงัต่อไปนี้ 

(ก) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ 
(ข) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยในของบรษิทัฯ 
(ค) ควำมเหน็เกีย่วกบักำรปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนด

ของตลำดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 
(ง) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัช ี
(จ) ควำมเหน็เกีย่วกบัรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
(ฉ) จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่

ละท่ำน 
(ช) ควำมเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัจำกกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมกฎ

บตัร (charter) 
(ซ) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำ ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำม

รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

7. ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

8. มอี ำนำจในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบและสอบสวนตำมทีจ่ ำเป็นในเรื่องต่ำง ๆ ซึง่อำจมผีลกระทบอย่ำง
มนียัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ 

(ก)  รำยกำรทีเ่กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

(ข) กำรทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวำมบกพร่องทีส่ ำคญัในระบบควบคุมภำยใน 

(ค) กำรฝำ่ฝืนกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยห์รอื
กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ  
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โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมอี ำนำจในกำรแสวงหำควำมเหน็ทีเ่ป็นอสิระจำกทีป่รกึษำทำงวชิำชพี
อื่นใดเมื่อเหน็ว่ำจ ำเป็นดว้ยค่ำใชจ้่ำยของบรษิทัฯ เพื่อใหก้ำรปฏบิตังิำนภำยใตห้น้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ
ส ำเรจ็ลุล่วงด้วยด ีทัง้นี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบมหีน้ำที่รำยงำนผลกำรตรวจสอบและสอบสวนต่อ
คณะกรรมกำรของบรษิทัฯ เพื่อด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ขภำยในเวลำทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็
ควร 

2) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

ปี  2558 คณะกรรมกำรบรหิำร ประกอบดว้ยกรรมกำรบรหิำรจ ำนวน 7 ท่ำน ดงันี้  

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1.  นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร 

2.  นำยจติชยั นิมติรปญัญำ กรรมกำรบรหิำร 

3.  นำยธเนศ พริยิโ์ยธนิกุล กรรมกำรบรหิำร 

4.  นำยวชิชุ สงักรธนกจิ กรรมกำรบรหิำร 

5.  นำงอจัฉรำ นิมติรปญัญำ กรรมกำรบรหิำร 

6.  นำยณฐัภูม ิเปำวรตัน์ กรรมกำรบรหิำร 

7. นำยเอกพงษ์ ตัง้ศรสีงวน กรรมกำรบรหิำร 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรหิำร 

           คณะกรรมกำรบรหิำรมขีอบเขตอ ำนำจหน้ำทีเ่ป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นไปตำมกฏบตัรของคณะ

กรรมกำรบรหิำร ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั ดงันี้ 

1. ด ำเนินกจิกำรและบรหิำรกจิกำรของบรษิทัฯ ตำมวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบำย ระเบยีบ ขอ้ก ำหนด
ค ำสัง่ และมตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมกำร และ/หรอืมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

2. พจิำรณำกลัน่กรองขอ้เสนอของฝำ่ยบรหิำร และน ำเสนอนโยบำย เป้ำหมำย กลยุทธ ์กำรด ำเนินธุรกจิ
ของบรษิัทฯ กำรลงทุน กำรขยำยกจิกำร และงบประมำณ เพื่อน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
บรษิทั เพื่อพจิำรณำและอนุมตั ิ

3. พจิำรณำอนุมตักิำรด ำเนินงำนทีเ่ป็นธุรกรรมปกตธิุรกจิของบรษิทัฯ ตำมงบลงทุนหรอืงบประมำณที่
ไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั โดยวงเงนิส ำหรบัแต่ละรำยกำรเป็นไปตำมทีก่ ำหนดไวใ้นตำรำง
อ ำนำจอนุมตัทิีผ่่ำนกำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั แลว้ แต่ไม่เกนิงบประมำณประจ ำปีทีไ่ดร้บั
อนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั รวมถงึกำรเขำ้ท ำสญัญำต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องดงักล่ำว 

4. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ ให้เป็นไปตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรและเป้ำหมำยที่
ก ำหนดไว ้และก ำกบัดแูลใหก้ำรด ำเนินงำนมคีุณภำพและประสทิธภิำพ  

5. มอี ำนำจพจิำรณำอนุมตัคิ่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมปกตธิุรกจิของบรษิทัฯ ตำมงบประมำณทีร่บั
อนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัท และเป็นไปตำมอ ำนำจอนุมตัิที่ผ่ำนกำรอนุมตัิจำกคณะกรรมกำร
บรษิทั  
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6. ก ำหนดโครงสรำ้งองคก์รและอ ำนำจกำรบรหิำรองคก์ร และพจิำรณำปรบัเงนิเดอืน โบนัสของตัง้แต่
ระดบัประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรลงไป รวมถึงพิจำรณำอนุมตัิอตัรำก ำลงัคนที่ไม่อยู่ในงบประมำณ
ประจ ำปี 

7. ใหม้อี ำนำจในกำรมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรอืหลำยคนปฏบิตักิำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด โดย
อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรบรหิำร หรอือำจมอบอ ำนำจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่ำว มอี ำนำจ
ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรหิำรเหน็สมควร และภำยในระยะเวลำทีค่ณะกรรมกำรบรหิำรเหน็สมควร ซึง่
คณะกรรมกำรบรหิำรอำจยกเลกิ เพกิถอน เปลี่ยนแปลง หรอืแกไ้ข บุคคลที่ได้รบัมอบอ ำนำจ หรอื
กำรมอบอ ำนำจนัน้ ๆ ไดต้ำมทีเ่หน็สมควร 

8. พจิำรณำอนุมตักิำรเปิด/ปิดบญัชธีนำคำร และกำรใช้บรกิำรต่ำงๆ ของธนำคำรที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้
ก ำหนดผูม้อี ำนำจสัง่จ่ำยส ำหรบับญัชธีนำคำรของบรษิทัฯ 

9. ด ำเนินกำรอื่นใดๆ ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทั มอบหมำยเป็นครำวๆ ไป 

ทัง้นี้ กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรหิำรนัน้ จะไม่มลีกัษณะ
เป็นกำรมอบอ ำนำจ หรอืมอบอ ำนำจช่วงทีท่ ำใหผู้ร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบรหิำรสำมำรถอนุมตัิ
รำยกำรทีต่นหรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ (ตำมนิยำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรอื 
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงำนที่เกีย่วขอ้งก ำหนด) มสี่วนไดเ้สยี หรอือำจมคีวำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง คณะกรรมกำรบรหิำร
ไม่มอี ำนำจอนุมตักิำรด ำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำว โดยเรื่องดงักล่ำวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำร
และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพื่ออนุมตัต่ิอไป ยกเวน้เป็นกำรอนุมตัริำยกำรทีเ่ป็นไปตำมธุรกจิ
ปกติและเงื่อนไขกำรค้ำปกติซึ่งเป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรอื ตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด 

3) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ประกอบดว้ยกรรมกำรบรหิำรจ ำนวน 7 ท่ำน ดงันี้  

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1.  นำยจติชยั นิมติรปญัญำ ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
2.  นำงอจัฉรำ นิมติรปญัญำ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
3.  นำยธเนศ พริยิโ์ยธนิกุล กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
4.  นำยวชิชุ สงักรธนกจิ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
5. นำยเอกพงษ์ ตัง้ศรสีงวน กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
6.  นำยสเุลศิ กอ้งไชยยนัตร ์ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
7.  นำยณฐัภูม ิเปำวรตัน์ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
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ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งมขีอบเขตอ ำนำจหน้ำทีเ่ป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นไปตำมค ำสัง่แต่งตัง้คณะ

กรรมกำรบรหิำรควำเสีย่ง ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั มมีตกิ ำหนดขอบเขตและอ ำนำจของคณะ

กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ไวด้งันี้ 

1. ประเมนิควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้ รวมถงึแนวโน้มของผลกระทบทีอ่ำจมต่ีอองคก์ร ทัง้ควำมเสีย่งจำก
ภำยนอกและภำยในองคก์ร 

2. ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัทฯ ให้
ครอบคลุมถงึควำมเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั พรอ้มทัง้ก ำหนดแผนกำรจดักำร
และกำรบรหิำรควำมเสี่ยงให้สอดคล้องกบันโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เพื่อมอบหมำยให้ ฝ่ำย
บรหิำร เป็นผู้ปฏิบตัิตำมนโยบำยดงักล่ำว รวมถึงรำยงำนผลกำรปฏิบตัิต่อคณะกรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง  

3. พฒันำและทบทวนระบบกำรจดักำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษิัทใหม้ปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล
อย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรประเมนิผลและติดตำมกระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่งให้สอดคล้องตำม
นโยบำยทีก่ ำหนดไวอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ 

4. รำยงำนควำมเสีย่งและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 

5. ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

4) ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

 มมีตกิ ำหนดขอบเขตและอ ำนำจของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร ไวด้งันี้ 

1. ควบคุมดแูลกำรด ำเนินกจิกำร และ/หรอื บรหิำรงำนประจ ำวนัของบรษิทัฯ 

2. จดัท ำ และน ำเสนอนโยบำย ทศิทำง กลยุทธ ์แผนกำรด ำเนินธุรกจิ งบประมำณ กำรลงทุน โครงสรำ้ง
กำรบรหิำรงำนของบรษิทัฯ และหลกัเกณฑใ์นกำรด ำเนินธุรกจิใหส้อดคลอ้งกบัสภำพเศรษฐกจิ เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมกำรบรหิำร และคณะกรรมกำรของบรษิทัฯ เพื่อพจิำรณำอนุมตัต่ิอไป 

3. ก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนหรือกำรปฏิบตัิงำนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน และ
งบประมำณที่ได้รบัอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรของบรษิัทฯ รวมถึงกำรตรวจสอบและประเมนิผลกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยทีก่ ำหนด และมหีน้ำทีร่ำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำร
บริหำรจัดกำรรวมถึงควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษิทั 

4. พจิำรณำอนุมตักิำรด ำเนินงำนทีเ่ป็นธุรกรรมปกตธิุรกจิของบรษิทัฯ ตำมงบลงทุนหรอืงบประมำณที่
ไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั โดยวงเงนิส ำหรบัแต่ละรำยกำรเป็นไปตำมทีก่ ำหนดไวใ้นตำรำง
อ ำนำจอนุมตัทิีผ่่ำนกำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั แลว้ แต่ไม่เกนิงบประมำณประจ ำปีทีไ่ดร้บั
อนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั รวมถงึกำรเขำ้ท ำสญัญำต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องดงักล่ำว 
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5. มอี ำนำจพจิำรณำอนุมตัคิ่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมปกตธิุรกจิของบรษิทัฯ ตำมงบประมำณทีร่บั
อนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัท และเป็นไปตำมอ ำนำจอนุมตัิที่ผ่ำนกำรอนุมตัิจำกคณะกรรมกำร
บรษิทั  

6. ก ำหนดโครงสร้ำงองค์กร รวมถึงกำรแต่งตัง้ กำรว่ำจ้ำง กำรโยกย้ำย กำรก ำหนดเงินค่ำจ้ำง 
ค่ำตอบแทน โบนสัและกำรเลกิจำ้งพนกังำนตัง้แต่ระดบัประธำนกรรมกำรบรหิำรลงไป 

7. มอี ำนำจออกค ำสัง่ ระเบยีบ ประกำศ เพื่อใหก้ำรปฏบิตังิำนเป็นไปตำมนโยบำยและผลประโยชน์ของ
บรษิทัฯ และเพื่อรกัษำระเบยีบ วนิยั กำรท ำงำนภำยในองคก์ร 

8. มอี ำนำจในกำรมอบอ ำนำจช่วง และ/หรอื มอบหมำยใหบุ้คคลอื่นปฏบิตังิำนเฉพำะอย่ำงแทนได ้โดย
กำรมอบอ ำนำจช่วง และ/หรอื กำรมอบหมำยดงักล่ำวใหอ้ยู่ภำยใต้ขอบเขตแห่งกำรมอบอ ำนำจตำม
หนงัสอืมอบอ ำนำจ และ/หรอื ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบ ขอ้ก ำหนดหรอืค ำสัง่ทีค่ณะกรรมกำรของบรษิทั
ฯ และ/หรอื บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดไว ้

9. ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่น ๆ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำย จำกคณะกรรมกำรบรษิทั หรอืคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ 
เป็นครำว ๆ ไป 

ทัง้นี้ ในกำรด ำเนินกำรเรื่องใดทีป่ระธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรหรอืผูร้บัมอบอ ำนำจจำกประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร

หรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ (ตำมนิยำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนและ/หรอื ตลำดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องก ำหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีควำมขัดแย้งทำง

ผลประโยชน์กบับริษัทฯ และ/หรอื บรษิัทย่อย และ/หรือบรษิัทที่เกี่ยวขอ้งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรไม่มี

อ ำนำจอนุมตักิำรด ำเนินกำรในเรื่องดงักล่ำว โดยเรื่องดงักล่ำวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรและ/

หรอืที่ประชุมผู้ถอืหุ้น (แลว้แต่กรณี) เพื่ออนุมตัต่ิอไปยกเวน้เป็นกำรอนุมตัริำยกำรทีเ่ป็นไปตำมธุรกจิปกติ

และเงื่อนไขกำรคำ้ปกตซิึง่เป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรอื ตลำดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย และ/หรอื หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด 

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 

9.3.1 การสรรหาคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมกำรบรษิทัประกอบดว้ยกรรมกำรอย่ำงน้อย 5 คน แต่ไม่เกนิ 12 คน โดยประกอบดว้ยกรรมกำร

อสิระอย่ำงน้อยหนึ่งในสำม (1/3) ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด แต่ไม่น้อยกว่ำ 3 คน ทัง้นี้ กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึง่

หนึ่ง (1/2) ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดนัน้ตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในรำชอำณำจกัร และกรรมกำรทัง้หมดของบรษิทัฯ จะตอ้ง

เป็นผูม้คีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด กรรมกำรจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ หรอืไม่กไ็ด้ 

1. ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ำจ ำนวนหุน้ทีต่นถอื 

2. ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอืหลำยคนเป็นกรรมกำรกไ็ด ้ใน
กรณีทีเ่ลอืกตัง้บุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกน้อยเพยีงใดไม่ได้ 

3. บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดร้บักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร เท่ำจ ำนวน
กรรมกำรทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บักำรเลอืกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำ
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มคีะแนนเสยีงเท่ำกนัเกนิจ ำนวนกรรมกำรทีจ่ะพงึม ีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธำนเป็น 
ผูอ้อกเสยีงชีข้ำด 

9.3.2 การสรรหาคณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมกำรบรหิำร แต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อท ำหน้ำที่แบ่งเบำภำระของคณะกรรมกำร

บรษิทัในส่วนทีเ่ป็นงำนบรหิำรจดักำรและงำนประจ ำทีเ่กนิอ ำนำจหน้ำทีข่องประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร ทัง้นี้ เพื่อให้

คณะกรรมกำรบรษิทัมเีวลำมำกขึน้กบังำนในเชงินโยบำยและงำนก ำกบัดแูลฝำ่ยบรหิำร 

9.3.3 การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบท่ีเป็นอิสระ 

 คณะกรรมการอิสระ 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะร่วมกนัพจิำรณำคุณสมบตัขิองบุคคลทีจ่ะมำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอสิระโดย

พจิำรณำจำกคุณสมบตัิและลกัษณะต้องห้ำมของกรรมกำรตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดัพ .ศ. 2535 

(รวมทัง้ที่ได้มกีำรแก้ไขเพิม่เติม) พระรำชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มกีำร

แก้ไขเพิม่เติม) ประกำศที่เกี่ยวขอ้งของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์และคณะกรรมกำร

ก ำกบัตลำดทุน รวมถึงประกำศ ข้อบงัคบั และ /หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะ

พจิำรณำคดัเลอืกกรรมกำรอสิระจำกผูท้รงคุณวุฒ ิประสบกำรณ์กำรท ำงำน และควำมเหมำะสมดำ้นอื่นๆ ประกอบ

กนั จำกนัน้จะน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรของบรษิทัฯ ต่อไปบรษิทัฯ มนีโยบำย

กำรแต่งตัง้กรรมกำรอสิระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด และต้องมจี ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 ท่ำน 

ทัง้นี้ คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดคุณสมบตัขิองกรรมกำรอสิระดงันี้ 

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย 

บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ  ทัง้นี้ ใหน้ับรวมกำรถอืหุน้ของผู้ที่

เกีย่วขอ้งของกรรมกำรอสิระรำยนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรทีม่สีว่นร่วมบรหิำรงำน ลกูจำ้ง พนักงำน ทีป่รกึษำทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ ำ 

หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกัน ผูถ้อื

หุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ  เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำว

มำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวนัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้  ทัง้นี้ ลกัษณะต้องหำ้มดงักล่ำวไม่รวมถงึกรณีที่

กรรมกำรอสิระเคยเป็นขำ้รำชกำร หรอืที่ปรกึษำของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรอืผู้มี

อ ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหติ หรอืโดยกำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำยในลกัษณะทีเ่ป็น

บดิำ มำรดำ คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้

รำยใหญ่ ผูม้อี ำนำจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำรหรอืผูม้อี ำนำจ

ควบคุมของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 
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4. ไม่มหีรอืเคยมคีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 

หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่ำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอย่ำงอสิระ

ของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของผูท้ีม่คีวำมสมัพนัธท์ำง

ธุรกจิกบับรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรอืผู้มอี ำนำจควบคุมของ

บริษัทฯ  เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวนัที่ได้รบักำร

แต่งตัง้ 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 

หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ  และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี ำนำจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของ

ส ำนกังำนสอบบญัช ี ซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รำย

ใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคมุของบรษิทัฯ สงักดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำว

มำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวนัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีใดๆ ซึง่รวมถงึกำรใหบ้รกิำรเป็นทีป่รกึษำกฎหมำยหรอื

ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ ซึง่ไดร้บัค่ำบรกิำรเกนิกว่ำสองลำ้นบำทต่อปีจำกบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทั

ย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ  และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผู้

มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมี

ลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวนัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รบักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษิัทฯ ผู้ถือหุน้รำยใหญ่ 

หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัที่มีนัยกบักจิกำรของบริษัทฯ หรือ

บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน 

ลกูจำ้ง พนกังำน ทีป่รกึษำทีร่บัเงนิเดอืนประจ ำ หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอก

เสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น  ซึง่ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนัทีม่นีัยกบั

กจิกำรของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย  

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเหน็อย่ำงเป็นอสิระเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

องคป์ระกอบและกำรสรรหำ แต่งตัง้ ถอดถอน หรอืพน้จำกต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบนัน้ไดก้ ำหนด

ไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ  

1. คณะกรรมกำรบรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) เป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบโดยคดัเลอืก

จำกกรรมกำรอสิระ จ ำนวนอย่ำงน้อย 3 ท่ำน  

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบหรอืคณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูค้ดัเลอืกประธำนกรรมกำรตรวจสอบ จำก

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 1 ท่ำน 
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3. กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 ท่ำนตอ้งมคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจและมปีระสบกำรณ์ดำ้นบญัช ีและ/หรอื

กำรเงนิเพยีงพอทีจ่ะสำมำรถท ำหน้ำทีใ่นกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถอืของงบกำรเงนิได ้และมคีวำมรู้

ต่อเนื่องเกีย่วกบัเหตุทีม่ต่ีอกำรเปลีย่นแปลงของกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ  

4. วำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี นบัจำกวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ หรอืตำมวำระกำรเป็นกรรมกำรบรษิทั 

โดยกรรมกำรตรวจสอบที่ครบวำระอำจได้รบักำรแต่งตัง้ให้กลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งได้อีก ตำมที่

คณะกรรมกำรบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เหน็ว่ำเหมำะสม  

 กรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ 

คณะกรรมกำรบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ จะต้องแต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนเป็นกรรมกำร

ตรวจสอบ เพื่อใหก้รรมกำรตรวจสอบมจี ำนวนครบตำมทีก่ฎหมำยหรอืกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด

อย่ำงขำ้ภำยใน 3 เดอืนนับแต่วนัทีจ่ ำนวนสมำชกิไม่ครบถ้วน วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร

ตรวจสอบทีไ่ด้รบักำรแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งแทนกรรมกำรตรวจสอบทีพ่น้จำกต ำแหน่งนอกเหนือ

จำกกำรออกตำมวำระ จะมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเท่ำกับวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร

ตรวจสอบทีต่นเขำ้มำแทน 

5. กรรมกำรตรวจสอบอำจพน้จำกต ำแหน่ง ดว้ยเหตุดงัต่อไปนี้ 

(ก) พน้สภำพจำกกำรเป็นกรรมกำรบรษิทั  
(ข) ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง  
(ค) ตำย 
(ง) ลำออก  
(จ) ถูกถอดถอน  

 ทัง้นี้ ในกรณีกรรมกำรตรวจสอบลำออกก่อนครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบตอ้งแจง้

ใหบ้รษิทัทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 เดอืน พรอ้มเหตุผล เพื่อคณะกรรมกำรบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อื

หุน้จะไดพ้จิำรณำแต่งตัง้กรรมกำรอื่นทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นทดแทนบุคคลทีล่ำออก  

6. คณะกรรมกำรตรวจสอบจะแต่งตัง้หวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบรษิัทให้ด ำรงต ำแหน่ง

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อท ำหน้ำที่สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ กำรนัดหมำยกำรประชุม จดัเตรียมวำระกำรประชุม น ำส่งเอกสำรกำรประชุม บนัทึก

รำยงำนกำรประชุมและงำนอื่น ๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมำย 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่เป็นลำยลักษณ์อักษรเป็นไปตำมกฏบัตรของ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั และมกีำรสอบทำนและปรบัปรุงเป็นประจ ำ

ทุกปี ดงันี้ 

1. มคีุณสมบตัิตำมที่กฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งก ำหนด โดยเฉพำะกฎหมำยว่ำด้วยบรษิัทมหำชนจ ำกดั และ

กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
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2. ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและกรรมกำรอสิระของบรษิทั  

3. ตอ้งไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ใหต้ดัสนิใจในกำรด ำเนินกจิกำรของบรษิทัฯ  

บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนั ผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุม

ของบรษิัทฯ รวมทัง้ต้องไม่เป็นกรรมกำรของบรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย หรือบริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั

เฉพำะกรณีทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

4. ถือหุ้นไม่เกนิร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบรษิัท  ทัง้นี้ ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่

เกีย่วขอ้งของกรรมกำรอสิระรำยนัน้ ๆ ดว้ย 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรทีม่สี่วนร่วมบรหิำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ที่ปรกึษำทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ ำ 

หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนั ผูถ้อื

หุน้รำยใหญ่ หรอืของผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ  เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้

ไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้   

6. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหติ หรอืโดยกำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำยในลกัษณะที่เป็นบดิำ 

มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำย

ใหญ่ ผูม้อี ำนำจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำรหรอืผูม้อี ำนำจควบคุม

ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

7. ไม่มหีรอืเคยมคีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ 

หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่ำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้จิำรณญำณอย่ำงอสิระของตน 

รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ถือหุน้ที่มนีัย หรอืผู้มอี ำนำจควบคุม ของผู้ที่มคีวำมสมัพนัธ์ทำงธุรกจิกบั

บรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั  เวน้แต่

จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ 

ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิตำมวรรคหนึ่ง รวมถงึกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ทีก่ระท ำเป็นปกตเิพื่อประกอบ

กจิกำร กำรเช่ำหรอืใหเ้ช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์รำยกำรเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบริกำร หรอืกำรใหห้รอืรบั

ควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิ ดว้ยกำรรบัหรอืใหกู้ย้มื ค ้ำประกนั กำรใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ 

รวมถงึพฤตกิำรณ์อื่นท ำนองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษิทัหรอืคู่สญัญำมภีำระหน้ีทีต่อ้งช ำระต่ออกีฝำ่ย

หนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสนิทรพัย์ที่มตีวัตนสุทธขิองบรษิัทหรอืตัง้แต่ 20 ล้ำนบำทขึน้ไป แล้วแต่

จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ  ทัง้นี้ กำรค ำนวณภำระหนี้ดังกล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของ

รำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำร

ทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในกำรพจิำรณำภำระหนี้ดงักล่ำว ใหน้บัรวมภำระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่ำง

หนึ่งปีก่อนวนัทีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

8. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอื

ผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิัท  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มอี ำนำจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของส ำนัก
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งำนสอบบญัช ี ซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอื

ผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิัทฯ สงักดัอยู่  เวน้แต่จะได้พ้นจำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อย

กว่ำ 2 ปีก่อนวนัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ 

9. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีใด ๆ ซึง่รวมถงึกำรใหบ้รกิำรเป็นทีป่รกึษำกฎหมำยหรอืที่

ปรกึษำทำงกำรเงนิ ซึง่ไดร้บัค่ำบรกิำรเกนิกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 

บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ  และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี ำนำจ

ควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีนัน้ดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำว

มำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ 

10. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รบักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัทฯ ผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ 

หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 

11. ไม่ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิกำรของบรษิทัฯ หรอืบรษิทั

ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง 

พนักงำน ที่ปรึกษำที่รบัเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีง

ทัง้หมดของบรษิทัอื่น  ซึง่ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิกำร

ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

12. มหีน้ำทีใ่นลกัษณะเดยีวกบัทีก่ ำหนดไว้ในประกำศตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยว่ำดว้ยคุณสมบตัิ

และขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

13. มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ  ทัง้นี้ ต้องมี

กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คนทีม่คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์เพยีงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำทีใ่นกำร

สอบทำนควำมน่ำเชื่อถอืของงบกำรเงนิได ้

14. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเหน็อย่ำงเป็นอสิระเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทั 

ในกรณีทีบุ่คคลทีบ่รษิทัแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบเป็นบุคคลทีม่หีรอืเคยมคีวำมสมัพนัธ์

ทำงธุรกจิหรอืกำรใหบ้รกิำรทำงวชิำชพีเกนิมูลค่ำที่ก ำหนดตำมวรรคหนึ่ง (5) หรอื (7) ให้บรษิทัไดร้บั

กำรผ่อนผนัข้อห้ำมกำรมีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพเกินมูลค่ำ

ดงักล่ำว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จดัให้มีควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัทที่แสดงว่ำได้พิจำรณำตำมหลกัใน

มำตรำ 89/7 แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ฉบบัทีแ่กไ้ข) แลว้

ว่ำ กำรแต่งตัง้บุคคลดงักล่ำวไม่มผีลกระทบต่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีแ่ละกำรใหค้วำมเหน็ทีเ่ป็นอสิระ และจดั

ใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มูลต่อไปนี้ในหนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ในวำระพจิำรณำแต่งตัง้กรรมกำรตรวจสอบ

ดว้ย 

(1) ลกัษณะควำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิหรอืกำรใหบ้รกิำรทำงวชิำชพี ทีท่ ำใหบุ้คคลดงักล่ำวมคีุณสมบตัิ

ไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนด 
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(2) เหตุผลและควำมจ ำเป็นทีย่งัคงหรอืแต่งตัง้ใหบุ้คคลดงักล่ำวเป็นกรรมกำรตรวจสอบ 

(3) ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรของบรษิทัในกำรเสนอใหม้กีำรแต่งตัง้บุคคลดงักล่ำวเป็นกรรมกำร

อสิระ 

เพื่อประโยชน์ตำมวรรคหนึ่ง (7) และ (8) ค ำว่ำ “หุ้นส่วน” หมำยควำมว่ำ บุคคลที่ได้รบัมอบหมำย

จำกส ำนักงำนสอบบญัช ีหรอืผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพี ใหเ้ป็นผูล้งลำยมอืชื่อ ในรำยงำนกำรสอบบญัช ี

หรอืรำยงำนกำรใหบ้รกิำรทำงวชิำชพี (แลว้แต่กรณี) ในนำมของนิตบิุคคลนัน้ 

9.3.4 การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง แต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิทั เพื่อท ำหน้ำทีก่ ำหนดและวำงกลยุทธใ์น

กำรบรหิำรควำมเสีย่งโดยรวม นอกจำกน้ีคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งยงัมหีน้ำทีใ่นกำรพฒันำและทบทวนระบบ

กำรจดักำรและบรหิำรควำมเสีย่งใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยทีก่ ำหนดไวอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ 

9.4 การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้ำนโลจิสติกส์ และถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มีวตัถุประสงค์ในกำร

ประกอบธุรกจิดำ้นโลจสิตกิสเ์ช่นเดยีวกบัธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ หรอืกจิกำรทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกนั หรอืกจิกำรที่

สนบัสนุนกจิกำรของบรษิทัฯ อนัจะท ำใหบ้รษิทัฯมผีลประกอบกำรหรอืผลก ำไรเพิม่มำกขึน้ หรอืลงทุนในธุรกจิทีเ่อือ้

ประโยชน์ (Synergy) เพื่อดแูลรกัษำผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบรษิทัฯ ซึง่คณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่4/2557 ซึง่

ประชุมเมื่อวนัที ่10 มถุินำยน 2557 จงึไดม้มีตอินุมตันิโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีบ่รษิทัเขำ้ไปลงทุนและก ำหนด

มำตรกำรในกำรตดิตำมกำรบรหิำรงำนของบรษิทัฯโดยมรีำยละเอยีด ดงันี้ 

โครงสรา้งการบริหารจดัการของบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

บรษิัทฯ จะส่งตวัแทนผู้ที่มปีระสบกำรณ์และคุณสมบตัิเหมำะสมกบัธุรกจินัน้เพื่อเขำ้ไปเป็นกรรมกำรหรอื

ผูบ้รหิำรในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม เวน้แต่จะมขีอ้จ ำกดัทำงกฎหมำย วตัถุประสงคเ์พื่อใหบุ้คคลดงักล่ำวท ำหน้ำที่

ในกำรก ำหนดนโยบำยที่ส ำคญัในกำรบรหิำรงำนและควบคุมดูแลกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิัทย่อยหรอืบรษิัทร่วม

นัน้ๆ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกบคณะกรรมกำรบรษิทั และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด 

การใช้สิทธิออกเสียงโดยตวัแทนของบริษทัฯ ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

ตวัแทนของบรษิัทในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมนัน้ๆ จะต้องต้องใชดุ้ลยพนิิจในกำรออกเสยีงลงคะแนนในที่

ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมนัน้ๆ ตำมมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำร และ/หรอื

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทีอ่นุมตัใินเรื่องนัน้ ๆ 
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การท าธรุกรรมของกรรมการ ผูบ้ริหาร หรอืบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องกบับริษทัย่อย 

กรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืบุคลทีม่คีวำมเกีย่วขอ้งของบรษิทัย่อยจะท ำธุรกรรมกบับรษิทัย่อยไดต่้อเมื่อธุรกรรม

ดงักล่ำวได้รบัอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรของบริษัทฯ หรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตำมแต่ขนำดรำยกำรที่

ค ำนวณไดต้ำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดในประกำศรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั ทัง้นี้ เวน้แต่เป็นกำรท ำธุรกรรมทีเ่ป็นขอ้ตกลง

ทำงกำรคำ้ในลกัษณะเดยีวกบัที่วญิญูชนจะพงึกระท ำกบัคู่สญัญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดยีวกนั ดว้ยอ ำนำจต่อรอง

ทำงกำรคำ้ที่ปรำศจำกอทิธพิลในกำรทีต่นมสีถำนะเป็นกรรมกำร ผู้บรหิำร หรอืบุคคลที่มคีวำมเกี่ยวขอ้ง แล้วแต่

กรณี และเป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรของบริษัทฯ หรือเป็นไปตำมหลักกำรที่

คณะกรรมกำรบรษิทัอนุมตัไิวแ้ลว้ 

การเปิดเผยข้อมูลของบริษทัย่อย 

(1) บรษิทัย่อยมหีน้ำทีเ่ปิดเผยขอ้มูลฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรระหว่ำงบรษิทัย่อย

กบับุคคลทีเ่กีย่วโยง กำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัย ์หรอืกำรท ำรำยกำรส ำคญัอื่นใดของบรษิทัย่อยใหถู้กตอ้ง 

ครบถ้วน และใช้หลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกบักำรเปิดเผยข้อมูลและกำรท ำรำยกำรในลกัษณะดงักล่ำวในท ำนอง

เดยีวกนักบัหลกัเกณฑข์องบรษิทัฯ 

(2) บรษิทัย่อยต้องรำยงำนแผนกำรประกอบธุรกจิ กำรขยำยธุรกจิ โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ ตลอดจนกำร

เขำ้ร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบกำรรำยอื่นๆ ต่อบรษิทัฯ ผ่ำนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำเดอืน และบรษิทัฯ มสีทิธิ

เรยีกใหบ้รษิทัย่อยเขำ้ชีแ้จงหรอืน ำสง่เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำกรณีดงักล่ำว ซึง่บรษิทัย่อยตอ้งปฏบิตัติำมอย่ำง

เคร่งครดัทนัท ีในกรณีที่บรษิัทฯ ตรวจพบประเดน็ที่มนีัยส ำคญัใดๆ อำจแจ้งให้บรษิัทย่อยชี้แจง และ /หรอืแสดง

หลกัฐำนเพื่อชีแ้จงประเดน็ขอ้สงสยัดงักล่ำว 

9.5 การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน 

 คณะกรรมกำรบริษัท ตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี และเพื่อควำมโปร่งใส และ

ป้องกันกำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตนจำกกำรใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อ

สำธำรณชน  บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยกำรใชข้อ้มลูของบรษิทัฯ ดงันี้   

1. ใหค้วำมรูแ้ก่กรรมกำร ผูบ้รหิำร รวมถงึผูด้ ำรงต ำแหน่งระดบับรหิำรในสำยงำนบญัช ีหรอืกำรเงนิที่

เป็นระดับผู้จ ัดกำรฝ่ำยขึ้นไปหรือเทียบเท่ำ เกี่ยวกับหน้ำที่ที่ต้องจดัท ำ และส่งรำยงำนกำรถือ

หลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ

หลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่ง

พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

2. ก ำหนดใหก้รรมกำร และผูบ้รหิำร รวมถงึผูด้ ำรงต ำแหน่งระดบับรหิำรในสำยงำนบญัชหีรอืกำรเงนิที่

เป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรอืเทยีบเท่ำ จดัท ำและน ำส่งรำยงำนกำรถอืหลกัทรพัยข์องตน ของคู่

สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ส่งผ่ำนมำยงัเลขำนุกำรของบริษัทฯ  ก่อนน ำส่งส ำนักงำน
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คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ทุกครัง้ โดยใหจ้ดัท ำและน ำส่งภำยใน 30 วนั 

นบัแต่วนัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำรหรอืรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำร

ถอืครองหลกัทรพัยภ์ำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัทีม่กีำรซือ้ ขำย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัยน์ัน้   

3. ก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร รวมถงึผูด้ ำรงต ำแหน่งระดบับรหิำรในสำยงำนบญัช ีหรอืกำรเงนิทีเ่ป็น

ระดบัผูจ้ดักำรฝำ่ยขึน้ไปหรอืเทยีบเท่ำ และผูป้ฏบิตังิำนทีเ่กีย่วขอ้ง ทีไ่ดร้บัทรำบขอ้มูลภำยในทีเ่ป็น

สำระส ำคญั  ซึ่งมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลกัทรพัย์จะต้องระงบักำรซื้อขำยหลกัทรพัย์ของ

บรษิทัฯ ในช่วงเวลำก่อนทีจ่ะเผยแพร่งบกำรเงนิหรอืเผยแพร่เกีย่วกบัฐำนะกำรเงนิ และสถำนะของ

บรษิทัฯ จนกว่ำบรษิทัฯ จะไดเ้ปิดเผยขอ้มลูต่อสำธำรณชนแลว้ โดยบรษิทัฯ จะแจง้ใหก้รรมกำรและ

ผูบ้รหิำร รวมถงึผูด้ ำรงต ำแหน่งระดบับรหิำรในสำยงำนบญัชหีรอืกำรเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดักำรฝำ่ยขึน้

ไปหรอืเทยีบเท่ำ งดกำรซื้อขำยหลกัทรพัย์ของบรษิัทฯอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เป็นเวลำอย่ำง

น้อย 30 วนัล่วงหน้ำก่อนกำรเปิดเผยขอ้มูลต่อสำธำรณชน  และควรรอคอยอย่ำงน้อย 24 ชัว่โมง

ภำยหลงักำรเปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่สำธำรณชนแลว้  รวมทัง้หำ้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลทีเ่ป็นสำระส ำคญั

นัน้ต่อบุคคลอื่น 

4. ก ำหนดบทลงโทษทำงวนิยัหำกมกีำรฝำ่ฝืนน ำขอ้มลูภำยในไปใชห้ำประโยชน์สว่นตนซึง่เริม่ตัง้แต่กำร

ตักเตือนเป็นหนังสอื ตัดค่ำจ้ำง พกังำนชัว่ครำวโดยไม่ได้รบัค่ำจ้ำงหรือให้ออกจำกงำน ซึ่งกำร

ลงโทษจะพจิำรณำจำกเจตนำของกำรกระท ำและควำมรำ้ยแรงของควำมผดินัน้ๆ 

9.6 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

        ในปี 2558 บรษิทัและบรษิทัย่อยไดจ้่ำยค่ำตอบแทนผูส้อบบญัช ีโดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

(1) ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัช ี(Audit Fees) 

บรษิทัและบรษิทัย่อย ไดจ้่ำยค่ำตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั เป็นจ ำนวน 5.91 ลำ้นบำท และส ำนกังำน

สอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั  

9.7 การปฎิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในเรือ่งอ่ืนๆ 

 ไม่ม ี

10. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 
10.1 นโยบายภาพรวม  

 บรษิทัฯ ตระหนักถงึควำมส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกจิดว้ยควำมยุตธิรรม และใส่ใจต่อผู้มสี่วนไดเ้สยี สงัคม 

และสิง่แวดลอ้ม อย่ำงมคีุณธรรม จรยิธรรม และมธีรรมำภบิำล เพื่อสนบัสนุนใหก้ำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ด ำเนิน



 

  
แบบ 56-1 ปี 2558บรษิทั เจดบัเบิ้ลยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
 

ส่วนที ่2 หน้ำ 33 / 47 

 

ไปดว้ยควำมซื่อสตัย ์โปร่งใส และยุตธิรรม ทัง้นี้ ตำมมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที ่3/2557 เมื่อวนัที ่30 

เมษำยน 2557 บรษิทัฯ ก ำหนดกรอบนโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility) ดงันี้ 

(1) กำรประกอบกจิกำรดว้ยควำมเป็นธรรม 

บรษิัทฯ ให้ควำมส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกจิตำมกรอบกำรแข่งขนัทำงกำรค้ำที่เป็นธรรม และสุจริต

ภำยใตก้ฎหมำยและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยก ำหนดแนวทำงปฏบิตั ิดงันี้ 

(ก) สง่เสรมิใหพ้นักงำนตระหนักถงึควำมส ำคญัของกำรปฏบิตัติำมกฏหมำยกำรแข่งขนั และกำร
แขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม 

(ข) สนบัสนุนนโยบำยสำธำรณะต่ำงๆ ทีส่ง่เสรมิกำรแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม 

(ค) ด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมำยและข้อบังคับของกำรแข่งขัน 
ตลอดจนใหค้วำมร่วมมอืกบัเจำ้หน้ำทีข่องรฐั 

(2) กำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

บรษิัทฯ มเีจตนำรมณ์ที่จะด ำเนินธุรกจิด้วยควำมโปร่งใส ยดึมัน่ในหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรและ

บรรษัทภิบำลที่ด ีค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มสี่วนได้เสยีทุกด้ำน และจดัให้มีแนวทำงต่อต้ำนกำรทุจริต

คอรร์ปัชัน่ รวมถึงกำรสนับสนุนกิจกรรมทีส่่งเสรมิและปลูกฝงัใหผู้บ้รหิำรและพนักงำนปฏบิตัติำมกฎหมำย

และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง  

(ก) สร้ำงจติส ำนึก ค่ำนิยม ทศันคตใิห้แก่พนักงำนในกำรปฏบิตังิำนตำมกฎระเบยีบ ดว้ยควำม
ซื่อสตัยส์จุรติ 

(ข) จดัใหม้รีะบบควบคุมภำยในทีม่ปีระสทิธภิำพ มกีำรตรวจสอบและถ่วงดุลอ ำนำจทีเ่หมำะสม 

(ค) สนับสนุนใหพ้นักงำน หุน้ส่วน ตวัแทน และคู่คำ้ รำยงำนกำรละเมดินโยบำยของกจิกำรและ
กำรปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรมหรอืไรจ้รยิธรรม  

(ง) ด ำเนินกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ มกิระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรเรียกร้อง ยอมรบั หรอืเสนอซึ่ง
ทรพัยส์นิ หรอืผลประโยชน์อื่นใด ทีส่่อไปในทำงจูงใจใหป้ฏบิตั ิหรอืละเวน้กำรปฏบิตัหิน้ำที่
ในทำงมชิอบ 

(3) กำรเคำรพสทิธมินุษยชน  

บรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรดูแลและปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกรำย กล่ำวคอื พนักงำน ผูบ้รหิำร ผูถ้อื

หุ้น ผู้ลงทุน คู่ค้ำ ลูกค้ำ ด้วยควำมเป็นธรรม ไม่เลอืกปฏบิตัิต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งอนัเนื่องมำจำกควำม

เหมอืนหรอืแตกต่ำงทำงเชือ้ชำต ิศำสนำ เพศ อำยุ หรอืเรื่องอื่นใด  

(4) กำรปฎบิตัต่ิอแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 

บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัในกำรปฏบิตัต่ิอพนักงำนทุกคนดว้ยควำมเป็นธรรม ทัง้ในเรื่องกำรใหโ้อกำส 

ผลตอบแทน สวสัดกิำร กำรแต่งตัง้ โยกย้ำย และกำรพฒันำศกัยภำพควบคู่กบักำรพฒันำคุณธรรม โดย

ก ำหนดแนวทำงปฏบิตั ิดงันี้  
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(ก) เคำรพสทิธใินกำรท ำงำนตำมหลกัสทิธมินุษยชน ดว้ยกำรไม่เลอืกปฏบิตั ิไม่แบ่งแยก กดีกนั 
หรอืสรำ้งอคตใินกำรจำ้งงำน 

(ข) ให้ควำมคุ้มครองทำงสงัคม และคุ้มครองสภำพกำรท ำงำนของพนักงำน กล่ำวคือ มีกำร
ก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรปฏบิตัต่ิอพนกังำนอย่ำงชดัเจน และกำรก ำหนดเงื่อนไขกำรจำ้งงำนที่
เป็นธรรม นอกจำกนี้ บรษิทัฯ มนีโยบำยปฏบิตัติำมกฎหมำยคุม้ครองแรงงำนอย่ำงเคร่งครดั 

(ค) ให้ควำมคุ้มครองสุขภำพและควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน ด้วยจำกส่งเสริมและรักษำ
มำตรฐำนในกำรปฏบิตังิำนของบรษิทัฯ เพื่อป้องกนัอุบตัเิหตุทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรปฏบิตังิำน 

(5) กำรร่วมพฒันำชุมชนหรอืสงัคม 

บรษิัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคญัในกำรมสี่วนร่วมในกำรรบัผดิชอบต่อสงัคม จงึจะจดัให้มโีครงกำร

ช่วยเหลอืและพฒันำสงัคมอย่ำงต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นกำรบรจิำค และกำรสนบัสนุนกำรศกึษำ  

(6) กำรดแูลสิง่แวดลอ้ม 

บรษิทัฯ ปฏบิตัติำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัเกีย่วกบักำรจดักำรสิง่แวดลอ้ม และมีกำรก ำหนดมำตรกำร

ป้องกนั และแกไ้ขเมื่อเกดิและกระทบต่อสิง่แวดลอ้มอนัเน่ืองมำจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ นอกจำกน้ี 

บรษิทัฯ มทีมีบุคลำกรทีไ่ดร้บักำรอบรมพเิศษในกำรดแูลสนิคำ้อนัตรำยแต่ละประเภทเพื่อเตรยีมพรอ้มในกำร

ระงบัเหตุฉุกเฉินทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรรัว่ไหลของสนิค้ำอนัตรำยมเิฉพำะแค่สนิคำ้อนัตรำยที่รบัฝำกกบักลุ่ม

บรษิทั แต่รวมถงึกำรใหค้วำมช่วยเหลอืในกำรดูแล และระงบัเหตุที่อำจจะเกดิจำกสนิคำ้อนัตรำยในชุมชน

ใกลเ้คยีง  

(7) กำรมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จำกกำรด ำเนินงำนที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม
 สิง่แวดลอ้ม และผูม้สีว่นไดเ้สยี  

นอกจำกนี้บรษิัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรบรหิำรงำนและด ำเนินธุรกจิภำยใต้หลกัธรรมำ     

ภิบำล โดยยึดหลกักำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมสุจริตและโปร่งใส ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 

1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2558 จึงก ำหนดนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ขึ้นเพื่อให้

กรรมกำร ผูบ้รหิำร พนักงำน และลูกจำ้งของบรษิัท หลกีเลีย่งกำรกระท ำอนัใดทีอ่ำจเป็นกำรเกีย่วขอ้งกบั

กำรทุจรติคอรปัชัน่ทุกรูปแบบไม่ว่ำจะเพื่อประโยชน์ทำงตรง หรอืทำงออ้มแก่ตนเอง ครอบครวั เพื่อน หรอื

บุคคลใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัตน โดยนโยบำยมดีงัต่อไปนี้ 

(1) ขอบเขต 

1.1 นโยบำยฉบบันี้ใชบ้งัคบักบักรรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำน และลกูจำ้งทุกคนของบรษิทัฯ 

1.2 บรษิัทฯ จะด ำเนินกำรให้ผู้รบัสทิธ ิ(Franchisee) หรือบุคคลใดๆ ที่กระท ำกำรแทนในนำม

บรษิทัฯ ปฏบิตัติำมนโยบำยฉบบันี้ 

(2) หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบ 
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2.1 คณะกรรมกำรบรษิัทมหีน้ำทีพ่จิำรณำและอนุมตัินโยบำยกำรต่อต้ำนทุจรติคอร์รปัชัน่  และ

มอบหมำยให้ฝ่ำยจดักำรท ำหน้ำที่ก ำกบัดูแลให้มกีำรน ำนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ

คอรร์ปัชัน่ไปใชป้ฏบิตั ิ

2.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มหีน้ำที่สอบทำนรำยงำนกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน 

และกำรประเมนิควำมเสีย่งเกีย่วกบักำรทุจรติตำมทีฝ่่ำยตรวจสอบภำยในไดเ้สนอ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำ

ระบบดงักล่ำว มคีวำมเสีย่งทีจ่ะท ำใหเ้กดิโอกำสกำรทุจรติทีม่ผีลกระทบต่อฐำนะกำรเงนิ และผลกำร

ด ำเนินงำนของบรษิทัฯ น้อยทีส่ดุ และมคีวำมเหมำะสม กบัรปูแบบธุรกจิของบรษิทัฯ 

2.3 ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และฝำ่ยจดักำรมหีน้ำทีแ่ละรบัผดิชอบในกำรก ำกบัดูแล และสื่อสำร

ไปยงัพนักงำนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยให้มีกำรน ำนโยบำยไปปฏิบตัิอย่ำงจรงิจงัและเคร่งครดั 

รวมถงึต้องมัน่ทบทวนควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจรติคอรร์ปัชัน่ใหเ้หมำะสมกบักำร

เปลีย่นแปลงของธุรกจิ หรอืขอ้ก ำหนดของกฎหมำย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำร 

2.4 ฝำ่ยตรวจสอบภำยใน จะต้องปฏบิตัหิน้ำทีใ่หเ้ป็นไปตำมแผนกำรตรวจสอบภำยในทีก่ ำหนด

ไว้ และเสนอรำยงำนกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรประเมนิควำมเสีย่งเกี่ยวกบั

กำรทุจรติ ทีเ่กดิจำกกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัทรำบ 

รวมถึงจะต้องปฏบิตัิงำนตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มอบหมำย ในเรื่องกำรตรวจสอบกำร

ทุจรติ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคก์ร นอกเหนือจำกแผนกำรตรวจสอบภำยในทีไ่ดก้ ำหนดไว้ 

(3) นโยบำยและแนวทำงปฏบิตั ิ

กรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำร พนักงำน ลูกจ้ำงของบรษิทัฯ ต้องปฏบิตัติำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจรติ

คอรร์ปัชัน่อย่ำงเคร่งครดัโดยจะตอ้งไม่เขำ้ไปเกีย่วขอ้งกบักำรทุจรติทัง้ทำงตรงหรอืทำงออ้ม ดงันี้ 

3.1 กรรมกำรบรษิัท ผู้บรหิำร พนักงำน ลูกจำ้งของบรษิทัฯ ต้องไม่กระท ำกำรใดทีม่พีฤติกรรม

หรอืมสี่วนร่วมใดทีแ่สดงใหเ้ห็นว่ำเป็นกำรใหห้รอืรบัสนิบนแก่ผูม้สี่วนไดเ้สยีในเรื่องทีต่นท ำหน้ำที่

รบัผิดชอบทัง้โดยตรง หรอืโดยอ้อม เพื่อให้ได้มำซึ่งผลประโยชน์ในทำงมชิอบหรือเรียกหรือรบั

ผลประโยชน์ใดๆ จำกคู่คำ้หรอืผูท้ีท่ ำธุรกจิกบับรษิทัฯ กำรใหห้รอืรบัของขวญั ของก ำนัล กำรเลีย้ง

รบัรอง ใหด้ ำเนินกำรไดต้ำมทีก่ ำหนดในจรรยำบรรณ  

3.2 กำรใชเ้งนิ หรอื ทรพัยส์นิของบรษิทัฯ เพื่อบรจิำคกำรกุศลหรอืใหเ้งนิสนับสนุนต้องกระท ำใน

นำมบรษิัทฯ เท่ำนัน้ โดยกำรบรจิำคเพื่อกำรกุศล ต้องเป็น มูลนิธ ิสถำนศกึษำ องค์กรสำธำรณะ

กุศล วดั โรงพยำบำล สถำนพยำบำลหรอืองคก์รเพื่อประโยชน์ต่อสงัคม ทีม่หีลกัฐำนทีต่รวจสอบได ้

และด ำเนินกำรผ่ำนขัน้ตอนตำมระเบยีบของบรษิทัฯ 
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(4) กำรแจง้เบำะแสเกีย่วกบักำรทุจรติ 

บุคคลใดหำกพบเหน็กำรกระท ำที่เขำ้ข่ำยกำรทุจรติ หรอืส่อไปในทำงทุจรติ ที่มผีลเกี่ยวขอ้งกบั

บรษิัทฯ ทัง้ทำงตรง หรอืทำงอ้อม ต้องไม่ละเลย หรอืเพกิเฉยต่อพฤติกรรมดงักล่ำว ควรแจ้งให้

คณะกรรมกำรตรวจสอบหรอืประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรทรำบทนัท ีหรอืแจ้งผ่ำนช่องทำงกำรแจ้ง

เบำะแส ตำมทีไ่ดก้ ำหนด ดงันี้ 

1) แจ้งผ่ำนช่องทำงอีเมล์ของเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ที่ eakapong@jwd-

logistics.com  หรอื เลขำนุกำรบรษิทั ที ่nattapume@jwd-logistics.com 

2)  แจ้งผ่ำนช่องทำงอเีมล์ของประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำร ที ่charvanin@jwd-logistics.com หรอื 

กล่องรบัควำมเหน็ CEO Talk 

3) แจง้ผ่ำนช่องทำงอเีมลส์ือ่สำรองคก์ร ที ่pr@jwd-logistics.com 

 (5) มำตรกำรคุม้ครอง และรกัษำควำมลบั 

เพื่อเป็นกำรคุม้ครองสทิธขิองผูร้อ้งเรยีนและผูใ้หข้อ้มลูทีก่ระท ำโดยเจตนำสุจรติ บรษิทัฯ จะปกปิด

ชื่อ ที่อยู่หรอืขอ้มูลใดๆ ที่สำมำรถระบุตวัผูร้้องเรยีนหรอืผู้ให้ขอ้มูลได้ และเกบ็รกัษำขอ้มูลของผู้

รอ้งเรยีนและผู้ใหข้อ้มูลไว้เป็นควำมลบั โดยจ ำกดัเฉพำะผูท้ี่มหีน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรด ำเนินกำร

ตรวจสอบเรื่องรอ้งเรยีน เท่ำนัน้ทีส่ำมำรถเขำ้ถงึขอ้มลูดงักล่ำวได้ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร มหีน้ำที่ในกำรใช้ดุลยพินิจสัง่กำร

ตำมที่เหน็สมควร เพื่อคุม้ครองผู้แจง้เบำะแส หรอืผูร้้องเรยีน พยำน และบุคคลที่ให้ขอ้มูลในกำร

สบืสวนหำขอ้เทจ็จรงิ ไม่ใหไ้ดร้บัควำมเดอืนรอ้น อนัตรำยใด หรอืควำมไม่ชอบธรรม อนัเกดิมำจำก

กำรแจง้เบำะแส รอ้งเรยีน กำรเป็นพยำน หรอืกำรใหข้อ้มลู 

ทัง้นี้ ผู้ได้รบัขอ้มูลจำกกำรปฏบิตัิหน้ำที่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องรอ้งเรยีน มหีน้ำทีเ่กบ็รกัษำขอ้มูล ขอ้

รอ้งเรยีนและเอกสำรหลกัฐำนของผูร้อ้งเรยีนและผูใ้หข้อ้มูลไวเ้ป็นควำมลบั ห้ำมเปิดเผยขอ้มูลแก่

บุคคลอื่นทีไ่ม่มหีน้ำทเีกีย่วขอ้ง เวน้แต่เป็นกำรเปิดเผยตำมหน้ำทีท่ีก่ฎหมำยก ำหนด 

(6) ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรสบืสวน และบทลงโทษ 

6.1 เมื่อได้รบักำรแจ้งเบำะแส คณะกรรมกำรตรวจสอบและ/หรือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรจะเป็นผู้

กลัน่กรอง สบืสวนขอ้เทจ็จรงิ หรอืมอบหมำยใหต้วัแทน (ผูบ้รหิำร) เป็นผูก้ลัน่กรองสบืสวนขอ้เทจ็จรงิ 

6.2.  ระหว่ำงกำรสบืสวนขอ้เทจ็จรงิ คณะกรรมกำรตรวจสอบและ/หรอืประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรอำจจะ

มอบหมำยใหต้วัแทน (ผูบ้รหิำร) แจง้ผลควำมคบืหน้ำเป็นระยะใหผู้แ้จง้เบำะแส หรอืรอ้งเรยีนไดท้รำบ 
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6.3 หำกกำรสบืสวนขอ้เทจ็จรงิแลว้พบว่ำ ขอ้มูลหรอืหลกัฐำนทีม่ ีมเีหตุอนัควรเชื่อไดว้่ำผูท้ีถู่กกล่ำวหำ

ไดก้ระท ำกำรทุจรติจรงิ บรษิทัจะใหส้ทิธผิูถู้กกล่ำวหำ ไดร้บัทรำบขอ้กล่ำวหำ และใหส้ทิธผิูถู้กกล่ำวหำ

พสิูจน์ตนเอง โดยกำรหำขอ้มูลหรอืหลกัฐำนเพิม่เตมิที่แสดงให้เหน็ว่ำตนเองไม่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบักำร

กระท ำอนัทุจรติ ตำมทีไ่ดถู้กกล่ำวหำ 

6.4  หำกผูถู้กกล่ำวหำ ได้กระท ำกำรทุจรติจรงิ กำรทุจรตินัน้ถือว่ำเป็นกำรกระท ำผดินโยบำยต่อต้ำน

กำรทุจรติ หรอืจรรยำบรรณทำงธุรกจิของบรษิทัฯ จะต้องไดร้บักำรพจิำรณำโทษทำงวนิยัตำมระเบยีบที่

บรษิัทฯ ได้ก ำหนดไว้ และหำกกำรกระท ำทุจรตินัน้ผดิกฎหมำย ผู้กระท ำผดิอำจจะต้องได้รบัโทษทำง

กฎหมำย 

10.2  กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม (After Process)  

ในปี พ.ศ. 2558 บรษิทัฯ ด ำเนินกจิกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคม และสิง่แวดลอ้ม เช่น 

(1) โครงกำร“ แบ่งปนัน ้ำใจ สร้ำงรอยยิ้ม "ณ ศูนย์ส่งเสริมและพฒันำอำชีพคนตำบอดพิกำรซ ้ำซ้อน
จังหวัดนครนำยก"บ้ำนรื่นสุข"มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตำบอดในประเทศไทย ในพระบรม
รำชปูถมัภ ์ สำขำจงัหวดันครนำยก (โดยบรจิำคเงนิและเลีย้งอำหำรกลำงวนั) 

(2) โครงกำร “ JWD ค่ำยอำสำพฒันำ ” โรงเรยีนบ้ำนชฏัหนองหมี หมู่ที่ 4 บ้ำนชฏัหนองหม ีต ำบลท่ำ
เคย อ ำเภอสวนผึ้ง จังหวัดรำชบุรี (โดยกำรสร้ำงห้องเก็บของ , กัน้ห้องพยำบำล , บริจำค
คอมพวิเตอร)์ 

(3) กจิกรรมท ำควำมสะอำดชำยหำดบำงแสน "หำดสวย น ้ำใส จำกใจ JWD"  ( จดัทัง้หมด 3 รุ่น โดยเกบ็
ขยะบรเิวณชำยหำดบำงแสนพรอ้มทัง้มอบถงัขยะใหเ้ทศบำลบำงแสน) 

กจิกรรมวนัเดก็ ณ ศนูยเ์ยำวชนบำงกะปิ (โดยกำรจดักจิกรรมเกมสแ์ละมอบของรำงวลั) 

 
11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

คณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบสอบทำนควำมเหมำะสมและควำมมปีระสทิธผิล

ของระบบควบคุมภำยใน เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ำระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบรษิทั มคีวำมเหมำะสม เพยีงพอและ

เป็นไปตำมหลักกำรกำรควบคุมภำยในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organisation of the 

Treadway Commission) โดยครอบคลุมกำรควบคุมภำยในดำ้นกำรบรหิำร (Management Control) กำรด ำเนินงำน 

(Operational Control) กำรบญัชแีละกำรเงนิ (Accounting and Financial Control) และกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยและ

ระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง (Compliance Control) 

 ในที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัที่ 23 กุมภำพนัธ์ 2559 และที่

ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2559 คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ

คณะกรรมกำรบรษิัทได้ประเมนิควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ และบรษิัทย่อยโดยใช้แบบ
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ประเมนิควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน (ซึง่รวมถงึกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง) และซกัถำมขอ้มูลจำก

ฝำ่ยบรหิำร เพื่อประเมนิระบบกำรควบคุมภำยในของบรษิทัฯ  ในดำ้นต่ำง ๆ หำ้สว่น ไดแ้ก่ 

(1) สภำพแวดลอ้มกำรควบคมุ (Control Environment) 
(2) กำรประเมนิควำมเสีย่ง (Risk Assessment) 
(3) กจิกรรมควบคมุ (Control Activities) 
(4) สำรสนเทศและกำรสือ่สำร (Information and Communications) 
(5) กจิกรรมกำรตดิตำมและประเมนิผล (Monitoring Activities) 

คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรษิทัมคีวำมเหน็ว่ำ บรษิทัฯ มรีะบบกำรควบคุมภำยในและกำรจดัใหม้ี

บุคลำกรอย่ำงเพียงพอที่จะด ำเนินกำรตำมระบบควบคุมภำยในได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทัง้มีกำรติดตำม

ควบคุมดแูลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อยเพื่อใหส้ำมำรถป้องกนักำรแสวงหำผลประโยชน์จำกทรพัยส์นิของบรษิทัฯ 

และบรษิทัย่อยจำกกำรทีก่รรมกำรหรอืผู้บรหิำรน ำไปใช้โดยมชิอบหรอืโดยไม่มอี ำนำจ ส ำหรบักำรควบคุมภำยใน

หวัขอ้อื่น คณะกรรมกำรบรษิทั เหน็ว่ำบรษิทัฯ มกีำรควบคุมภำยในทีเ่พยีงพอและเหมำะสมแลว้เช่นกนั 

11.1 ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการระหว่างกนั 

ในปี 2558 บมจ.เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิตกิส ์และบรษิทัย่อย (บรษิทั) มรีำยกำรกบับุคคลและกจิกำรที่

เกี่ยวขอ้งกนั ซึ่งแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิที่ตรวจสอบแล้ว ขอ้ 5 ในงบกำรเงนิประจ ำปี 2558 โดยผู้

ตรวจสอบบญัชรีบัอนุญำตไดส้รุปรำยกำรกบับุคคลและกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัในกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวว่ำรำยกำรที่มี

ระหว่ำงกนัของบริษทัฯ และบรษิทัย่อย กบับุคคลและนิตบิุคคลที่อำจมคีวำมขดัแย้งทีเ่กดิขึน้เป็นรำยกำรทีเ่ป็นไป

เพื่อกำรด ำเนินธุรกจิตำมปกตขิองบรษิทัฯ และเป็นไปตำมเงื่อนไขกำรคำ้ทัว่ไป ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญชูนจะพงึ

กระท ำกบัคู่สญัญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดยีวกนั ดว้ยอ ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำทีป่รำศจำกอทิธพิลในกำรทีคู่่สญัญำ

อกีฝ่ำยมีสถำนะเป็นบุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง (Arm's Length Basis) และไม่มีกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำง

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ ส ำหรบัรำยกำรทีม่นียัส ำคญัและตอ้งด ำเนินกำรตำมระเบยีบ

ปฏบิตัขิองส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่

รำยกำรดงักล่ำวคณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนรำยกำรและไดใ้หค้วำมเหน็ว่ำเป็นรำยกำรทีส่มเหตุสมผลและ

เป็นประโยชน์ต่อบรษิทั 

11.2    มาตรการและขัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั 

บริษัท เจดบัเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย มเีป้ำหมำยในกำรประกอบกำรเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้ มนีโยบำยกำรเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่

นักลงทุนอย่ำงเพียงพอรวมทัง้ยึดถือปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อก ำหนด และกฏหมำยต่ำงๆในประเทศที่บริษัท

ประกอบกำรอยู่ ดงันัน้ เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรเกีย่วกบัรำยกำรระหว่ำงกลุ่มบรษิทักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั

เป็นไปอย่ำงโปร่งใส ลดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และสอดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีและเป็นไป

ตำมกฏหมำยกฏระเบยีบ และขอ้บงัคบัของหน่วยงำนก ำกบัดูแลทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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(ตลท.) ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ในอนัทีจ่ะท ำใหผู้ล้งทุนมขีอ้มลูอย่ำง

เพยีงพอต่อกำรใชดุ้ลยพนิิจในกำรตดัสนิใจลงทุนได ้บรษิทัจงึก ำหนดแนวทำงกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกลุ่มบรษิทักบั

บุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั เพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรพจิำรณำท ำรำยกำรดงัรำยละเอยีดต่อไปนี้ 

กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบริษัทและบริษัทย่อยกบับุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง บริษัทจะพิจำรณำ

ด ำเนินกำรเสมอืนหนึ่งท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก (arm’s length basis) เพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัโดยจะตอ้ง

มเีงื่อนไขกำรคำ้ทีม่รีำคำและเงื่อนไขทีเ่ป็นธรรมและไม่ก่อใหเ้กดิกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ ในกรณีทีไ่ม่ชดัเจนว่ำรำคำ

ระหว่ำงกนัเขำ้ข่ำย arm’s length basis หรอืไม่ จะต้องน ำเสนอรำยกำรดงักล่ำวหำรอืต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ

เพื่อขอควำมเหน็ชอบก่อนท ำรำยกำร 

บรษิทัมกีำรมอบอ ำนำจอนุมต้วิงเงนิแก่ผูบ้รหิำรตำมล ำดบัขัน้ โดยจะก ำหนดอ ำนำจของผูม้สีทิธอินุมตัติำม

วงเงนิที่ก ำหนด อย่ำงไรกต็ำม บริษัทห้ำมมใิห้กรรมกำรและผู้บริหำรที่มีส่วนได้เสยีหรืออำจมคีวำมขดัแย้งทำง

ผลประโยชน์โดยสว่นตวัเป็นผูอ้นุมตัทิ ำรำยกำรที่เกีย่วโยงกนัซึง่ตนมสีว่นไดเ้สยี และกรรมกำรทีม่สี่วนไดเ้สยีในกำร

ตกลงเข้ำท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัต้องไม่เข้ำร่วมประชุมและไม่มีสทิธอิอกเสยีงในที่ประชุม โดยคณะกรรมกำร

ตรวจสอบท ำหน้ำทีส่อบทำนกำรท ำรำยกำรระหว่ำงบรษิทั หรอืบรษิทัย่อยกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั และใหด้ ำเนินกำร

ตำมหลกัเกณฑ์ของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย อย่ำงไรกต็ำม กำรท ำรำยกำรระหว่ำงบรษิัทกบับรษิัทที่มี

บุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้งมีสดัส่วนกำรถือหุ้นต ่ำกว่ำร้อยละ 10 จะไม่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ ซึง่สอดคลอ้งกบัประกำศตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องกำรเปิดเผยกำรเขำ้ท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยง

กนัของบรษิทัจดทะเบยีน 

กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัพึงกระท ำได้ตำมปกติเนื่องจำกเป็นกำรท ำรำยกำรตำมปกติธุรกิจและตำม

เงื่อนไขกำรคำ้โดยทัว่ไปเสมอืนลกูคำ้ภำยนอกทัว่ไปโดยปกต ิรวมทัง้รำคำหรอืค่ำตอบแทนอยู่ในกรอบซึง่ตอ้งไดร้บั

อนุมตัิตำมระเบยีบปฏบิตัทิำงกำรเงนิของบรษิัทและต้องทบทวนกำรคดัเลอืกผู้ขำยและผู้ผลติ (vendor selection 

process) อยู่เสมอเพื่อใหแ้น่ใจว่ำ บรษิทัไดเ้ปิดโอกำสแก่ผูป้ระกอบกำรนอกกลุ่ม ซึง่อำจใหผ้ลประโยชน์แก่บรษิัท

มำกกว่ำและเป็นแหล่งภำยนอกส ำหรบักำรเปรยีบเทยีบรำคำ และเงื่อนไขทำงกำรคำ้ 

บรษิทัท ำกำรเปิดเผยขอ้มูลรำยกำรระหว่ำงกนัโดยยดึแนวปฏบิตัิตำมมำตรฐำนกำรบญัชไีทย ฉบบัที ่24 

(ปรบัปรุง 2552) เรื่องกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกนัและตำมระเบียบปฏิบัติของ

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยและตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้น้ีฝำ่ยกฏหมำย

และก ำกบัดูแล(Legal and Compliance) และฝ่ำยบญัชจีะน ำเสนอรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรำยกำรที่อำจมคีวำม

ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้เขำ้สู่กำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อสอบทำน

และใหค้วำมเหน็ต่อควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรว่ำเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัหรอืไม่

ก่อนรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัต่อไป นอกจำกน้ีฝ่ำยบญัชจีะน ำเสนอรำยกำรระหว่ำงกนัทุกๆเดอืน เพื่อให้

เป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัย์

และตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
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11.3 นโยบายหรอืแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

ในอนำคตบรษิทัอำจมคีวำมจ ำเป็นทีจ่ะตอ้งเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนั ทัง้ทีเ่ป็นรำยกำรทำงกำรคำ้ตำมปกติ

ธุรกจิและรำยกำรที่ไม่เป็นไปตำมกำรค้ำปกติธุรกจิ โดยกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวจะต้องอยู่ในเงื่อนไขรำคำที่

สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบรษิัท ทัง้นี้ บริษัทจะปฏบิตัิตำมกฏหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำด

หลกัทรพัยแ์ละขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรอืขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมถงึกำร

ปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดและปฏบิตัเิกีย่วกบักำรเปิดเผยขอ้มลูกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัและกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำย

ไปซึง่สนิทรพัยท์ีส่ ำคญัของบรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทัย่อย บรษิทัจะท ำกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัไวใ้นหมำย

เหตุประกอบงบกำรเงนิทีไ่ดร้บักำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
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12. รายการระหว่างกนั 

รำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยกบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ในปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2557 และ ปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 

บคุคล/นิติบคุคล 
ท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

 

ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

ปีบญัชีส้ินสุด  
31 ธ.ค. 57 

ปีบญัชีส้ินสุด  
31 ธ.ค. 58 

1.  นำยชวนินทร์  
บณัฑติกฤษดำ 

 

นำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ 
 ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 20.89 ณ 

วันที่ 31 ธันวำคม 2558 (กลุ่ม
บณัฑติกฤษดำถอืหุน้บรษิทัฯ รอ้ย
ละ 50.44) 

 เป็นกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
ผู้บริหำร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บรษิทัฯ 

 เ ป็นบุตรชำยของนำงพิมลทิพ 
บณัฑติกฤษดำ ผูถ้ือหุ้นใหญ่ และ
น้องชำยของนำงสำวอมรพรรณ 
บัณฑิตกฤษดำ  กรรมกำรผู้มี
อ ำนำจลงนำม และผู้บริหำรของ
บรษิทัฯ 
 

 

1.1  ภำระค ้ำประกนัเงนิกู ้
 
- ค ้ำประกนัเงนิกู้ยืมของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

 

 
 

2,619,628.3 
 

 
 

1,725,066.2 
 

 

– บริษัทฯ และบริษัทย่อยท ำสัญญำเงินกู้กับ
สถำบันกำรเงินในประเทศเพื่อใช้ในกำร
ด ำเนินงำน โดยนำยชวนินทร ์บณัฑติกฤษดำ 
ค ้ ำ ป ร ะ กั น ว ง เ งิ น กู้ ร ว ม จ ำ น ว น 
2,619,628,300.0 บ ำ ท ใ น ปี  2557 แ ล ะ 
1,725,066,180.0 บำทในปี 2558 

 

– เป็นรำยกำรสนับสนุนทำงกำรเงนิใหบ้รษิทั
ฯ และเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินธรุกจิของ
บรษิทัฯ 
 

2.  นำ งส ำ วอม ร
พรรณ บณัฑิต
กฤษดำ  

นำงสำวอมรพรรณ บณัฑติกฤษดำ 
 ถอืหุน้บรษิทัฯ รอ้ยละ 9.74 ณ วนัที ่

31 ธนัวำคม 2558 (กลุ่มบัณฑิต

2.1  ภำระค ้ำประกนัเงนิกู ้
 
- ค ้ำประกนัเงนิกู้ยืมของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

 

 
 

2,579,628.3 
 

 
 

1,715,066.2 
 

 

– บริษัทฯ และบริษัทย่อยท ำสัญญำเงินกู้กับ
สถำบันกำรเงินในประเทศเพื่อใช้ในกำร

 

– เป็นรำยกำรสนับสนุนทำงกำรเงนิใหบ้รษิทั
ฯ และเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินธรุกจิของ
บรษิทัฯ 
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บคุคล/นิติบคุคล 
ท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

 

ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

ปีบญัชีส้ินสุด  
31 ธ.ค. 57 

ปีบญัชีส้ินสุด  
31 ธ.ค. 58 

 กฤษดำถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 
50.44) 

 เป็นกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
และผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ 

 เ ป็นบุ ต รส ำวของนำงพิมลทิพ 
บัณฑิตกฤษดำ ผู้ถือหุ้นใหญ่และ
พี่สำวของ นำยชวนินทร์ บัณฑิต
กฤษดำ กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม 
ผู้บ ริหำร  และผู้ถือหุ้น ใหญ่ของ
บรษิทัฯ 

ด ำเนินงำน โดยนำงสำวอมรพรรณ บณัฑิต
กฤษดำ ค ้ ำประกันวง เงินกู้ รวมจ ำนวน 
2,579,628,300.0 บ ำ ท ใ น ปี  2557 แ ล ะ 
1,715,066,180.0 บำทในปี 2558 

 

3. นำงสำวอรวรรณ 
วรนิจ 

 

นำงสำวอรวรรณ วรนิจ 
 ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 3.69 ณ 

วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 
 เป็นกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม

ของบรษิทัฯ 
 

3.1  ภำระค ้ำประกนัเงนิกู ้
 
- ค ้ำประกนัเงนิกู้ยืมของ
บรษิทัย่อย 

 

 
 

451,000.0 

 
 

401,000.0 
 

 

– บรษิทัย่อยท ำสญัญำเงนิกู้กบัสถำบนักำรเงนิ
ในประเทศเพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำน โดย
นำงสำวอรวรรณ วรนิจ ค ้ำประกันวงเงินกู้
รวมจ ำนวน 451,000,000.0 บำทในปี 2557 
และ 401,000,000.0 บำทในปี 2558 

 

– เป็นรำยกำรสนับสนุนทำงกำรเงนิใหบ้รษิทั
ย่อย และเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกจิ
ของบรษิทัย่อย 
 

4. นำยจติชยั นิมติร
ปญัญำ  

 

นำยจติชยั นิมติรปญัญำ 
 ถือหุ้นร้อยละ 9.12 ณ วันที่ 31 

ธนัวำคม 2558 (กลุ่มนิมติรปญัญำ
ถอืหุน้บรษิทัฯ รอ้ยละ 18.24) 

 เป็นกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
และผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ 

4.1  ภำระค ้ำประกนัเงนิกู ้
 
- ค ้ำประกนัเงนิกู้ยืมของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

 

 
 

1,894,666.3 
 

 
 

1,569,066.3 
 

 

– บริษัทฯ และบริษัทย่อยท ำสัญญำเงินกู้กับ
สถำบันกำรเงินในประเทศเพื่อใช้ในกำร
ด ำเนินงำน โดยนำยจติชยั นิมติรปญัญำ ค ้ำ
ประกนัวงเงนิกู้รวมจ ำนวน 1,894,666,300.0 
บำทในปี 2557 และ 1,569,066,300.0 บำท
บำทในปี 2558 

 

– เป็นรำยกำรสนับสนุนทำงกำรเงนิใหบ้รษิทั
ฯ และเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินธรุกจิของ
บรษิทัฯ 
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บคุคล/นิติบคุคล 
ท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

 

ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

ปีบญัชีส้ินสุด  
31 ธ.ค. 57 

ปีบญัชีส้ินสุด  
31 ธ.ค. 58 

 เป็นคู่สมรสของนำงอจัฉรำ นิมติร
ปญัญำ กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม 
และกรรมกำรบรหิำรของบรษิทัฯ 

5.  น ำ ง อั จ ฉ ร ำ 
นิมติรปญัญำ 

 

นำงอจัฉรำ นิมติรปญัญำ 
 ถือหุ้นร้อยละ 9.12 ณ วันที่ 31 

ธนัวำคม 2558  (กลุ่มนิมติรปญัญำ
ถอืหุน้บรษิทัฯ รอ้ยละ 18.24) 

 เป็นกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
และกรรมกำรบรหิำรของบรษิทัฯ 

 เป็นคู่สมรสของนำยจติชยั นิมติร
ปญัญำ กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม 
และผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ 
 

5.1  ภำระค ้ำประกนัเงนิกู ้
 
- ค ้ำประกนัเงนิกู้ยืมของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

 

 
 

1,894,666.3 
 

 
 

1,569,066.3 
 

 

 

– บริษัทฯ และบริษัทย่อยท ำสัญญำเงินกู้กับ
สถำบันกำรเงินในประเทศเพื่อใช้ในกำร
ด ำเนินงำน โดยนำงอจัฉรำ นิมติรปญัญำ ค ้ำ
ประกนัวงเงนิกู้รวมจ ำนวน 1,894,666,300.0 
บำทในปี 2557 และ 1,569,066,300.0 บำท
ในปี 2558 

 

 

– เป็นรำยกำรสนับสนุนทำงกำรเงนิใหบ้รษิทั
ฯ และเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินธรุกจิของ
บรษิทัฯ 

 

6. น ำ ง พิ ม ล ทิ พ 
บณัฑติกฤษดำ 

 

 นำงพมิลทพิ บณัฑติกฤษดำ 
 ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 12.61 ณ 

วันที่ 31 ธันวำคม 2558 (กลุ่ม
บณัฑติกฤษดำถอืหุน้บรษิทัฯ รอ้ย
ละ 50.44) 

 เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ 
 เ ป็นมำรดำของนำยชวนินทร์  

บณัฑิตกฤษดำ และนำงสำวอมร
พรรณ บณัฑติกฤษดำ กรรมกำรผู้
มอี ำนำจลงนำม และผูบ้รหิำรของ
บรษิทัฯ 

6.1  ภำระค ้ำประกนัเงนิกู ้
 
- ค ้ำประกนัเงนิกู้ยืมของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

 

 
 

1,491,792.8 

 
 

811,000.0 

 

 

– บริษัทฯ และบริษัทย่อยท ำสัญญำเงินกู้กับ
สถำบันกำรเงินในประเทศเพื่อใช้ในกำร
ด ำเนินงำน โดยนำงพมิลทพิ บณัฑติกฤษดำ 
ค ้ ำ ป ร ะ กั น ว ง เ งิ น กู้ ร ว ม จ ำ น ว น 
1,491,792,800.0 บ ำ ท ใ น ปี  2557 แ ล ะ 
811,000,000.0 บำทในปี 2558 

 

 

– เป็นรำยกำรสนับสนุนทำงกำรเงนิใหบ้รษิทั
ฯ และเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินธรุกจิของ
บรษิทัฯ 
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บคุคล/นิติบคุคล 
ท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

 

ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

ปีบญัชีส้ินสุด  
31 ธ.ค. 57 

ปีบญัชีส้ินสุด  
31 ธ.ค. 58 

7. นำงสำวเสำวณีย์ 
อ ภิ วั น ท น์
โอภำศ 

นำงสำวเสำวนีย ์อภวินัทน์โอภำศ 
 ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 3.48 ณ 

วันที่ 31 ธันวำคม 2558 (กลุ่ม
บณัฑติกฤษดำถอืหุน้บรษิทัฯ รอ้ย
ละ 50.44) 

 เ ป็นคู่ สมรสของนำยชวนินทร์  
บัณฑิตกฤษดำ กรรมกำรผู้มี
อ ำนำจลงนำม ผู้บรหิำร และผู้ถือ
หุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ  

 เคยเป็นกรรมกำรของ ATL บรษิทั
ย่อยของบรษิทัฯ 

7.1  ภำระค ้ำประกนัเงนิกู ้
 
- ค ้ำประกนัเงนิกู้ยืมของ
บรษิทัย่อย 

 

 
 

215,000.0 

 
 

5,000.0 

 

–     บรษิทัย่อยท ำสญัญำเงนิกูก้บัสถำบนักำรเงนิ
ในประเทศเพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำน โดย
นำงสำวเสำวณีย ์อภวินัทน์โอภำศ ค ้ำประกนั
วงเงนิกูร้วมจ ำนวน 215,000,000.0 บำทในปี 
2557 และ 5,000,000.0 บำทในปี 2558 

 

– เป็นรำยกำรสนับสนุนทำงกำรเงนิใหบ้รษิทั
ย่อย และเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกจิ
ของบรษิทัย่อย 

 

8. น ำ ง ส ำ ว เ พ็ญ
ป ร ะภ ำ  ร ว ม
ไมตร ี

 

นำงสำวเพญ็ประภำ รวมไมตร ี
 ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 3.33 ณ 

วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 
 เคยเป็นกรรมกำรของ ATL บรษิทั

ย่อยของบรษิทัฯ 
 

8.1  ภำระค ้ำประกนัเงนิกู ้
 
- ค ้ำประกนัเงนิกู้ยืมของ
บรษิทัย่อย 

 

 
 

215,000.0 

 
 

5,000.0 

 

–    บรษิทัย่อยท ำสญัญำเงนิกู้กบัสถำบนักำรเงนิ
ในประเทศเพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำน โดย
นำงสำวเพ็ญประภำ รวมไมตรี ค ้ำประกัน
วงเงนิกูร้วมจ ำนวน 215,000,000.0 บำทในปี 
2557 และ 5,000,000.0 บำทในปี 2558 

 

– เป็นรำยกำรสนับสนุนทำงกำรเงนิใหบ้รษิทั
ย่อย และเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกจิ
ของบรษิทัย่อย 
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บคุคล/นิติบคุคล 
ท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

 

ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

ปีบญัชีส้ินสุด  
31 ธ.ค. 57 

ปีบญัชีส้ินสุด  
31 ธ.ค. 58 

9. บรษิทั โชคสมทุร
มำรนี จ ำกดั 

 บรษิทั โชคสมุทรมำรนี จ ำกดั ถือ
หุน้โดยบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้ง
กบับรษิทัฯ ดงันี้ 
- นำยจติชยั นิมติรปญัญำ ถือหุ้น
รอ้ยละ 30.00 
- นำงอจัฉรำ นิมติรปญัญำ ถอืหุ้น
รอ้ยละ 30.00 

9.1  รำยกำรกบั PCS 
 
- รำยไดค้่ำบรกิำรรบัฝำก
สนิคำ้ 

 
- ลูกหนี้ค่ำบรกิำรรบัฝำก
สนิคำ้ 

 
 

424.4 
 
 
- 
 
 

 
 

786.8 
 
 

102.4 
 

 

– PCS ใหบ้รกิำรรบัฝำกสนิคำ้ควบคุมอุณหภูม ิ
และให้บริกำรแช่แข็ง (Freeze) กับบริษัท 
โชคสมทุรมำรนี จ ำกดั  

– ร ำ ค ำ ค่ ำ แ ช่ แ ข็ ง  (Freeze) เ ป็ น ร ำค ำที่
เทยีบเคยีงไดก้บัรำคำทีเ่สนอใหแ้ก่ลูกคำ้รำย
อื่น (รำคำตลำด) 

 

– เป็นรำยกำรตำมธรุกจิปกตขิองบรษิทัฯ 
– เงื่อนไขทำงกำรคำ้และกำรคดิรำคำระหว่ำง

กนัมคีวำมสมเหตุสมผล โดยมกีำรคดิรำคำ
ตำมอตัรำรำคำตลำด 

  นำยจติชยั นิมติรปญัญำ และนำง
อั จ ฉ ร ำ  นิ มิ ต ร ป ัญ ญ ำ  เ ป็ น
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมของ
บรษิทั โชคสมทุรมำรนี จ ำกดั 

 นำยจติชยั นิมติรปญัญำ 
- ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 9.12 ณ 
วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 
- เป็นกรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำม 
และผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ 
- เป็นคู่สมรสของนำงอจัฉรำ นิมติร
ปญัญำ กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม 
และกรรมกำรบรหิำรของบรษิทัฯ  
 

9.2 รำยกำรกบั PLP 
 
- รำยไดค้่ำขนส่ง 
 
- ลูกหนี้ค่ำขนส่ง 
 

 
 

164.7 
 

5.4 
 

 
 

113.9 
 

6.4 
 

 

– PLP ใหบ้รกิำรขนส่งกบับรษิทั โชคสมุทรมำ
รนี จ ำกดั 
รำคำค่ำขนส่งเป็นรำคำที่เทียบเคียงได้กับ
รำคำทีเ่สนอใหแ้ก่ลูกคำ้รำยอื่น (รำคำตลำด) 

 

– เป็นรำยกำรตำมธรุกจิปกตขิองบรษิทัฯ 
– เงื่อนไขทำงกำรคำ้และกำรคดิรำคำระหว่ำง

กนัมคีวำมสมเหตุสมผลโดยมกีำรคิดรำคำ
ตำมอตัรำรำคำตลำด 

 

  นำงอจัฉรำ นิมติปญัญำ 
- ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 9.12 ณ 
วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 
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บคุคล/นิติบคุคล 
ท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

 

ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

ปีบญัชีส้ินสุด  
31 ธ.ค. 57 

ปีบญัชีส้ินสุด  
31 ธ.ค. 58 

- เป็นกรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำม 
และกรรมกำรบรหิำรของบรษิทัฯ 
- เป็นคู่สมรสของนำยจติชยั นิมติร
ปญัญำ กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม 
และผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ 

10.  บรษิทั 
ซุปเปอร ์เค  
พำวเวอร ์
จ ำกดั 

 บรษิทั ซุปเปอรเ์ค พำวเวอร ์จ ำกดั 
มีบุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้งกับ
บรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ 

 นำงพมิลทพิ บณัฑติกฤษดำ ถือหุ้น
ของบริษัท ซุปเปอร์ เค  พำวเวอร์ 
จ ำกดั รอ้ยละ 20.00  

 นำงพมิลทพิ บณัฑติกฤษดำ  
- ถือหุ้นบรษิัทฯ ร้อยละ 16.61 ณ 
วันที่ 31 ธันวำคม 2558 (กลุ่ม
บณัฑติกฤษดำถอืหุน้บรษิทัฯ รอ้ย
ละ 50.44) 
- เป็นมำรดำของนำยชวนินทร์ 
บณัฑิตกฤษดำ และนำงสำวอมร
พรรณ บณัฑติกฤษดำ กรรมกำรผู้
มอี ำนำจลงนำม และผูบ้รหิำรของ
บรษิทัฯ 

10.1  รำยกำรกบั ATL 
 
- ค่ำใชจ้ำ่ยคำ่เชำ่พืน้ที ่
 
- เจำ้หนี้กำรคำ้ 
 
- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน

อื่นอื่น (เงนิมดัจ ำ
จำ่ย) 

 
 

7,731.4 
 

723.0 
 

1,277.3 

 
 

8,265.5 
 

683.4 
 

1,277.3 

 

– บรษิทั ซุปเปอร์ เค  พำวเวอร์ จ ำกดั ใหเ้ช่ำ
พื้นที่กับ ATL เนื่องจำกพื้นที่กำรให้บริกำร
ของ ATL ไมเ่พยีงพอ 

– รำคำค่ำเช่ำพื้นทีเ่ป็นรำคำทีเ่ทยีบเคยีงได้กบั
รำคำที่จ่ำยค่ำบรกิำรให้แก่บุคคลอื่น (รำคำ
ตลำด) 

 

 

– เป็นรำยกำรเช่ำหรอืใหเ้ช่ำอสงัหำรมิทรพัย์
ไมเ่กนิ 3 ปี ของบรษิทัฯ 

– กำรคดิรำคำระหว่ำงกนัมคีวำมสมเหตสุมผล 
โดยมกีำรคดิรำคำตำมอตัรำรำคำตลำด 
 

 

11.  บรษิทั กลีเลีย่น
จ ำกดั 

 บรษิัท กีลเลี่ยน จ ำกดั เป็นบรษิัท
ย่อยของนิติบุคคลที่อำจมีควำม
ขดัแยง้กบับรษิทัฯ 

11.1  รำยกำรกบั ATL 
 
- ค่ำใชจ้ำ่ยคำ่เชำ่พืน้ที ่
 

 
 
- 
 

 
 

6,008.3 
 

 

– บรษิทั กลีเลี่ยน จ ำกดั ใหบ้รกิำรเช่ำพืน้ทีก่บั 
ATL เพื่อรองรบักำรให้บริกำรของ ATL แก่
ลูกคำ้รำยใหมใ่นอนำคต 

 

– เป็นรำยกำรเช่ำหรอืใหเ้ช่ำอสงัหำรมิทรพัย์
ไมเ่กนิ 3 ปี 

– ของบรษิทัฯ 
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บคุคล/นิติบคุคล 
ท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

 

ความเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

ปีบญัชีส้ินสุด  
31 ธ.ค. 57 

ปีบญัชีส้ินสุด  
31 ธ.ค. 58 

 บริษัท ซุปเปอร์ เค  พำวเวอร์ 
จ ำกัด ถือหุ้นในบริษัท กีลเลี่ยน 
จ ำกดั รอ้ยละ 99.99  

 นำงพมิลทพิ บณัฑติกฤษดำ ถือหุ้น
ของบริษัท ซุปเปอร์ เค  พำวเวอร์ 
จ ำกดั รอ้ยละ 20.00  

 นำงพมิลทพิ บณัฑติกฤษดำ  
- ถือหุ้นบรษิัทฯ ร้อยละ 16.61 ณ 
วันที่ 31 ธันวำคม 2558 (กลุ่ม
บณัฑติกฤษดำถอืหุน้บรษิทัฯ รอ้ย
ละ 50.44) 
- เป็นมำรดำของนำยชวนินทร์ 
บณัฑิตกฤษดำ และนำงสำวอมร
พรรณ บณัฑติกฤษดำ กรรมกำรผู้
มอี ำนำจลงนำม และผูบ้รหิำรของ
บรษิทัฯ 

- เจำ้หนี้กำรคำ้ 

- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน
อื่นอื่น (เงนิมดัจ ำจำ่ย) 

- 

- 

500.7 

1,001.4 

– รำคำค่ำเช่ำพื้นทีเ่ป็นรำคำทีเ่ทยีบเคยีงได้กบั
รำคำที่จ่ำยค่ำบรกิำรให้แก่บุคคลอื่น (รำคำ
ตลำด) 

– กำรคดิรำคำระหว่ำงกนัมคีวำมสมเหตสุมผล 
โดยมกีำรคดิรำคำตำมอตัรำรำคำตลำด 
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ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 

  งบการเงินรวมเสมือน งบการเงินรวม 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
 
สินทรพัยห์มุนเวียน     

    

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด 130.5 3.1 201.9 4.4 191.0 3.8 
เงนิลงทนุชัว่ครำว - - - - 174.8 3.5 
ลูกหนี้กำรคำ้ 253.2 6.1 301.8 6.6 326.1 6.5 
ลูกหนี้อื่น 43.2 1.0 51.4 1.1 83.4 1.7 
ลูกหนี้ค่ำหุน้เสมอืน 242.6 5.9 - - - - 
สนิคำ้คงเหลอื 1.6 0.0 21.9 0.5 1.8 0.0 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 26.4 0.6 20.5 0.5 27.7 0.7 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 697.6 16.8 597.5 13.1 804.8 16.2 
 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 

  
  

  

เงนิลงทนุในบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้ - - 5.7 0.1 11.8 0.2 
เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิทีต่ดิภำระค ้ำประกนั 14.6 0.4 24.9 0.5 25.2 0.5 
เงนิลงทนุระยะยำวอื่น 14.2 0.3 0.5 0.0 0.5 0.0 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำว 45.9 1.1 - - 46.7 0.9 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนภำยใตส้ญัญำอนุญำตใหด้ ำเนนิกำร 103.2 2.5 239.9 5.3 324.4 6.5 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุ 718.3 17.3 843.8 18.5 840.4 16.9 
ทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์  2,298.7 55.4 2,566.5 56.4 2,661.8 53.4 
ค่ำควำมนยิม 20.0 0.5 20.0 0.4 20.0 0.4 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 88.5 2.1 112.7 2.5 103.9 2.1 
ค่ำเชำ่ทีด่นิจำ่ยลว่งหน้ำ (สทิธกิำรเชำ่) 96.3 2.3 62.0 1.4 60.4 1.2 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 18.0 0.4 51.7 1.1 46.9 0.9 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 32.4 0.8 29.2 0.7 35.9 0.8 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 3,450.1 83.2 3,956.9 86.9 4,177.9 83.8 
รวมสินทรพัย ์ 4,147.7 100.0 4,554.4 100.0 4,982.7 100.0 
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  งบการเงินรวมเสมือน งบการเงินรวม 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น         
หนี้สนิหมนุเวยีน         
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนำคำรและเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 175.5 4.2 507.3 11.1 87.7 1.8 
เจำ้หนี้กำรคำ้ 194.4 4.7 137.7 3.0 167.7 3.4 
เจำ้หนี้อื่น 151.1 3.6 238.0 5.2 182.1 3.7 
เจำ้หนี้คำ่หุน้เสมอืน 138.6 3.3 - - - - 
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยำวทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 361.3 8.7 611.1 13.4 373.7 7.5 
เงนิกูย้มืระยะสัน้ 5.0 0.1 250.0 5.5 - - 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 36.6 0.9 31.2 0.7 12.7 0.3 
ภำษเีงนิไดค้ำ้งจำ่ย 11.4 0.3 9.0 0.2 15.7 0.3 
ประมำณกำรหนี้สนิ - - 57.0 1.3 57.0 1.1 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 47.5 1.1 13.1 0.3 11.5 0.1 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,121.3 27.0 1,854.4 40.7 908.1 18.2 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน       
เงนิกูย้มืระยะยำว 1,363.9 32.9 1,321.2 29.0 1,331.8 26.7 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - - 16.0 0.3 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ 34.4 0.8 11.6 0.3 19.1 0.4 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 19.6 0.5 22.8 0.5 23.1 0.5 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 39.6 1.0 35.5 0.8 30.7 0.6 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 75.8 1.8 10.2 0.2 7.7 0.2 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 1,533.3 37.0 1,401.3 30.8 1,428.5 28.7 
รวมหน้ีสิน 2,654.6 64.0 3,255.7 71.5 2,336.5 46.9 
ส่วนของผู้ถือหุ้น         
ทนุเรอืนหุน้       
    ทนุจดทะเบยีน  300.0  300.0  300.0  
    ทนุทีอ่อกและช ำระแลว้ 240.0 5.8 240.0 5.3 300.0 6.0 
ส่วนเกนิมลูค่ำหุน้สำมญั 109.1 2.6 109.1 2.4 1,335.8 26.8 
ส่วนเกนิทนุจำกกำรลงทนุในบรษิทัย่อยดว้ยกำรแลกหุน้ 391.0 9.4 391.0 8.6 391.0 7.8 
ส่วนเกนิทนุจำกกำรจดัโครงสรำ้งธรุกจิภำยใตก้ำรควบคมุเดยีวกนั 422.7 10.2 421.5 9.3 421.5 8.5 
ส่วนเกนิทนุจำกรำยกำรกำรจำ่ยหุน้เป็นเกณฑ ์ 3.2 0.1 3.2 0.1 3.2 0.1 
ส่วนของผูถ้อืหุน้บรษิทัเสมอืนก่อนกำรรวมธรุกจิ (22.0) (0.5) - - - - 
ก ำไรสะสม       
   จดัสรรแลว้       
      ทนุส ำรองตำมกฎหมำย 16.6 0.4 38.5 0.8 74.5 1.5 
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 249.6 6.0 36.1 0.8 69.6 1.4 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหน้ (0.5) (0.0) (0.5) (0.0) 0.0 0.0 
รวมส่วนของบริษทั 1,409.7 34.0 1,238.9 27.2 2,595.6 52.1 
ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุ 83.4 2.0 59.8 1.3 50.5 1.0 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,493.1 36.0 1,298.7 28.5 2,646.1 53.1 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 4,147.7 100.0 4,554.4 100.0 4,982.7 100.0 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 

  งบการเงินรวมเสมือน งบการเงินรวม 
  ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้          

รำยไดค้่ำเชำ่และจำกกำรบรกิำร 2,090.6 100.0 2,188.5 100.0 2,348.7 100.0 

รำยไดจ้ำกกำรลงทนุ 6.1 0.3 1.7 0.1 1.9 0.1 

ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นสุทธ ิ - - 1.1 0.0 5.3 0.2 

รำยไดอ้ื่น 18.2 0.9 13.8 0.6 28.8 1.2 

รวมรายได้ 2,114.8 101.2 2,205.1 100.8 2,384.7 101.5 

ค่าใช้จ่าย       

ตน้ทนุค่ำเชำ่และกำรบรกิำร 1,248.7 59.7 1,416.8 64.7 1,491.9 63.5 

ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรขำย 24.7 1.2 26.1 1.2 31.7 1.4 

ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร 306.6 14.7 364.6 16.7 363.9 15.5 

(กลบัรำยกำร) ขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำ - - 85.0 3.9 (19.3) (0.8) 

ขำดทนุจำกกำรบนัทกึประมำณกำรหนี้สนิ - - 57.0 2.6 - - 

ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลีย่นสุทธ ิ 0.4 0.0 - - - - 

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 79.8 3.8 109.4 5.0 122.5 5.2 

รวมค่าใช้จ่าย 1,660.3 79.4 2,058.8 94.1 1,990.7 84.8 

ส่วนแบ่งขำดทนุบรษิทัรว่ม (3.2) (0.2) (1.7) (0.1) 2.6 0.1 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 451.4 21.6 144.6 6.6 396.6 16.9 

ค่ำใชจ้ำ่ยภำษเีงนิได ้ 76.2 3.7 (23.5) (1.1) (75.5) (3.2) 

ก าไรส าหรบัปี 375.2 18.0 121.1 5.5 321.1 13.7 

ก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อื่น (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.5 0.0 

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 375.1 17.9 121.1 5.5 321.6 13.7 

การแบ่งปันก าไร        

    ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทั 376.1 18.0 145.0 6.6 333.5 14.2 

    ส่วนของบรษิทัอื่นในกลุม่-ก่อนกำรปรบั  

          โครงสรำ้งธรุกจิ 

- - (1.2) (0.1) - - 

    ส่วนทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุ (1.0) (0.1) (22.7) (1.0) (12.4) (0.5) 

 375.2 18.0 121.1 5.5 321.1 13.7 

การแบ่งปันก าไรเบด็เสรจ็รวม       

    ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทั 376.1 18.0 145.0 6.6 334.0 14.2 

    ส่วนของบรษิทัอื่นในกลุม่-ก่อนกำรปรบั 

          โครงสรำ้งธรุกจิ 

- - (1.2) (0.1) - - 

    ส่วนทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุ (1.0) (0.1) (22.7) (1.0) (12.4) (0.5) 

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 375.1 18.0 121.1 5.5 321.6 13.7 

ก าไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐาน       

   ก ำไรสว่นทีเ่ป็นของบรษิทั (บำท) 1.56  0.35  0.65  
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งบกระแสเงินสดรวม 
  งบการเงินรวมเสมือน งบการเงินรวม 

  ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน      

ก ำไรส ำหรบัปี 375.2 121.1 321.1 

รายการปรบัปรงุ    

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนภำยใตส้ญัญำอนุญำตใหด้ ำเนินกำร 23.3 38.8 40.0 

ค่ำเสื่อมรำคำ-อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุ 39.9 44.7 51.3 

ค่ำเสื่อมรำคำ-อำคำรและอปุกรณ์ 207.8 273.0 301.0 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 10.0 12.3 17.2 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสทิธกิำรเชำ่ 2.0 3.7 3.2 

ขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุ - 53.0 (19.7) 

ขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำสทิธกิำรเชำ่ - 32.0 0.4 

ค่ำใชจ้ำ่ยผลประโยชน์พนกังำนจำกกำรจำ่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 3.2 - - 

ดอกเบีย้รบั (6.1) (1.7) (1.3) 

ก ำไรจำกเงนิลงทนุชัว่ครำวทีย่งัไมเ่กดิขึน้ - - (0.3) 

ส่วนแบ่ง (ก ำไร) ขำดทนุจำกเงนิลงทนุในบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้ 3.2 1.7 (2.6) 

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 79.8 109.4 122.5 

ขำดทนุ (ก ำไร) จำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ (0.0) (0.6) (0.9) 

หนี้สูญและหนี้สงสยัจะสูญ 4.0 2.8 0.6 

ขำดทนุ (ก ำไร) จำกกำรจ ำหน่ำยอำคำรและอปุกรณ์ (2.3) 2.9 (11.4) 

ขำดทนุจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 0.1 0.0 - 

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทนุระยะยำวอื่น - (0.2) - 

ขำดทนุจำกกำรบนัทกึประมำณกำรหนี้สนิ - 57.0 - 

ค่ำใชจ้ำ่ยผลประโยชน์พนกังำน 2.9 3.2 3.8 

ภำษเีงนิได ้ 76.2 23.5 75.5 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 819.2 776.6 900.4 

การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด าเนินงาน    

ลูกหนี้กำรคำ้ 12.7 (55.6) (23.9) 

ลูกหนี้อื่น 11.9 13.8 (11.6) 

สนิคำ้คงเหลอื (0.1) (20.6) (0.4) 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 12.6 0.9 (7.0) 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น (23.0) 1.2 (6.8) 

เจำ้หนี้กำรคำ้ 44.8 (31.8) 29.9 

เจำ้หนี้อื่น 21.7 67.0 (66.1) 

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น (1.3) (110.0) (1.1) 

จำ่ยภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน (0.3) (0.1) (3.5) 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 64.5 (3.9) (2.6) 

เงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 962.6 637.5 807.3 

จำ่ยภำษเีงนิได ้ (92.8) (63.7) (68.8) 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน  869.9 573.8 738.5 
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  งบการเงินรวมเสมือน งบการเงินรวม 

  ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ    

รบัดอกเบีย้ 1.6 5.8 1.3 

เงนิลงทนุชัว่ครำวเพิม่ขึน้ - - (174.5) 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนภำยใตส้ญัญำอนุญำตใหด้ ำเนนิกำรเพิม่ขึน้ (68.8) (175.5) (124.5) 

ซือ้อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุ (195.4) (168.1) (28.2) 

ซือ้ทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์ (838.5) (431.7) (371.6) 

ขำยทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์ 4.7 2.1 25.3 

ใหกู้ย้มืระยะยำวเพิม่ขึน้ (94.7) (8.1) (46.6) 

ใหกู้ย้มืระยะสัน้เพิม่ขึน้ (5.0) - - 

รบัช ำระคนืเงนิใหกู้ย้มืระยะยำว 60.1 54.0 - 

ซือ้เงนิลงทนุในบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้ - (1.8) (3.6) 

ซือ้เงนิลงทนุระยะยำวอื่น (6.4) (153.3) - 

ขำยเงนิลงทนุระยะยำวอื่น 2.8 13.9 - 

เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิทีต่ดิภำระค ้ำประกนั (เพิม่ขึน้) ลดลง (2.0) (10.3) (0.3) 

เจำ้หนี้คำ่หุน้เสมอืน (317.9) - - 

ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (6.9) (37.8) (8.4) 

ค่ำเชำ่ทีด่นิจำ่ยลว่งหน้ำ (สทิธกิำรเชำ่) เพิม่ขึน้ (90.1) (2.0) (2.0) 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (1,556.5) (912.8) (733.0) 

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
   

ลูกหนี้ค่ำหุน้เสมอืนลดลง 170.8 - - 

จำ่ยดอกเบีย้ (79.8) (116.1) (124.7) 

จำ่ยเงนิปนัผลจำ่ยใหผู้ถ้อืหุน้ (37.0) (323.3) (264.0) 

จำ่ยเงนิปนัผลจำ่ยใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุของบรษิทัย่อย - - (0.0) 

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนำคำร เพิม่ขึน้ (ลดลง) (1.5) 14.2 (53.2) 

เงนิสดรบัจำกเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 131.4 692.1 646.7 

ช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ (37.0) (386.8) (1,013.1) 

เงนิสดรบัจำกเงนิกูย้มืระยะสัน้ทีไ่มม่หีลกัประกนัจำกบรษิทัทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั - 250.0 100.0 

ช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้ทีไ่มม่หีลกัประกนั - - (350.0) 

ช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (5.0) (5.0) - 

จำ่ยช ำระหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ (48.8) (42.3) (37.2) 

เงนิสดรบัจำกเงนิกูย้มืระยะยำว 903.5 366.4 211.5 

ช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำว (252.1) (302.5) (438.3) 

เงนิสดรบัจำกเงนิกูย้มืระยะยำวจำกบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 16.0 

เงนิสดรบัจำกกำรออกหุน้สำมญัและส่วนเกนิมลูคำ่หุน้สำมญั - 194.3 1,286.7 

เงนิสดรบัจำกกำรเพิม่ทนุในบรษิทัย่อยของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุ - 48.3 3.1 

ช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำวจำกบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 744.5 389.3 (16.4) 
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  งบการเงินรวมเสมือน งบการเงินรวม 

  ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สทุธิ 57.9 50.4 (10.9) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 72.6 95.1 201.9 

เงนิสดของบรษิทัย่อยทีซ่ือ้ในระหวำ่งงวด - 56.4 - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 130.5 201.9 191.0 

รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด    

ซือ้สนิทรพัยภ์ำยใตส้ญัญำเชำ่กำรเงนิ 42.86 14.3 26.2 

ยอดหนี้คำ้งช ำระจำกกำรลงทนุในอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุและทีด่นิ อำคำร อปุกรณ์ - 58.0 9.6 
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อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

    งบการเงินรวม
เสมือน 

งบการเงินรวม 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั หน่วย ปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)     

  อตัรำสว่นสภำพคล่อง เทำ่ 0.62 0.32 0.89 

  อตัรำสว่นสภำพคล่องหมนุเรว็ เทำ่ 0.34 0.27 0.57 

  อตัรำสว่นสภำพคล่องกระแสเงนิสด เทำ่ 0.77 0.39 0.53 

  อตัรำสว่นหมนุเวยีนลกูหนี้กำรคำ้ เทำ่ 7.93 7.75 7.37 

  ระยะเวลำเกบ็หนี้เฉลีย่ วนั 45.39 46.45 48.86 

  อตัรำสว่นหมนุเวยีนสนิคำ้คงเหลอื เทำ่ 2,167.84 460.14 480.80 

  ระยะเวลำขำยเฉลีย่ วนั 0.17 0.78 0.75 

  อตัรำสว่นหมนุเวยีนเจำ้หนี้ เทำ่ 7.26 8.53 9.77 

  ระยะเวลำช ำระหนี้ วนั 49.60 42.20 36.85 

  วงจรเงนิสด วนั (4.05) 5.04 12.76 

อตัราส่วนแสดความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)     

  อตัรำก ำไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 40.27 35.3 36.5 

  อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน รอ้ยละ 24.42 17.41 19.64 

  อตัรำก ำไรอื่น รอ้ยละ 1.15 0.75 1.51 

  อตัรำสว่นเงนิสดต่อกำรท ำก ำไร รอ้ยละ 170.38 150.60 160.11 

  อตัรำก ำไรสุทธ ิ รอ้ยละ 17.74 5.49 13.46 

  อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 28.37 8.7 16.3 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)     

  อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย ์ รอ้ยละ 10.11 2.8 6.7 

  อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัยถ์ำวร รอ้ยละ 24.07 14.11 19.08 

  อตัรำกำรหมนุของสนิทรพัย ์ เทำ่ 0.57 0.51 0.50 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)     

  อตัรำสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เทำ่ 1.78 2.5 0.9 

  อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้ เทำ่ 12.85 6.46 7.64 

  อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั เทำ่ 0.58 0.3 0.3 

  อตัรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เทำ่ 1.16 1.49 0.64 

  อตัรำกำรจำ่ยเงนิปนัผล รอ้ยละ 9.86 266.91 82.22 
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14. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

 

(หน่วย : ล้านบาท) 
ปี  

เปล่ียนแปลง +/(-) 
2557 2558  

รำยไดค้่ำเช่ำและรำยไดจ้ำกกำรบรกิำร 2,188.5 2,348.7  7.3% 
ก ำไรขัน้ตน้ 771.7 856.8  11.0% 
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (%) 35.3% 36.5%    
ก ำไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทั 143.8 333.5  131.9% 
อตัรำก ำไรสทุธ ิ(%)* 6.5% 14.0%   
*อตัราก าไรสุทธ ิ(%) = ก าไรสุทธ ิ(ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทั) / รายไดร้วม 

บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) (บรษิทัฯ) และบรษิทัย่อยด ำเนินธุรกจิใหบ้รกิำรทำงดำ้นโลจิ
สตกิสภ์ำยในประเทศ (In-land Logistics) อย่ำงครบวงจร ซึง่สำมำรถแบ่งเป็น 5 กลุ่มธุรกจิหลกั ไดแ้ก่ 

1) กลุ่มธุรกิจให้บริกำรรบัฝำกและบริหำรสินค้ำบนพื้นที่ทัว่ไปและพื้นที่เขตปลอดอำกร (Free Zone) จ ำแนกตำม
ประเภทสนิคำ้ทีใ่หบ้รกิำรได ้4 ประเภท ไดแ้ก่ สนิคำ้ทัว่ไป สนิคำ้อนัตรำย รถยนต์ และสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็
และแช่แขง็ 

2) กลุ่มธุรกจิใหบ้รกิำรขนส่งสนิค้ำในประเทศ และขนส่งสนิคำ้ขำ้มแดน (Cross Border) จ ำแนกตำมประเภทสนิคำ้ที่
ใหบ้รกิำรได ้4 ประเภท ไดแ้ก่ สนิคำ้ทัว่ไป สนิคำ้อนัตรำย ยำนยนต์ และสนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ 

3) กลุ่มธุรกิจให้บริกำรขนย้ำยในประเทศและต่ำงประเทศให้กบับุคคลและองค์กรอย่ำงครบวงจร  สำมำรถจ ำแนก
ออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ บรกิำรขนยำ้ยสิง่ของเครื่องใชส้ ำหรบัทีพ่กัอำศยั บรกิำรขนยำ้ยอุปกรณ์ส ำนกังำน บรกิำรขน
ยำ้ยอุปกรณ์เครื่องจกัรส ำหรบัโรงงำน และบรกิำรขนยำ้ยสิง่ของส ำหรบังำนแสดงสนิคำ้และศลิปะ 

4) กลุ่มธุรกจิให้บรกิำรจดักำรเอกสำรและขอ้มูลอย่ำงครบวงจร ซึ่งครอบคลุมกำรให้บรกิำรรบัฝำกเอกสำร และกำร
ใหบ้รกิำรจดักำรเอกสำรและบรกิำรขนสง่เอกสำร  

5) กลุ่มธุรกจิอื่นๆ ไดแ้ก่ ธุรกจิใหเ้ช่ำอำคำรและคลงัสนิคำ้ และธุรกจิใหบ้รกิำรพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 กลุ่มบรษิทัฯ มรีำยไดค้่ำเช่ำและรำยไดจ้ำกกำรบรกิำร
รวมทัง้สิน้ 2,348.7 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 160.2 ลำ้นบำท หรอืเป็นอตัรำรอ้ยละ 7.3 เมื่อเทยีบกบัรำยไดค้่ำเช่ำและรำยได้
จำกกำรบรกิำรในงวดเดยีวกนัของปีก่อน โดยรำยไดท้ี่เพิม่ขึน้ส่วนใหญ่มำจำกรำยไดจ้ำกธุรกจิใหบ้รกิำรจดัเกบ็และ
บรหิำรสนิคำ้ ซึง่เพิม่ขึน้เป็นจ ำนวน 166.9 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นอตัรำรอ้ยละ 10.1 เมื่อเทยีบกบัรำยไดจ้ำกกลุ่มธุรกจินี้
ในงวดเดยีวกนัของปีก่อน 

บรษิทัฯ มกี ำไรขัน้ต้นส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 รวมทัง้สิน้ 856.8 ลำ้นบำท ซึง่เพิม่ขึน้เป็นจ ำนวน 
85.1 ลำ้นบำท หรอืเป็นอตัรำรอ้ยละ 11.0 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน โดยสว่นใหญ่เป็นผลมำจำกกำรเพิม่ขึน้
ของก ำไรขัน้ตน้ของกลุ่มธุรกจิรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ บรษิทัฯ มอีตัรำก ำไรขัน้ตน้อยู่ทีร่อ้ยละ 36.5 เพิม่ขึน้จำกปีก่อน
เลก็น้อย 

  



 

 

แบบ 56-1 ปี 2558บรษิทั เจดบัเบิ้ลยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 
 

 

ส่วนที ่3 หน้ำ 9 / 15 

 
 

รำยไดแ้ละอตัรำก ำไรขัน้ตน้จ ำแนกตำมกลุ่มธุรกจิมรีำยละเอยีดดงัทีแ่สดงไวใ้นตำรำง 

กลุ่มธรุกิจ 
รายได ้(ล้านบาท) รอ้ยละของ

รายได้รวม 
 

อตัราก าไรขัน้ต้น  
(รอ้ยละ) 

2557 2558  2557 2558 
1.บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ 1,660.6 1,827.5 77.8  37.4 38.4 
2.บรกิำรขนสง่สนิคำ้ 87.8 109.7 4.7  4.7 10.6 
3.บรกิำรขนยำ้ยในประเทศและต่ำงประเทศ 349.8 288.4 12.3  27.7 30.7 
4.รบัฝำกเอกสำรและขอ้มลู 77.6 87.8 3.7  58.1 56.6 
5.ธุรกจิอื่นๆ 12.7 35.3 1.5  34.6 16.4 
รวม 2,188.5 2,348.7 100.0  35.3 36.5 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

1.กลุ่มธรุกิจให้บริการรบัฝากและบริหารสินค้า 

ประเภทสินค้า 
รายได้ (ล้านบาท) 

รอ้ยละของ
รายได้รวม 

 
อตัราก าไรขัน้ต้น  

(รอ้ยละ) 
2557 2558  2557 2558 

สนิคำ้ทัว่ไป 443.4 451.3 19.2  38.1 37.9 
สนิคำ้อนัตรำย 497.9 546.8 23.3  37.5 38.4 
รถยนต ์ 368.4 360.0 15.3  26.7 30.4 
สนิคำ้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแชแ่ขง็ 350.9 469.4 20.0  47.6 44.9 
รวม 1,660.6 1,827.5 77.8  37.4 38.4 

1.1 สินค้าทัว่ไป 

ธุรกจิใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้ทัว่ไปมีรำยไดส้ ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 เท่ำกบั 451.3 ลำ้น
บำท ประกอบดว้ยรำยไดจ้ำกกำรรบัฝำกสนิคำ้ 239.6 ลำ้นบำท รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรจดักำร 116.4 ลำ้นบำท รำยได้
กำรด ำเนินพธิกีำรศุลกำกร 30.0 ลำ้นบำท และรำยไดจ้ำกบรกิำรเสรมิ 65.3 ลำ้นบำท รำยไดร้วมเพิม่ขึน้จำกปีก่อน 7.9 
ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำรอ้ยละ 1.8 โดยสว่นใหญ่มำจำกปรมิำณลกูคำ้ทีใ่ชบ้รกิำรฝำกสนิคำ้ในเขตปลอดอำกรมำกขึน้ ท ำ
ใหร้ำยไดจ้ำกกำรด ำเนินพธิกีำรศุลกำกรเพิม่ขึน้ 

ก ำไรขัน้ตน้ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 เท่ำกบั 171.0 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกปีก่อน 1.9 ลำ้นบำท อตัรำ
ก ำไรขัน้ตน้เท่ำกบัรอ้ยละ 37.9 ใกลเ้คยีงกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน  

1.2 สินค้าอนัตราย 

ธุรกจิให้บรกิำรรบัฝำกและบรหิำรสนิคำ้อนัตรำยมีรำยได้ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 เท่ำกบั 546.8 
ลำ้นบำท ประกอบดว้ยรำยไดจ้ำกลำนวำงตูส้นิคำ้อนัตรำย 531.6 ลำ้นบำทและรำยไดจ้ำกคลงัสนิคำ้อนัตรำย 15.2 ลำ้น
บำท รำยไดร้วมเพิม่ขึน้ 48.9 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำรอ้ยละ 9.8 สำเหตุหลกัมำจำกสนิคำ้อนัตรำยทีผ่่ำนท่ำเรอืมปีรมิำณ
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เพิ่มขึ้น โดยจ ำนวนตู้สินค้ำที่ลำนวำงตู้สนิค้ำอันตรำยให้บริกำรส ำหรบัปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวำคม 2558 มีจ ำนวน 
153,157 TEU* เพิม่ขึน้ในอตัรำรอ้ยละ 4.7 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน 

ปริมาณ 
ปี 

2557 2558 
ลำนวำงตูส้นิคำ้อนัตรำย (TEU*) 146,324 153,157 
คลงัสนิคำ้อนัตรำย (Revenue Ton) 13,463 15,600 

*TEU (Twenty Equivalent Unit) คอื เทยีบเท่าจ านวนตูค้อนเทนเนอรข์นาด20ฟุต 

ธุรกจิฯมกี ำไรขัน้ต้นส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 เท่ำกบั 209.8 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 23.0 ลำ้นบำท หรอื
คดิเป็นอตัรำรอ้ยละ 12.3 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน และมอีตัรำก ำไรขัน้ตน้อยู่ทีร่อ้ยละ 38.4 เพิม่ขึน้จำกงวด
เดยีวกนัของปีก่อนซึง่เท่ำกบัร้อยละ 37.5 เป็นผลมำจำกกำรเริม่น ำ Rubber Tire Gantry (RTG) Crane มำใช้ในกำร
บรหิำรจดักำรลำนตัง้แต่ช่วงไตรมำสที ่3 ของปี ประกอบกบักำรประหยดัต้นทุนจำก Economy of Scale ของจ ำนวนตู้
สนิคำ้ทีใ่หบ้รกิำรทีเ่พิม่ขึน้ 

1.3 รถยนต ์

ธุรกจิใหบ้รกิำรรบัฝำกและบรหิำรรถยนต์มรีำยไดส้ ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 เท่ำกบั 360.0 ลำ้นบำท 
แบ่งเป็นรำยไดจ้ำกกำรรบัฝำกสนิคำ้ 229.8 ลำ้นบำท และรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรจดักำร 130.2 ลำ้นบำท รำยไดร้วม
ลดลง 8.4 ลำ้นบำท มสีำเหตุหลกัมำจำกรำยไดจ้ำกกำรรบัฝำกทีล่ดลง ขณะทีร่ำยได้จำกกำรใหบ้รกิำรจดักำรเพิม่ขึน้ 
เป็นผลมำจำกกำรเพิม่กำรใหบ้รกิำรประเภท On-site  

ก ำไรขัน้ต้นส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 เท่ำกบั 109.5 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกงวดเดยีวกนัของปีก่อน 
11.2 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นอตัรำรอ้ยละ 11.4 อตัรำก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบัรอ้ยละ 30.4 เพิม่ขึน้จำกปีก่อน ซึง่เท่ำกบัรอ้ยละ 
26.7 โดยอตัรำก ำไรขัน้ต้นที่เพิม่ขึน้ เป็นผลมำจำกกำรเพิ่มกำรให้บริกำรประเภท On-Site ซึ่งมอีตัรำก ำไรขัน้ต้นที่
ดกีว่ำ โดยในปจัจุบนัมกีำรใหบ้รกิำรประเภท On-Site แบ่งออกเป็นกำรใหบ้รกิำรจดักำรลำนจอดรถยนตจ์ ำนวน 88,000 
ตำรำงเมตร และกำรให้บรกิำรบริหำรจดักำรชิ้นส่วนประกอบส ำหรบัประกอบรถยนต์ประเภทบรรทุกขนำดเล็ก ใน
โรงงำนจ ำนวน 68,742 ตำรำงเมตร 

อตัรำกำรใชพ้ื้นที ่(Occupancy Rate) ไม่รวมพื้นทีก่ำรใหบ้รกิำรประเภท On-Site เฉลี่ยส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 
ธนัวำคม 2558 อยู่ที่รอ้ยละ 84.5 ลดลงจำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนซึ่งเท่ำกบัร้อยละ 90.7 เป็นผลมำจำกปรมิำณกำร
ผลติของผูผ้ลติในอุตสำหกรรมยำนยนตช์ะลอตวัลงจำกสภำพเศรษฐกจิในประเทศทีช่ะลอตวัลง 

อย่ำงไรกต็ำม กำรผลติรถยนต์ในปี 2559 มแีนวโน้มจะเพิม่ขึน้สอดคลอ้งกบักำรขยำยตวัของผลติภณัฑม์วลรวม
ในประเทศ (GDP) และตลำดสง่ออกมแีนวโน้มปรบัตวัดขีึน้ตำมกำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลก 

1.4 สินค้าควบคมุอณุหภมิูแช่เยน็และแช่แขง็ 

ธุรกิจให้บริกำรรบัฝำกและบริหำรสนิค้ำควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แขง็ มีรำยได้ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 
ธนัวำคม 2558 จ ำนวน 469.4 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 118.5 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำรอ้ยละ 33.8 สว่นใหญ่เป็นผลมำจำกกำร
เปิดให้บรกิำรพื้นที่คลงัสนิค้ำเพิ่มเติมในช่วงไตรมำส 2 ที่ผ่ำนมำ ประกอบกบัรำยได้ของธุรกิจฯส ำหรบัไตรมำสที่ 
1/2557 จะถูกน ำมำแสดงอยู่ในงบกำรเงนิรวมเฉพำะส่วนที่เกดิขึน้ภำยหลงักำรควบรวมกิจกำรคือวนัที่ 14 มนีำคม 
2557 เป็นตน้ไปเท่ำนัน้ 
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ก ำไรขัน้ต้นของธุรกจิฯส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 เท่ำกบั 210.9 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ 43.9 ล้ำนบำท
หรอืคดิเป็นอตัรำรอ้ยละ 26.3 เมื่อเปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน อตัรำก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบัรอ้ยละ 44.9 ลดลง
จำกปีก่อนซึ่งเท่ำกบัร้อยละ 47.6 สำเหตุหลกัมำจำกอตัรำกำรใช้พื้นที่ที่ลดลง ท ำให้ยงัไม่มกีำรประหยดัต้นทุนจำก 
Economy of scale มำกนกั 

อตัรำกำรใชพ้ืน้ที ่(Occupancy Rate) เฉลีย่ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 อยู่ทีร่อ้ยละ 64.5 ลดลงจำกปี
ก่อนซึง่เท่ำกบัรอ้ยละ 70.7 เน่ืองจำกพืน้ทีค่ลงัสนิคำ้ทีเ่ปิดเพิม่เตมิในไตรมำส 2/2558 จ ำนวน 4,000 ตำรำงเมตร ยงัมี
สนิคำ้ทีเ่ขำ้ฝำกไม่เตม็พื้นที ่อย่ำงไรกต็ำม อตัรำกำรใชพ้ืน้ทีข่องคลงัสนิคำ้หอ้งเยน็เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่องตัง้แต่ไตรมำส 
2/2558 และคำดว่ำจะเพิม่ขึน้ในปี 2559 เน่ืองจำกผูป้ระกอบกำรมแีนวโน้มจะแยกสว่นงำนบรหิำรสนิคำ้คงคลงัซึง่ไม่ใช่
กจิกรรมหลกัของธุรกิจ ไปให้ผู้ให้บรกิำรห้องเย็นภำยนอกด ำเนินกำรแทน (Outsource) ซึ่งผู้ประกอบกำรจะได้รบั
ประโยชน์จำกตน้ทุนกำรด ำเนินงำนทีล่ดลง 

2.กลุ่มธรุกิจให้บริการขนส่งสินค้า 

กลุ่มธุรกิจให้บริกำรขนส่งสินค้ำมีรำยได้ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 เท่ำกับ 109.7 ล้ำนบำท 
ประกอบด้วยรำยได้จำกกำรขนส่งสนิค้ำทัว่ไป 30.8 ล้ำนบำท รำยได้จำกกำรขนส่งสนิค้ำอนัตรำย 21.0 ล้ำนบำท 
รำยได้จำกกำรขนส่งรถยนต์ 20.9 ล้ำนบำท และรำยได้จำกกำรขนส่งสนิค้ำแช่เยน็แช่แขง็ 37.0 ล้ำนบำท รำยไดร้วม
ของธุรกจิฯเพิม่ขึน้ 21.9 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 24.9 เมื่อเปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่เกดิ
จำกรำยไดจ้ำกกำรขนสง่สนิคำ้ประเภทสนิคำ้ทัว่ไปและสนิคำ้แช่เยน็แช่แขง็ขำ้มแดนเพิม่สงูขึน้ 

กลุ่มธุรกจิฯมกี ำไรขัน้ต้นส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 เท่ำกบั 11.6 ล้ำนบำทเพิม่ขึน้เป็นจ ำนวน 7.5 
ลำ้นบำทหรอืเป็นอตัรำรอ้ยละ 182.9 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน อตัรำก ำไรขัน้ต้นอยู่ทีร่อ้ยละ 10.6 เพิม่ขึน้
จำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนซึง่อยู่ทีร่อ้ยละ 4.7 สำเหตุหลกัมำจำกกำรใหบ้รกิำรขนสง่สนิคำ้ขำ้มแดนซึง่มรีำยไดต่้อเทีย่ว
สงูกว่ำกำรขนส่งในประเทศมสีดัส่วนเพิม่สงูขึน้ ประกอบกบัจ ำนวนเที่ยวรถขนส่งสนิค้ำแช่เยน็แช่ แขง็ทีเ่พิม่ขึน้จำกปี
ก่อน จำกเดมิเฉลีย่ 0.9 เทีย่วต่อวนั เป็น 1.2 เทีย่วต่อวนั ท ำใหต้น้ทุนคงทีต่่อหน่วยลดลง 

3.กลุ่มธรุกิจให้บริการขนย้ายในประเทศและต่างประเทศ 

กลุ่มธุรกจิใหบ้รกิำรขนย้ำยในประเทศและต่ำงประเทศมีรำยได้ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 เท่ำกบั 
288.4 ล้ำนบำท ประกอบด้วยรำยได้จำกบริกำรขนย้ำยสิง่ของเครื่องใช้ส ำหรบัที่พกัอำศยัจ ำนวน 227.5 ล้ำนบำท 
บรกิำรขนยำ้ยสิง่ของส ำหรบังำนแสดงสนิคำ้และศลิปะจ ำนวน 29.9 ลำ้นบำท บรกิำรขนยำ้ยอุปกรณ์เครื่องจกัรส ำหรบั
โรงงำนจ ำนวน 20.9 ลำ้นบำทและบรกิำรขนยำ้ยอุปกรณ์ส ำนกังำนจ ำนวน 10.1 ลำ้นบำท  

รำยไดร้วมของกลุ่มธุรกจิฯลดลง 61.4 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำรอ้ยละ 17.6 เมื่อเปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี
ก่อน สำเหตุหลกัเกิดจำกกำรลดลงของรำยได้ในส่วนบริกำรขนย้ำยสิง่ของเครื่องใช้ส ำหรบัที่พกัอำศยัในประเทศ
สหรฐัอเมรกิำทีม่สีภำวะกำรแขง่ขนัดำ้นรำคำทีรุ่นแรง 

ก ำไรขัน้ต้นของกลุ่มธุรกจิฯ ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 เท่ำกบั 88.5 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2557 
จ ำนวน 8.4 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำรอ้ยละ 8.7 อย่ำงไรกต็ำม อตัรำก ำไรขัน้ตน้ของธุรกจิฯอยู่ทีร่อ้ยละ 30.7 เพิม่ขึน้จำก
งวดเดยีวกนัของปีก่อนซึ่งเท่ำกบัร้อยละ 27.7 สำเหตุหลกัเกดิจำกบรษิทัฯเลอืกรบังำนที่มมีูลค่ำงำนไม่สงูแต่มอีตัรำ
ก ำไรขัน้ตน้ทีด่เีป็นสดัสว่นเพิม่ขึน้ประกอบกบับรกิำรขนยำ้ยในสหรฐัอเมรกิำซึง่มอีตัรำก ำไรขัน้ตน้ค่อนขำ้งต ่ำมปีรมิำณ
ลดลง 
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4.กลุ่มธรุกิจให้บริการรบัฝากเอกสารและขอ้มลู 

กลุ่มธุรกจิใหบ้รกิำรรบัฝำกเอกสำรและขอ้มูลมรีำยไดส้ ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 จ ำนวน 87.8 ลำ้น
บำท ประกอบดว้ยรำยไดจ้ำกบรกิำรรบัฝำกเอกสำรจ ำนวน 73.4 ลำ้นบำทและรำยไดก้ำรใหบ้รกิำรจดักำรเอกสำรและ
บรกิำรขนส่งจ ำนวน 14.4 ลำ้นบำท รำยไดร้วมของกลุ่มธุรกจิฯเพิม่ขึน้ 10.2 ลำ้นบำทหรอืเป็นอตัรำร้อยละ 13.1 เมื่อ
เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนอนัเป็นผลมำจำกปรมิำณเอกสำรทีจ่ดัเกบ็และใหบ้รกิำรเพิม่ขึน้ดงัรำยละเอยีดทีแ่สดงไว้
ในตำรำง 

จ านวน 
ปี 

2557 2558 
กล่องเอกสำร (กล่อง) 682,762 739,703 
แฟ้มเอกสำร (แฟ้ม) 5,780,436 7,694,587 

กลุ่มธุรกจิฯมกี ำไรขัน้ตน้ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 จ ำนวน 49.7 ลำ้นบำทซึง่เพิม่ขึน้เป็นจ ำนวน 4.6 
ลำ้นบำทหรอืเป็นอตัรำรอ้ยละ 10.2 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน โดยมอีตัรำก ำไรขัน้ตน้อยู่ทีร่อ้ยละ 56.6 ลดลง
จำกปีก่อนซึ่งมอีตัรำก ำไรขัน้ต้นอยู่ที่ร้อยละ 58.1 สำเหตุหลกัเกดิจำกค่ำใช้จ่ำยพนักงำนที่เพิม่ขึน้เนื่องจำกกำรเพิม่
จ ำนวนพนกังำนเพื่อรองรบัปรมิำณงำนทีเ่พิม่ขึน้ 

5.กลุ่มธรุกิจอ่ืน 

กลุ่มธุรกจิอื่นมีรำยได้ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 จ ำนวน 35.3 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้เป็นจ ำนวน 22.6 
ลำ้นบำทหรอืเป็นอตัรำรอ้ยละ 178.0 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่เกดิจำกรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร
พฒันำเทคโนโลยสีำรสนเทศทีเ่ริม่ทยอยรบัรูร้ำยไดใ้นปี 2558 

รายได้จากการลงทุนและรายได้อ่ืน 

บรษิทัฯมรีำยไดจ้ำกกำรลงทุนและรำยไดอ้ื่นส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 จ ำนวน 36.0 ลำ้นบำทเพิม่ขึน้ 
19.4 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน สำเหตุหลักมำจำก ค่ำสนิไหมทดแทนรถ  Reach Stacker ที่
เสยีหำยจำกอุบตัเิหตุ และก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยนสุทธ ินอกจำกนี้บรษิัทไดม้กีำรรบัรูก้ำรกลบัรำยกำรขำดทุนจำก
กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้กีำรประมำณกำรไวใ้นปี 2557 จ ำนวน 19.3 ลำ้นบำท 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บรษิทัฯมคี่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 จ ำนวน 395.6 ลำ้นบำทใกลเ้คยีง
กบังวดเดยีวกนัของปีก่อน  

ต้นทุนทางการเงิน 

บรษิทัฯมตี้นทุนทำงกำรเงนิส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 จ ำนวน 122.5 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้เป็นจ ำนวน 
13.1 ล้ำนบำทหรอืเป็นอตัรำร้อยละ 12.0 เมื่อเทียบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน เนื่องจำกมีกำรกู้ยมืเงินจำกสถำบนั
กำรเงนิเพื่อมำใชล้งทุนขยำยกจิกำรก่อนกำรเสนอขำยหุน้สำมญัต่อประชำชน ซึง่ปจัจบุนั บรษิทัฯ ไดท้ยอยช ำระคนืเงนิ
กูย้มืดงักล่ำวแลว้  
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ก าไรสุทธิ 

บรษิัทฯมกี ำไรสุทธสิ่วนของที่เป็นของบรษิัทฯ ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 จ ำนวน 333.5 ล้ำนบำท 
ซึง่เพิม่ขึน้เป็นจ ำนวน 189.7 ลำ้นบำทหรอืเป็นอตัรำรอ้ยละ 131.9 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนและมอีตัรำก ำไร
สทุธอิยู่ทีร่อ้ยละ 14.0 เพิม่ขึน้จำกอตัรำก ำไรสุทธสิ ำหรบังวดเดยีวกนัของปีก่อนซึง่อยู่ทีร่อ้ยละ 6.5 โดยก ำไรสุทธแิละ
อตัรำก ำไรสทุธทิีเ่พิม่ขึน้น้ีมสีำเหตุส ำคญัมำจำกกำรทีบ่รษิทัฯไดร้บัรูป้ระมำณกำรหนี้สนิจำกคดคีวำมในปี 2557 จ ำนวน 
57.0 ลำ้นบำท รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 85.0 ลำ้นบำท ประกอบกบักำรเตบิโตของรำยไดแ้ละก ำไรขัน้ตน้ของแต่
ละกลุ่มธุรกจิในปี 2558 ดงัทีไ่ดก้ล่ำวมำขำ้งตน้ 

การวิเคราะหฐ์านะทางการเงิน 

 

สินทรพัย ์

บรษิทัฯมสีนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 จ ำนวน  4,982.7 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกสนิทรพัยร์วม ณ วนัที่ 
31 ธนัวำคม 2557 เป็นจ ำนวน 428.3 ลำ้นบำทหรอืเป็นอตัรำรอ้ยละ 9.4 โดยเพิม่ขึน้จำกเงนิทีไ่ดจ้ำกกำรเสนอขำยหุน้
สำมญัต่อประชำชนในไตรมำส 3/2558 และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนภำยใตส้ญัญำอนุญำตใหด้ ำเนินกำรเพิม่ขึน้  

สนิทรพัยส์่วนใหญ่ประกอบดว้ยสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน ไดแ้ก่ ทีด่นิ อำคำร อุปกรณ์และอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำร
ลงทุน คดิเป็นอตัรำรอ้ยละ 53.4 และ 16.9 ของสนิทรพัยร์วมตำมล ำดบั 

สินทรพัยห์มุนเวียน 

บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 จ ำนวน 804.8 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกสินทรัพย์
หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 เป็นจ ำนวน 207.3 ล้ำนบำท หรือเป็นอัตรำร้อยละ 34.7 โดยมีรำยกำร
เปลีย่นแปลงทีส่ ำคญัจำกกำรเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนชัว่ครำว 174.8 ลำ้นบำท ซึง่เป็นเงนิจำกกำรเสนอขำยหุน้สำมญัต่อ
ประชำชนภำยหลงัน ำไปลงทุนในโครงกำรต่ำงๆแล้ว บรษิทัฯไดบ้รหิำรจดักำรโดยน ำไปลงทุนระยะสัน้ในกองทุนตรำ
สำรหนี้ระยะสัน้ ประกอบกบักำรเพิม่ขึน้ของลกูหนี้อื่นจ ำนวน 32.0 ลำ้นบำทซึง่เกดิจำกค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ-ค่ำชสีที่
บรษิทัใหบ้รกิำรในปี 2558 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 

บริษัทฯมีสนิทรพัย์ไม่หมุนเวียน ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 จ ำนวน 4,177.9 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้นจำกสนิทรพัย์
หมุนเวยีน ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 จ ำนวน 221.0 ลำ้นบำทหรอืเป็นอตัรำรอ้ยละ 5.6 โดยมรีำยกำรเปลีย่นแปลงที่
ส ำคญัจำกกำรเพิม่ขึน้ของทีด่นิอำคำรและอุปกรณ์–สทุธจิ ำนวน 95.3 ลำ้นบำทเป็นผลจำกกำรก่อสรำ้งอำคำรคลงัสนิคำ้
หอ้งเยน็เพิม่เตมิ กำรเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนภำยใต้สญัญำอนุญำตใหด้ ำเนินกำรจ ำนวน 84.5 ลำ้นบำทซึง่เกดิ

546.6 675.7 

2,566.5 2,661.8 

843.8 840.4 
597.5 804.8 

1,298.7 
2,646.1 80.1 

96.7 
1,321.2 

1,331.8 1,854.4 

908.1 
4,554.4 4,554.4 

4,982.7 4,982.7 หน่วย : ลำ้นบำท

31 ธนัวำคม 2557

สนิทรพัยห์มนุเวยีน
อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน

ทีด่นิ อำคำร อุปกรณ์

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น

หนี้สนิหมนุเวยีน

เงนิกูย้มืระยะยำว
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น

ส่วนของผูถ้อืหุน้

31 ธนัวำคม 2558
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จำกกำรซือ้รถคำนเคลื่อนทีย่กตูส้นิคำ้ (Rubber Tyred Gantry Crane หรอื“RTG”) เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพในกำรบรกิำร
ยกตูส้นิคำ้และช่วยลดอตัรำกำรซ่อมแซมพืน้ลำน  

หน้ีสิน 

บรษิทัฯมหีนี้สนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 จ ำนวน 2,336.6 ลำ้นบำทลดลงจำกหนี้สนิรวม ณ วนัที ่31ธนัวำคม 
2557 เป็นจ ำนวน 919.1 ลำ้นบำทหรอืเป็นอตัรำรอ้ยละ 28.2 โดยสว่นใหญ่ลดลงจำกกำรช ำระคนืหนี้เงนิกูร้ะยะสัน้ 

หน้ีสินหมุนเวียน 

บรษิทัฯมหีนี้สนิหมุนเวยีน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 จ ำนวน 908.1 ลำ้นบำทลดลงจำกหนี้สนิหมุนเวยีนณวนัที ่
31 ธนัวำคม 2557 เป็นจ ำนวน 946.3 ลำ้นบำทหรอืเป็นอตัรำรอ้ยละ 51.0 โดยมรีำยกำรเปลีย่นแปลงทีส่ ำคญัจำกกำร
จ่ำยช ำระหนี้เงนิกู ้ประกอบดว้ยกำรลดลงของเงนิเบกิเกนิบญัชธีนำคำรและเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิจ ำนวน 
419.6 ลำ้นบำท สว่นของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปีลดลง 237.4 ลำ้นบำทและ
เงนิกูย้มืระยะสัน้ทีไ่ม่มหีลกัประกนัจำกบรษิทัทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนัลดลง 250.0 ลำ้นบำท  

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 

บริษัทฯมีหนี้สินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 จ ำนวน 1,428.5 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกหนี้สินไม่
หมุนเวยีน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2557 เป็นจ ำนวน 27.2 ลำ้นบำทหรอืเป็นอตัรำรอ้ยละ 1.9 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 

บรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 จ ำนวน 2,646.1 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกสว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่
31 ธนัวำคม 2557 เป็นจ ำนวน 1,347.4 ลำ้นบำท หรอืเป็นอตัรำรอ้ยละ 103.7 จำกก ำไรสุทธแิละค่ำหุน้สำมญัทีไ่ดร้บั
ช ำระจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัแก่ประชำชนสุทธิด้วยค่ำรบัประกนักำรจดัจ ำหน่ำยหลักทรพัย์และรำยกำรอื่นที่
เกีย่วขอ้ง 

การวิเคราะหส์ภาพคล่อง 

(หน่วย : ลำ้นบำท) 2557 2558 

เงินสดต้นงวด : 1 มกราคม 95.1 201.9 

กระแสเงนิสดไดม้ำ / (ใชไ้ป) จำกกจิกรรมด ำเนินงำน 573.8 738.5 

กระแสเงนิสดไดม้ำ / (ใชไ้ป) จำกกจิกรรมลงทุน (912.7) (733.0) 

กระแสเงนิสดไดม้ำ / (ใชไ้ป) จำกกจิกรรมจดัหำเงนิ 389.3 (16.4) 

กระแสเงินสดเพ่ิมขึน้ / (ลดลง) สุทธิ 50.4 (10.9) 

เงนิสดของบรษิทัย่อยทีซ่ือ้ระหวำ่งงวด 56.4 - 

เงินสดปลายงวด : 31 ธนัวาคม 201.9 191.0 
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

บรษิทัฯมกีระแสเงนิสดสุทธไิดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนินงำนส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 จ ำนวน 738.5 
ลำ้นบำท โดยมรีำยกำรทีส่ ำคญัจำกก ำไรสทุธ ิ321.0 ลำ้นบำท รำยกำรบวกกลบัค่ำเสือ่มรำคำอำคำรและอุปกรณ์ 301.0 
ลำ้นบำท ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 122.5 ลำ้นบำทและภำษเีงนิได ้75.5 ลำ้นบำท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

บรษิทัฯมกีระแสเงนิสดใชไ้ปจำกกจิกรรมลงทุนส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 จ ำนวน 733.0 ลำ้นบำท
โดยมรีำยกำรทีส่ ำคญัจำกกำรซือ้ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 371.6 ลำ้นบำท เงนิลงทุนชัว่ครำวเพิม่ขึน้ 174.5 ลำ้นบำท 
และกำรเพิม่กำรลงทุนในสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนภำยใตส้ญัญำอนุญำตใหด้ ำเนินกำร 124.5 ลำ้นบำท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

บรษิทัฯมกีระแสเงนิสดใชไ้ปจำกกจิกรรมจดัหำเงนิส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 จ ำนวน 16.4 ลำ้นบำท
โดยมรีำยกำรทีส่ ำคญัจำกเงนิสดรบัจำกกำรรบัช ำระค่ำหุน้สำมญัและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้จ ำนวน 1,286.7 ลำ้นบำท ช ำระ
คนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิจ ำนวน 1,013.1 ลำ้นบำท และช ำระคนืเงนิกูย้ำว 438.3 ลำ้นบำท 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

 ปี 

2557 2558 

อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (%) 35.3% 36.5% 

อตัรำก ำไรสทุธ ิ(%) 6.5% 14.0% 

อตัรำสว่นสภำพคล่อง(เท่ำ) 0.32 0.89 

อตัรำสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่ำ) 2.51 0.88 

อตัรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่ำ) 1.49 0.64 

หมำยเหตุ: 

อตัรำก ำไรขัน้ตน้     = ก ำไรขัน้ตน้ / รำยไดค้่ำเช่ำและค่ำบรกิำร 
อตัรำก ำไรสทุธ ิ     = ก ำไรสทุธ ิ(สว่นทีเ่ป็นของบรษิทั) / รำยไดร้วม 
อตัรำสว่นสภำพคล่อง    = สนิทรพัยห์มุนเวยีน / หนี้สนิหมุนเวยีน 
อตัรำสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้   = หนี้สนิรวม / สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 
อตัรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ = หนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ / สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 
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ทัง้นี้  มำตรำ 89/20 ** แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 ก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรต้องร่วมกนัรบั

ผดิต่อบุคคลทีซ่ือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัในควำมเสยีหำยใดๆ อนัเกดิขึน้เน่ืองจำกกำรเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถ้อืหุน้หรอื

ประชำชนทัว่ไป โดยแสดงขอ้ควำมทีเ่ป็นเทจ็ในสำระสำคญัหรอืปกปิดขอ้ควำมจรงิทีค่วรบอกใหแ้จง้ในสำระส ำคญัใน

กรณีของงบกำรเงนิและรำยงำนเกีย่วกบัฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัหรอืรำยงำนอื่นใดทีต่้องเปิดเผย

ตำมมำตรำ 56 หรอืมำตรำ 199 โดยมไิดจ้ ำกดัควำมรบัผดิไวเ้ฉพำะกรรมกำรและผูบ้รหิำรทีล่งลำยมอืชื่อรบัรองควำม

ถูกต้องของขอ้มูลในเอกสำรดงักล่ำวเท่ำนัน้ อย่ำงไรกด็ ีกรรมกำรหรอืผู้บริหำรซึ่งสำมำรถพสิูจน์ได้ว่ำโดยต ำแหน่ง

หน้ำทีต่นไม่อำจล่วงรูถ้ึงควำมแทจ้รงิของขอ้มูลหรอืกำรขำดขอ้มูลทีค่วรต้องแจง้นัน้ ย่อมไม่มคีวำมรบัผดิตำมมำตรำ 

89/20 

หมำยเหตุ ** ใชบ้งัคบักบับรษิทัทีอ่ยู่ภำยใต้บงัคบัของหมวด 3/1 แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

พ.ศ. 2535 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 เท่ำนัน้ 
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เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่1 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 1 / 22 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคมุ และเลขานุการบริษทัฯ 
 

 

ช่ือ-สกลุ/  
ต าแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา  

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทัฯ 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหว่าง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

นำยชวนนิทร ์บณัฑติกฤษดำ 

กรรมกำร ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
และประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร 
(กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนั
บรษิทัฯ ตำมทีก่ ำหนดในหนงัสอื
รบัรอง) 

(ไดร้บักำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมือ่วนัที ่
18 กุมภำพนัธ ์2549) 

40 - ปรญิญำโท คณะ 
Engineering 
Management สำขำ 
Engineering and 
Technology 
Management, The 
George Washington 
University ประเทศ
สหรฐัอเมรกิำ 

- ปรญิญำตร ีคณะ
วศิวกรรมศำสตร ์
สำขำวชิำวศิวกรรม
คอมพวิเตอรแ์ละ
เครอืขำ่ย 
มหำวทิยำลยัอสัสมัชญั 

- หลกัสตูร CEDI – 
Babson Entrepreneurial 
Leadership Program 

20.890 น้องชำยของ
นำงสำว       
อมรพรรณ 

บณัฑติกฤษดำ 

2547 - ปจัจุบนั กรรมกำร ประธำน
เจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และ
ประธำน
คณะกรรมกำรบรหิำร 

บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
อนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั 
(มหำชน) 

ธุรกจิใหบ้รกิำรทำงดำ้น 
โลจสิตกิสภ์ำยในประเทศ  
(In-land Logistics)  
อย่ำงครบวงจร 

2557 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ออโตล้อจคิ 
จ ำกดั 

ธุ ร กิจ ให้บ ริก ำรจัด เก็บแล ะ
บรหิำรสนิคำ้ประเภทรถยนต์เพือ่
เตรียมควำมพร้อมก่อนกำร
ส่งออกและกำรน ำเขำ้อย่ำงครบ
วงจร 

2545 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เบญจพรแลนด ์
จ ำกดั 

ธุรกจิจดัหำทีด่นิและลงทุนใน
อำคำรส ำนกังำนและคลงัสนิคำ้
เพือ่ใหเ้ช่ำ 

2545 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ดำตำ้เซฟ 
จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรจดักำรเอกสำร
และขอ้มลู 

2545 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ไดนำมคิ ไอท ี
โซลชู ัน่ส ์จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรพฒันำระบบ
เทคโนโลยสีำรสนเทศ 
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เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่2 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 2 / 22 

ช่ือ-สกลุ/  
ต าแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา  

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทัฯ 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหว่าง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

จำก Babson College รฐั
แมสซำชเูซตส ์ประเทศ
สหรฐัอเมรกิำ 

- หลกัสตูรไทยกบั
ประชำคมเศรษฐกจิ
อำเซยีน รุ่นที ่4 สถำบนั
พระปกเกลำ้ 

- หลกัสตูรกำรบรหิำร
เศรษฐกจิสำธำรณะ
ส ำหรบันกับรหิำรระดบัสงู 
รุ่นที ่9 สถำบนั
พระปกเกลำ้ 

- Director Certification 
Program (DCP) รุ่นที ่
86/2007 

2545 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจวเีค อนิเตอร์
เนชัน่แนล มฟูเวอรส ์
จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรขนยำ้ยใน
ประเทศและต่ำงประเทศ 

2547 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
ทรำนสปอรต์ จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ 

2556 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
เอเซยี จ ำกดั 

ประกอบธุรกจิโดยกำรถอืหุน้ใน
บรษิทัอื่น 

2556 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
แปซฟิิค แลนด ์จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรคลงัสนิคำ้เพือ่ให้
บุคคลภำยนอกเช่ำ 

2556 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจพเีค โคลด ์
สโตเรจ จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรจดัเกบ็และ
บรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภมูแิช่
เยน็และแช่แขง็ 

2549 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจวเีค อนิเตอร์
เนชัน่แนล มฟูเวอรส์ 
(ประเทศ
สหรฐัอเมรกิำ) จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรขนยำ้ยใน
ประเทศสหรฐัอเมรกิำ 

2557 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจวเีค อนิโดไช
น่ำ มฟูเวอรส์ จ ำกดั 
(ประเทศเวยีดนำม) 

ธุรกจิใหบ้รกิำรขนยำ้ยใน
ประเทศเวยีดนำม 
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เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่3 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 3 / 22 

ช่ือ-สกลุ/  
ต าแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา  

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทัฯ 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหว่าง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

2557 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
เอเชยี โฮลดิง้ ไพรเวท 
จ ำกดั (สงิคโปร)์ 

ประกอบธุรกจิโดยกำรถอืหุน้ใน
บรษิทัอื่น 

2558 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั JCM Logistics 
and Warehousing 
Private จ ำกดั 
(สงิคโปร)์ 

ประกอบธุรกจิโดยกำรถอืหุน้ใน
บรษิทัอื่น 

2557 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั EM Logistics 
& Warehousing 
Private จ ำกดั 
(สงิคโปร)์ 

ประกอบธุรกจิโดยกำรถอืหุน้ใน
บรษิทัอื่น 

2557 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
เอเชยี โลจสิตกิส ์
(กมัพชูำ) จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรจดัเกบ็และ
บรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภมูแิช่
เยน็และแช่แขง็ 

2556 - 2557 กรรมกำร บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
แปซฟิิค จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรจดัเกบ็และ
บรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภมูแิช่
เยน็และแช่แขง็ 

2553 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ทำฟ่ำ แอลไล
แอนซ์ โลจสิตกิส ์
จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำร รบัจำ้งขนส่งและ
ขนถ่ำยสนิคำ้และคนโดยสำร ทัง้
ทำงบก ทำงน ้ำ ทำงอำกำศ ทัง้
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ช่ือ-สกลุ/  
ต าแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา  

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทัฯ 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหว่าง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

ภำยในประเทศและระหว่ำง
ประเทศ 

2553 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั แหลมฉบงั วี
เอสพพี ีจ ำกดั 

ธุรกจิผลติและจ ำน่ำย
กระแสไฟฟ้ำ 

2549 - ปจัจุบนั 

 

กรรมกำร บรษิทั โฟร ์วนิด ์
อนิดสัเทรยีล จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำร น ำเขำ้ส่งออก
อุปกรณ์เครือ่งใชใ้นรถยนต ์

นำงสำวอมรพรรณ บณัฑติกฤษดำ 

กรรมกำร และผูอ้ ำนวยกำรอำวุโส
ฝำ่ยทรพัยำกรบุคคล(กรรมกำรผูม้ ี
อ ำนำจลงนำมผกูพนับรษิทัฯ ตำมที่
ก ำหนดในหนงัสอืรบัรอง) 

(ไดร้บักำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมือ่วนัที ่
26 พฤศจกิำยน 2553) 

 40 - ปรญิญำโท คณะกำร
จดักำรมหำบณัฑติ สำขำ 
Enterpreneurship 
management 
มหำวทิยำลยัมหดิล 
วทิยำลยันำนำชำต ิ

- ปรญิญำตร ีคณะ
บรหิำรธุรกจิ สำขำ
กำรเงนิกำรธนำคำร 
มหำวทิยำลยัอสัสมัชญั 

9.742 พีส่ำวของ 
นำยชวนนิทร ์
บณัฑติกฤษดำ 

2547 - ปจัจุบนั กรรมกำร และ
ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโส
ฝำ่ยทรพัยำกรบุคคล 

บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
อนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั 
(มหำชน) 

ธุรกจิใหบ้รกิำรทำงดำ้นโลจิ
สตกิสภ์ำยในประเทศ (In-land 
Logistics) อย่ำงครบวงจร 

2557 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ออโตล้อจคิ 
จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรจดัเกบ็และ
บรหิำรสนิคำ้ประเภทรถยนต์เพือ่
เตรยีมควำมพรอ้มก่อนกำร
ส่งออกและกำรน ำเขำ้อย่ำงครบ
วงจร 

2547 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เบญจพรแลนด ์
จ ำกดั 

ธุรกจิจดัหำทีด่นิและลงทุนใน
อำคำรส ำนกังำนและคลงัสนิคำ้
เพือ่ใหเ้ช่ำ 
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เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่5 
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ช่ือ-สกลุ/  
ต าแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา  

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทัฯ 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหว่าง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

- Director Certification 
Program (DCP) รุ่นที ่
75/2006 

2547 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ดำตำ้เซฟ 
จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรจดักำรเอกสำร
และขอ้มลู 

2547 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ไดนำมคิ ไอท ี
โซลชู ัน่ส ์จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรพฒันำระบบ
เทคโนโลยสีำรสนเทศ 

2549 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจวเีค อนิเตอร์
เนชัน่แนล มฟูเวอรส ์
จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรขนยำ้ยใน
ประเทศและต่ำงประเทศ 

2549 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
ทรำนสปอรต์ จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ 

2556 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
เอเซยี จ ำกดั 

ประกอบธุรกจิโดยกำรถอืหุน้ใน
บรษิทัอื่น 

2556 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
แปซฟิิค แลนด ์จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรคลงัสนิคำ้เพือ่ให้
บุคคลภำยนอกเช่ำ 

2556 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจพเีค โคลด ์
สโตเรจ จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรจดัเกบ็และ
บรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภมูแิช่
เยน็และแช่แขง็ 

2556 - 2557 กรรมกำร บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
แปซฟิิค จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรจดัเกบ็และ
บรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภมูแิช่
เยน็และแช่แขง็ 



  

   
แบบ 56-1 ปี 2558บรษิทั เจดบัเบิ้ลยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่6 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 6 / 22 

ช่ือ-สกลุ/  
ต าแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา  

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทัฯ 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหว่าง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

นำยจติชยั นิมติรปญัญำ 

กรรมกำร รองประธำนเจำ้หน้ำที่
บรหิำร และประธำนคณะกรรมกำร
บรหิำรควำมเสีย่ง 

(ไดร้บักำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมือ่วนัที ่
19 เมษำยน 2557) 

 

50 - ปรญิญำตร ีคณะ
บรหิำรธุรกจิบณัฑติ 
มหำวทิยำลยัสงขลำนคริ
นทร ์

- Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที ่
107/2014 

- Director Certification 
Program (DCP) รุ่นที ่
195/2014 

9.120 คู่สมรสของ 
นำงอจัฉรำ 
นิมติรปญัญำ 

2557 - ปจัจุบนั กรรมกำร รอง
ประธำนเจำ้หน้ำที่
บรหิำร และประธำน
คณะกรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง 

บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
อนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั 
(มหำชน) 

ธุรกจิใหบ้รกิำรทำงดำ้นโลจิ
สตกิสภ์ำยในประเทศ (In-land 
Logistics) อย่ำงครบวงจร 

2558 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั JCM Logistics 
and Warehousing 
Private จ ำกดั 
(สงิคโปร)์ 

ประกอบธุรกจิโดยกำรถอืหุน้ใน
บรษิทัอื่น 

2557 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั EM Logistics 
& Warehousing 
Private จ ำกดั 
(สงิคโปร)์ 

ประกอบธุรกจิโดยกำรถอืหุน้ใน
บรษิทัอื่น 

2557 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
เอเชยี โลจสิตกิส ์
(กมัพชูำ) จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรจดัเกบ็และ
บรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภมูแิช่
เยน็และแช่แขง็ 

2556 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
แปซฟิิค แลนด ์จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรคลงัสนิคำ้เพือ่ให้
บุคคลภำยนอกเช่ำ 



  

   
แบบ 56-1 ปี 2558บรษิทั เจดบัเบิ้ลยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่7 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 7 / 22 

ช่ือ-สกลุ/  
ต าแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา  

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทัฯ 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหว่าง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

2556 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจพเีค โคลด ์
สโตเรจ จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรจดัเกบ็และ
บรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภมูแิช่
เยน็และแช่แขง็ 

2556 - ปจัจุบนั กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
แปซฟิิค จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรจดัเกบ็และ
บรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภมูแิช่
เยน็และแช่แขง็ 

2556 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั จำแพค็ โฮลดิง้ 
จ ำกดั 

ประกอบธุรกจิโดยกำรถอืหุน้ใน
บรษิทัอื่น 

2549 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั อนิพอยทว์ชิ ัน่ 
จ ำกดั 

ธุรกจิจ ำหน่ำยสนิคำ้อุปโภค 
บรโิภค - คำ้ส่ง 

2547 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั แปซฟิิค โลจิ
สตกิส ์โปร จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้
ควบคุมอุณภมูแิช่เยน็และแช่แขง็ 

2546 – ปจัจุบนั รองกรรมกำร
ผูจ้ดักำร 

บรษิทั โชคสมทุรมำรนี 
จ ำกดั 

ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยอำหำร
ทะเลแปรรปู อำหำรทะเลแช่แขง็ 
บรกิำรหอ้งเยน็รบัฝำกสนิคำ้แช่
แขง็ 

2538 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั แปซฟิิค หอ้ง
เยน็ จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรจดัเกบ็และ
บรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภมูแิช่
เยน็และแช่แขง็ 



  

   
แบบ 56-1 ปี 2558บรษิทั เจดบัเบิ้ลยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่8 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 8 / 22 

ช่ือ-สกลุ/  
ต าแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา  

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทัฯ 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหว่าง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

2552 - 2557 กรรมกำร บรษิทั แปซฟิิค ฟู้ด 
โปร จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรแปรรปูอำหำร
ทะเล 

2546 – 2556 กรรมกำร บรษิทั เพำเวอรฟ์รสี 
เซอรว์สิ จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ 

นำงอจัฉรำ นิมติรปญัญำ 

กรรมกำร กรรมกำรบรหิำร และ
กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

(ไดร้บักำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมือ่วนัที ่
19 เมษำยน 2557) 

 

50 - ปรญิญำโท คณะ
บรหิำรธุรกจิบณัฑติ 
มหำวทิยำลยัเชยีงใหม ่

- ปรญิณำตร ีคณะ
บรหิำรธุรกจิ(กำรเงนิ) 
มหำวทิยำลยัสงขลำนคริ
นทร ์

- Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที ่
107/2014 

 

 

 

9.120 คู่สมรสของ 
นำยจติชยั  
นิมติรปญัญำ 

2557 - ปจัจุบนั กรรมกำร 
กรรมกำรบรหิำร และ
กรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง 

บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
อนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั 
(มหำชน) 

ธุรกจิใหบ้รกิำรทำงดำ้นโลจิ
สตกิสภ์ำยในประเทศ (In-land 
Logistics) อย่ำงครบวงจร 

2556 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
แปซฟิิค แลนด ์จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรคลงัสนิคำ้เพือ่ให้
บุคคลภำยนอกเช่ำ 

2556 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจพเีค โคลด ์
สโตเรจ จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรจดัเกบ็และ
บรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภมูแิช่
เยน็และแช่แขง็ 

2556 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
แปซฟิิค จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรจดัเกบ็และ
บรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภมูแิช่
เยน็และแช่แขง็ 

2556 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั จำแพค็ โฮลดิง้ 
จ ำกดั 

ประกอบธุรกจิโดยกำรถอืหุน้ใน
บรษิทัอื่น 

2552 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั อนิพอยทว์ชิ ัน่ 
จ ำกดั 

ธุรกจิจ ำหน่ำยสนิคำ้อุปโภค 
บรโิภค - คำ้ส่ง 



  

   
แบบ 56-1 ปี 2558บรษิทั เจดบัเบิ้ลยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่9 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 9 / 22 

ช่ือ-สกลุ/  
ต าแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา  

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทัฯ 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหว่าง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

2550 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั แปซฟิิค หอ้ง
เยน็ จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรจดัเกบ็และ
บรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภมูแิช่
เยน็และแช่แขง็ 

2550 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั แปซฟิิค โลจิ
สตกิส ์โปร จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้
ควบคุมอุณภมูแิช่เยน็และแช่แขง็ 

2546 - ปจัจุบนั รองกรรมกำร
ผูจ้ดักำร 

บรษิทั โชคสมทุรมำรนี 
จ ำกดั 

ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยอำหำร
ทะเลแปรรปู อำหำรทะเลแช่แขง็ 
บรกิำรหอ้งเยน็รบัฝำกสนิคำ้แช่
แขง็ 

2546 - 2556 กรรมกำร บรษิทั เพำเวอรฟ์รสี 
เซอรว์สิ จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ 

2552 - 2557 กรรมกำร บรษิทั แปซฟิิค ฟู้ด 
โปร จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรแปรรปูอำหำร
ทะเล 

 

 

 

 



  

   
แบบ 56-1 ปี 2558บรษิทั เจดบัเบิ้ลยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่10 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 10 / 22 

ช่ือ-สกลุ/  
ต าแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา  

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทัฯ 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหว่าง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

นำยณฐัภมู ิเปำวรตัน์ 

กรรมกำรบรหิำร กรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง และเลขำนุกำรบรษิทัฯ 

(ไดร้บักำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมือ่วนัที ่
19 เมษำยน 2557) 

39 - ปรญิญำโท คณะ 
Engineering 
Management สำขำ 
Engineering and 
Technology 
Management, The 
George Washington 
University ประเทศ
สหรฐัอเมรกิำ 

- ปรญิญำตร ีคณะ
วศิวกรรมศำสตร ์
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

- Director Certification 
Program (DCP) รุ่นที ่
186/2014 

0.14 ไมม่ ี 2557 - ปจัจุบนั กรรมกำรบรหิำร 
กรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง และ
เลขำนุกำรบรษิทัฯ 

บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
อนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั 
(มหำชน) 

ธุรกจิใหบ้รกิำรทำงดำ้นโลจิ
สตกิสภ์ำยในประเทศ (In-land 
Logistics) อย่ำงครบวงจร 

2551 - 2557  ผูจ้ดักำรทัว่ไป บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
อนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั  

ธุรกจิใหบ้รกิำรทำงดำ้นโลจิ
สตกิสภ์ำยในประเทศ (In-land 
Logistics) อย่ำงครบวงจร 

2557 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ออโตล้อจคิ 
จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรจดัเกบ็และ
บรหิำรสนิคำ้ประเภทรถยนต์เพือ่
เตรยีมควำมพรอ้มก่อนกำร
ส่งออกและกำรน ำเขำ้อย่ำงครบ
วงจร 

2557 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เบญจพรแลนด ์
จ ำกดั 

ธุรกจิจดัหำทีด่นิและลงทุนใน
อำคำรส ำนกังำนและคลงัสนิคำ้
เพือ่ใหเ้ช่ำ 

2557 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ดำตำ้เซฟ 
จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรจดักำรเอกสำร
และขอ้มลู 

2557 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ไดนำมคิ ไอท ี
โซลชู ัน่ส ์จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรพฒันำระบบ
เทคโนโลยสีำรสนเทศ 



  

   
แบบ 56-1 ปี 2558บรษิทั เจดบัเบิ้ลยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่11 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 11 / 22 

ช่ือ-สกลุ/  
ต าแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา  

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทัฯ 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหว่าง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

2557 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจวเีค อนิเตอร์
เนชัน่แนล มฟูเวอรส ์
จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรขนยำ้ยใน
ประเทศและต่ำงประเทศ 

2557 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
ทรำนสปอรต์ จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ 

2557 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
เอเซยี จ ำกดั 

ประกอบธุรกจิโดยกำรถอืหุน้ใน
บรษิทัอื่น 

2546 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ซวีำย โซลชู ัน่ 
จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรพืน้ทีจ่ดัเกบ็
สนิคำ้ 

นำยเอกพงษ์ ตัง้ศรสีงวน 

กรรมกำรบรหิำร กรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง เลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบและ
ประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่ำ่ยกำรเงนิ 

(ไดร้บักำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมือ่วนัที ่
16 ตุลำคม 2558) 

39 - ปรญิญำเอก Engineering 
in Telecommunications 
Asia Institute of 
Technology  

- ปรญิญำโท Engineering 
in Telecommunications 
Asia Institute of 
Technology 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2558 - ปจัจุบนั กรรมกำรบรหิำร 
กรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง 
เลขำนุกำร
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบและ
ประธำนเจำ้หน้ำที่
ฝำ่ยกำรเงนิ 

บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
อนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั 
(มหำชน) 

ธุรกจิใหบ้รกิำรทำงดำ้นโลจิ
สตกิสภ์ำยในประเทศ (In-land 
Logistics) อย่ำงครบวงจร 

2548 – ปจัจุบนั Audit Partner ส ำนกังำนบญัชี
ทนำยควำมมติรประชำ  

ธุรกจิใหบ้รกิำรปรกึษำดำ้นบญัชี
และกฏหมำย 



  

   
แบบ 56-1 ปี 2558บรษิทั เจดบัเบิ้ลยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่12 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 12 / 22 

ช่ือ-สกลุ/  
ต าแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา  

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทัฯ 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหว่าง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

- ปรญิญำตร ีคณะ
วศิวกรรมศำสตร ์
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

- ปรญิญำตร ีคณะบญัช ี
มหำวทิยำลยักรุงเทพ 

- ปรญิญำตร ีคณะ
นิตศิำสตร ์สำขำวชิำ
กฏหมำยธุรกจิและภำษี
อำกร (เกยีรตนิิยมอนัดบั
หนึ่ง) จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 

- Certified Public 
Accountant, CPA 

2556 - 2558 ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ย
บญัชแีละกำรเงนิ 

บรษิทั ม ีเทเลวชิ ัน่ ธุรกจิเป็นผูด้ ำเนินงำนบรกิำร 
TOTiptv ระบบโทรทศัน์ผ่ำน
เครอืขำ่ยอนิเตอรเ์น็ต 

2554 - 2556 วทิยำกรและผูเ้ชยีว
ชำญดำ้นกำรวำงแผน
กำรเงนิ 

สมำคมบรษิ้ท
จดักำรลงทุน 

 

2547 - 2556 กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั ยธูสนั ออโต
เมชัน่ จ ำกดั 

ธุรกจิเกีย่วกบักำรน ำเขำ้และจดั
จ ำหน่ำยสนิคำ้เกีย่วกบัอุปกรณ์
คอมพวิเตอรแ์ละเน็ตเวริค์ทุก
ชนิดจำกต่ำงประเทศ. 

นำยธเนศ พริยิโ์ยธนิกุล 

กรรมกำร กรรมกำรบรหิำร 
ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโสฝำ่ยพฒันำ
ธุรกจิ และกรรมกำรบรหิำรควำม
เสีย่ง 

(ไดร้บักำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมือ่วนัที ่
19 เมษำยน 2557 และไดร้บั

 40 - ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิ
มหำบณัฑติ สถำบนั
บณัฑติบรหิำรธุรกจิ 
ศศนิทรแ์ห่งจุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 

- Certificate of Supply 
Chain Management, 

0.14 ไมม่ ี 2557 - ปจัจุบนั กรรมกำร 
กรรมกำรบรหิำร 
ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโส
ฝำ่ยพฒันำธุรกจิ และ
กรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง 

บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
อนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั 
(มหำชน) 

ธุรกจิใหบ้รกิำรทำงดำ้นโลจิ
สตกิสภ์ำยในประเทศ (In-land 
Logistics) อย่ำงครบวงจร 

2557 - ปจัจุบนั Managing Director บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
เอเซยี จ ำกดั 

ประกอบธุรกจิโดยกำรถอืหุน้ใน
บรษิทัอื่น 



  

   
แบบ 56-1 ปี 2558บรษิทั เจดบัเบิ้ลยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่13 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 13 / 22 

ช่ือ-สกลุ/  
ต าแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา  

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทัฯ 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหว่าง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

แต่งตัง้เป็นกรรมกำรเมือ่วนัที ่24 
กุมภำพนัธ ์2558) 

Cranfield University 
ประเทศสหรำชอำณำจกัร 

- ปรญิญำโท คณะ 
Economics & Finance, 
University of 
Pennsylvania ประเทศ
สหรฐัอเมรกิำ 

- Certificate of Maritime 
and Logistics, Logistics 
and Transportation 
Institute, ประเทศสหรำช
อำณำจกัร 

- ปรญิญำตร ีคณะ
บรหิำรธุรกจิ 
มหำวทิยำลยัอสัสมัชญั 

- Certificate of Business 
Administration, 
Assumption 
Commercial College 

2557 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
เอเชยี โฮลดิง้ ไพรเวท 
จ ำกดั (สงิคโปร)์ 

ประกอบธุรกจิโดยกำรถอืหุน้ใน
บรษิทัอื่น 

2558 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั JCM Logistics 
and Warehousing 
Private จ ำกดั
(สงิคโปร)์ 

ประกอบธุรกจิโดยกำรถอืหุน้ใน
บรษิทัอื่น 

2557 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั EM Logistics 
& Warehousing 
Private จ ำกดั 
(สงิคโปร)์ 

ประกอบธุรกจิโดยกำรถอืหุน้ใน
บรษิทัอื่น 

2557 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
เอเชยี โลจสิตกิส ์
(กมัพชูำ) จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรจดัเกบ็และ
บรหิำรสนิคำ้ควบคุมอุณหภมูแิช่
เยน็และแช่แขง็ 

2554 - 2557 Managing Director  Damco Logistics 
Malaysia Sdn Bhd. 

ธุรกจิตวัแทนผูร้บัจดักำรรบั
ขนส่งสนิคำ้และตวัแทนออก
สนิคำ้ 

2552 - 2554 General Manager - 
Contract Logistics & 
Business 
Development 

Damco Logistics 
(Thailand) Co., Ltd. 

ธุรกจิตวัแทนผูร้บัจดักำรรบั
ขนส่งสนิคำ้และตวัแทนออก
สนิคำ้ 



  

   
แบบ 56-1 ปี 2558บรษิทั เจดบัเบิ้ลยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่14 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 14 / 22 

ช่ือ-สกลุ/  
ต าแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา  

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทัฯ 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหว่าง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

- Director Certification 
Program (DCP) รุ่นที ่
191/2014 
 

 

2549 - 2552 Regional Supply 
Chain Development 
Manager 

Maersk Logistics 
Asia Pacific 

ธุรกจิตวัแทนผูป้ระกอบกำร
ขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศ 

2548 - 2549 Country Head of 
Logistics and 
Freight Forwarding 
Division 

Maersk Line 
(Thailand) Co., Ltd. 

ธุรกจิตวัแทนผูป้ระกอบกำร
ขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศ 

2547 - 2548 Senior Business 
Manager – 
Airfreight and Value 
Added Services 

Maersk Line 
(Thailand) Co., Ltd. 

ธุรกจิตวัแทนผูป้ระกอบกำร
ขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศ 

2545 - 2546 Client Development 
and Operation 
Manger – 
Warehouse & 
Distribution  

Maersk Line 
(Thailand) Co., Ltd. 

ธุรกจิตวัแทนผูป้ระกอบกำร
ขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศ 

2543 - 2545 Project Manager – 
Container Freight 
Station & 
Distribution Center 

Maersk Logistics 
India Pvt. Ltd. 

ธุรกจิตวัแทนผูป้ระกอบกำร
ขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศ 



  

   
แบบ 56-1 ปี 2558บรษิทั เจดบัเบิ้ลยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่15 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 15 / 22 

ช่ือ-สกลุ/  
ต าแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา  

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทัฯ 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหว่าง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

2540 - 2543 Executive Trainee Maersk Group 
Thailand 

ธุรกจิตวัแทนผูป้ระกอบกำร
ขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศ 

นำงสำวอรวรรณ วรนิจ 

กรรมกำร 

(ไดร้บักำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมือ่วนัที ่
27 สงิหำคม 2536) 

 

59 - ปรญิญำตร ีศลิปศำสตร์
บณัฑติ (รฐัศำสตร)์ 
มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 

- Mini Master of 
Management รุ่นที ่3
สถำบนับณัฑติพฒันบริ
หำรศำสตร ์

- Director Certificate 
Program รุ่นที ่84/2007 

3.689 ไมม่ ี 2536 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
อนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั
(มหำชน) 

ธุรกจิใหบ้รกิำรทำงดำ้นโลจิ
สตกิสภ์ำยในประเทศ (In-land 
Logistics) อย่ำงครบวงจร 

2557 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ออโตล้อจคิ 
จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรจดัเกบ็และ
บรหิำรสนิคำ้ประเภทรถยนต์เพือ่
เตรยีมควำมพรอ้มก่อนกำร
ส่งออกและกำรน ำเขำ้อย่ำงครบ
วงจร 

2542 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจวเีค อนิเตอร์
เนชัน่แนล มฟูเวอรส์ 
(ประเทศ
สหรฐัอเมรกิำ) จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรขนยำ้ยใน
ประเทศสหรฐัอเมรกิำ 

2557 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจวเีค อนิโดไช
น่ำ มฟูเวอรส์ จ ำกดั 
(ประเทศเวยีดนำม) 

ธุรกจิใหบ้รกิำรขนยำ้ยใน
ประเทศเวยีดนำม 

2552 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจวเีค-นำกำ 
มฟูเวอรส์ จ ำกดั 
(ประเทศกมัพชูำ) 

ธุรกจิใหบ้รกิำรขนยำ้ยใน
ประเทศกมัพชูำ 



  

   
แบบ 56-1 ปี 2558บรษิทั เจดบัเบิ้ลยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่16 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 16 / 22 

ช่ือ-สกลุ/  
ต าแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา  

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทัฯ 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหว่าง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

2532 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจวเีค อนิเตอร์
เนชัน่แนล มฟูเวอรส ์
จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรจดัเกบ็และ
บรหิำรสนิคำ้ประเภทรถยนต์เพือ่
เตรยีมควำมพรอ้มก่อนกำร
ส่งออกและกำรน ำเขำ้อย่ำงครบ
วงจร 

2522 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เบญจพรแลนด ์
จ ำกดั 

ธุรกจิจดัหำทีด่นิและลงทุนใน
อำคำรส ำนกังำนและคลงัสนิคำ้
เพือ่ใหเ้ช่ำ 

2534 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ดำตำ้เซฟ 
จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรจดักำรเอกสำร
และขอ้มลู 

2545 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ไดนำมคิ ไอท ี
โซลชู ัน่ส ์จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรพฒันำระบบ
เทคโนโลยสีำรสนเทศ 

2547 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
ทรำนสปอรต์ (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ 

2530 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั โฟรว์นิด ์อนิดสั
เทรยีล จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำร น ำเขำ้ส่งออก
อุปกรณ์เครือ่งใชใ้นรถยนต ์

2540 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ทรพัยพ์นูทว ี
จ ำกดั 

ธุรกจินำยหน้ำ และตวัแทน
กำรคำ้ต่ำงๆ 



  

   
แบบ 56-1 ปี 2558บรษิทั เจดบัเบิ้ลยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่17 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 17 / 22 

ช่ือ-สกลุ/  
ต าแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา  

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทัฯ 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหว่าง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

นำยวเิชฐ ตนัตวิำนิช 

กรรมกำรอสิระ และประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ 

(ไดร้บักำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมือ่วนัที ่
25 กุมภำพนัธ ์2557) 

 

54 - ปรญิญำโท สำขำกำรเงนิ 
และกำรตลำด University 
of Hartford Connecticut 
ประเทศสหรฐัอเมรกิำ 

- ปรญิญำตร ีคณะ
เศรษฐศำสตรบณัฑติ 
สำขำวชิำเศรษฐศำสตร์
กำรเงนิและกำรคลงั 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

- Executive Leadership 
Program จำก Nida - 
Wharton รฐั
เพนซลิวำเนีย ประเทศ
สหรฐัอเมรกิำ 

- หลกัสตูรผูบ้รหิำร
ระดบัสงู รุ่นที ่1 สถำบนั
วทิยำกำรตลำดทุน 
(วตท.) 

- หลกัสตูร Certified 
Financial Planner : CFP 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2557 - ปจัจุบนั กรรมกำรอสิระ และ
ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 

บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
อนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั 
(มหำชน) 

ธุรกจิใหบ้รกิำรทำงดำ้นโลจิ
สตกิสภ์ำยในประเทศ (In-land 
Logistics) อย่ำงครบวงจร 

  2553 – ปจัจุบนั ประธำน
กรรมกำรบรหิำร 

สถำบนัพฒันำ
ผูป้ระกอบกำรเชงิ
สรำ้งสรรค์
มหำวทิยำลยักรุงเทพ 

สถำนศกึษำ 

  2553 – ปจัจุบนั ทีป่รกึษำ ตลำด
หลกัทรพัย ์เอม็ เอ 
ไอ (mai) รอง
ประธำน
คณะกรรมกำร
อ ำนวยกำร สถำบนั
วทิยำกำรตลำดทุน 
(วตท.) 

ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

  2555 – ปจัจุบนั ผูช้่วยกรรมกำร
ผูอ้ ำนวยกำรใหญ่ 

บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ 
จ ำกดั (มหำชน)  

ประกอบธุรกจิโดยกำรถอืหุน้ใน
บรษิทัอื่น 

  2555- ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เคพเีอน็ อะคำ
เดม ีจ ำกดั 

ธรุกจิกำรเรยีนกำรสอนดำ้น
ดนตร ี



  

   
แบบ 56-1 ปี 2558บรษิทั เจดบัเบิ้ลยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่18 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 18 / 22 

ช่ือ-สกลุ/  
ต าแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา  

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทัฯ 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหว่าง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

รุ่นที ่1 สมำคมนกั
วำงแผนกำรเงนิไทย 

- หลกัสตูรผูบ้รหิำร
ระดบัสงูดำ้นกำรคำ้ และ
กำรพำณชิย ์(TEPCoT) 
รุ่นที ่3 สถำบนัวทิยำกำร
กำรคำ้ 

- หลกัสตูร CEDI – 
Babson Entrepreneurial 
Leadership Program 
จำก Babson College รฐั
แมสซำชเูซตส ์ประเทศ
สหรฐัอเมรกิำ 

- Directors Certification 
Program (DCP) รุ่นที ่
2/2000 

  2555 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ซ ีเอ ซ ีจ ำกดั ธุรกจิใหบ้รกิำรเป็นศนูยข์อ้มลู
และธุรกจิ 

  2555- ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ทศภำค จ ำกดั ธุรกจิใหบ้รกิำรโฆษณำ
ประชำสมัพนัธ ์

  2555- ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ 
มำรเ์กต็ติ้ง จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรทำงกำรตลำด 

  2555- ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ 
เทรนนิ่ง จ ำกดั 

จดัฝึกอบรมสมัมนำดำ้นวชิำกำร
และอืน่ๆ 

      

  2555 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั บำ้นเชยีงแสน 
จ ำกดั 

รบัจำ้งบรหิำรรสีอรท์ เป็น
ผูจ้ดักำรผลประโยชน์ ดแูล
ผลประโยชน์และจดักำร
ทรพัยส์นิ 

  2555 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ภทัรลสิซิง่ 
จ ำกดั (มหำชน) 

ธุรกจิใหบ้รกิำรใหเ้ช่ำรถยนต์ 
กำรบรกิำรใหเ้ช่ำอุปกรณ์กำร
ขนส่งทำงน ้ำ 

 



  

   
แบบ 56-1 ปี 2558บรษิทั เจดบัเบิ้ลยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่19 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 19 / 22 

ช่ือ-สกลุ/  
ต าแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา  

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทัฯ 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหว่าง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

  2555 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ 
เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์
จ ำกดั (มหำชน) 

ธุรกจิใหบ้รกิำรเกีย่วกบัสือ่
โฆษณำ กำรตลำด จดัจ ำหน่ำย
ลขิสทิธิภ์ำพยนตร ์จ ำหน่ำยแผ่น
วซีดี ีดวีดี ีและบลเูรย ์กำร
จ ำหน่ำยหนงัสอืพอ็คเกต็บุ๊คส ์
และกำรผลติภำพยนตร ์

  2549 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เวอรต์คิลั ลิง้ค ์
จ ำกดั 

ธุรกจิเป็นตวัแทน ตดิต่อธุรกจิ
เพือ่ท ำสญัญำหรอืขอ้ตกลงกบั
ผูอ้ื่นโดยไดร้บัค่ำตอบแทน 

  2557 - ปจัจุบนั กรรมกำร กรรมกำร
ตรวจสอบ กรรมกำร
ประเมนิผลกำร
ปฏบิตังิำนและ
พจิำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรผูจ้ดักำร 

บรษิทั ธนำรกัษ์พฒันำ
สนิทรพัย ์จ ำกดั 

ธุรกจิจดักำรทรพัยส์นิใหก้บั
องคก์ำรภำครฐับำลขำยหรอืโอน
ทรพัยส์นิเพือ่เป็นประกนัใหก้บั
นิตบิุคคลเฉพำะกจิ 

นำยมงักร ธนสำรศลิป์ 

ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอสิระ 
และกรรมกำรตรวจสอบ 

(ไดร้บักำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมือ่วนัที ่
25 กุมภำพนัธ ์2557 และไดร้บั

63 - ปรญิญำโท คณะ
วศิวกรรมศำสตร ์สำขำ
อุตสำหกำร Lamar 
University Texas 
ประเทศสหรฐัอเมรกิำ 

0.009 ไมม่ ี 2525 - ปจัจุบนั ทีป่รกึษำ บรษิทั ไลออ้น 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

ธุรกจิผลติผงซกัฟอก 

2557 - ปจัจุบนั ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรอสิระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ 

บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
อนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั 
(มหำชน) 

ธุรกจิใหบ้รกิำรทำงดำ้นโลจิ
สตกิสภ์ำยในประเทศ (In-land 
Logistics) อย่ำงครบวงจร 



  

   
แบบ 56-1 ปี 2558บรษิทั เจดบัเบิ้ลยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
                                       

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่20 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 20 / 22 

ช่ือ-สกลุ/  
ต าแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา  

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทัฯ 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหว่าง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

แต่งตัง้เป็นประธำนกรรมกำรเมือ่
วนัที ่24 กุมภำพนัธ ์2558) 

 

 

- ปรญิญำโท คณะ
บรหิำรธุรกจิ  North 
Texas State University 
ประเทศสหรฐัอเมรกิำ 

- ปรญิญำตร ีคณะ
วศิวกรรมศำสตร ์สำขำ
อุตสำหกำร จำก
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

- วทิยำลยัป้องกนั
รำชอำณำจกัร (วปอ.) 
หลกัสตูร ภำครฐั ร่วม
เอกชน รุ่น 4212 

- Advanced Audit 
Committee Program 
(AACP) รุ่นที ่16/2014 

2533 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั โชคธนสนิ 
จ ำกดั 

ประกอบธุรกจิโดยกำรถอืหุน้ใน
บรษิทัอื่น 

2556 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั โตโย ไซกนั 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

ธุรกจิบรรจุภณัฑพ์ลำสตกิ 
เครือ่งดืม่ทีไ่มม่แีอลกอฮอล ์

2532 - ปจัจุบนั กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั ไทยซลิเิกตเคมิ
คลั จ ำกดั 

ธุรกจิผลติและส่งออก Zeolite 

2553 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ไทยโคบำช ิ
จ ำกดั 

ธุรกจิผลติกล่องกระดำษ 

2553 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ไทย ควิบคิ 
เทคโนโลยี ่จ ำกดั 

ธุรกจิขำยสนิคำ้ และรบัจำ้งท ำ
ของ 

2553 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั มอลเทน (ไทย
แลนด)์ จ ำกดั 

ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยลกูบอล 

2553 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั มอลเทน็เอเซยี
โพลเิมอร ์โปรดกัส ์
จ ำกดั 

ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยชิน้สว่น
ยำนพำหนะทีท่ ำจำกยำงและ
พลำสตกิ 

2532- ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ลคิโิทม ิ
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

ธุรกจิผลติกล่องกระดำษลกูฟูก 
ผลติแผน่กระดำษลกูฟูก 

2523 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั สมบตัธินำ 
จ ำกดั 

ประกอบธุรกจิโดยกำรถอืหุน้ใน
บรษิทัอื่น 

javascript:showCompanyProfile('0145556001609','1')
javascript:showCompanyProfile('0145556001609','1')
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เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่21 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 21 / 22 

ช่ือ-สกลุ/  
ต าแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา  

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทัฯ 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหว่าง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

2529 - ปจัจุบนั ประธำนกรรมกำร บรษิทั อสีเทริน์ซลิเิกต 
จ ำกดั 

ธุรกจิผลติและขำยโซเดยีมซลิิ
เกต 

2548 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เอน็เซฟเวอร ์
จ ำกดั 

ธุรกจิผลติหลอดอเิลก็ทรอนิกส ์
ส่วนประกอบอเิลก็ทรอนิกส ์

2531- ปจัจุบนั รองกรรมกำร
ผูจ้ดักำร 

บรษิทั เอส.ท ี(ไทย
แลนด)์ จ ำกดั 

ธุรกจิผลติถุงมอืยำง และถุงมอื
พ.ีว.ีซ ี

นำยวชิญำ จำตกิวณชิ 

กรรมกำรอสิระ และกรรมกำร
ตรวจสอบ 

(ไดร้บักำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมือ่วนัที ่
25 กุมภำพนัธ ์2557) 

 

51 - ปรญิญำตร ี วทิยำศำสตร์
สิง่ทอ University of 
Tennessee ประเทศ
สหรฐัอเมรกิำ 

- Advanced Audit 
Committee Program 
(AACP) รุ่นที ่16/2014 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2557 - ปจัจุบนั กรรมกำรอสิระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ 

บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
อนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั
(มหำชน) 

ธุรกจิใหบ้รกิำรทำงดำ้นโลจิ
สตกิสภ์ำยในประเทศ (In-land 
Logistics) อย่ำงครบวงจร 

2553 - ปจัจุบนั รองกรรมกำร
ผูจ้ดักำร 

บรษิทั ลอ็กซเล่ย ์ 
พรอ็พเพอรต์ี้ ดเีวลล
อปเมน้ท ์จ ำกดั 

ธุรกจิใหเ้ช่ำและบรหิำรจดักำร
ดำ้นอสงัหำรมิทรพัยแ์ละอืน่ๆ 
กำรจำ้งเหมำก่อสรำ้ง 

2552 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั สนิเสอืปำ่ 
จ ำกดั    

ธุรกจิใหเ้ช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์

2552 - ปจัจุบนั ทีป่รกึษำ บรษิทั ลอ็กซเล่ย ์
จ ำกดั (มหำชน) 

ธุรกจิรบัจำ้งก่อสรำ้งและขำย
วสัดุอุปกรณ์ อุปกรณ์ส่ง
สญัญำณและถ่ำยทอดสญัญำณ/
เครอืขำ่ยสญัญำณสือ่สำร – 
น ำเขำ้ส่งออก คำ้ปลกี คำ้ส่ง 
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เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่22 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 22 / 22 

ช่ือ-สกลุ/  
ต าแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา  

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทัฯ 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหว่าง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

2540 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ปรนิดำ จ ำกดั 
(มหำชน) 

ธุรกจิขำยหนิทรำย 

2556 - ปจัจุบนั หุน้ส่วนผูจ้ดักำร หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ชชั
เกษม 

ธุรกจิบรกิำรบ ำรุงรกัษำ และ
ซ่อมแซมยำนพำหนะ 

2545 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรทั เรนโบวอ์อยล ์
จ ำกดั 

ธุรกจิขำยน ้ำมนัทุกชนิดทัง้
ภำยในและภำยนอกประเทศ 

2531 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั โรงโมห่นิดวง
ตะวนั จ ำกดั 

ธุรกจิขำยหนิก่อสรำ้ง 

นำยวชิชุ สงักรธนกจิ 

คณะกรรมกำรบรหิำร 

(ไดร้บักำรแต่งตัง้ครัง้แรกเมือ่วนัที ่
19 เมษำยน 2557) 

 

55 - ปรญิญำตร ีคณะ
รฐัศำสตร ์มหำวทิยำลยั
รำมค ำแหง 

- Director Certification 
Program (DCP) รุ่นที ่
154/2011 

ไมม่ ี
 

ไมม่ ี 2557 - ปจัจุบนั คณะกรรมกำรบรหิำร บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
อนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั
(มหำชน) 

ธุรกจิใหบ้รกิำรทำงดำ้นโลจิ
สตกิสภ์ำยในประเทศ (In-land 
Logistics) อย่ำงครบวงจร 

2547 - 2557 ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ย
ปฏบิตักิำร 

บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ี
อนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั 

ธุรกจิใหบ้รกิำรทำงดำ้นโลจิ
สตกิสภ์ำยในประเทศ (In-land 
Logistics) อย่ำงครบวงจร 
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เอกสำรแนบ 2 หน้ำ 1 / 4 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย 
 

หมายเหตุ :  X = ประธานกรรมการ,  I = กรรมการ,  V = ผูบ้รหิาร 

  บริษทั 

นาย 
ชวนินทร ์

บณัฑิตกฤษดา 

นางสาว 
อมรพรรณ  

บณัฑิตกฤษดา 

นาย 
จิตชยั  

นิมิตรปัญญา 

นาง 
อจัฉรา 

นิมิตรปัญญา 

นาย 
ณัฐภมิู  

เปาวรตัน์ 

นาย 
เอกพงษ ์ 

ตัง้ศรีสงวน 

นาย 
ธเนศ  

พิริยโ์ยธิน
กลุ 

นางสาว
อรวรรณ  

วรนิจ 

นาย 
วิชชุ  

สงักรธนกิจ 

นาย 
สุเลิศ  

ก้องไชย
ยนัตร ์  

นาย 
อเนก  

จีระธวชัชยั 

1 บรษิทั ออโตล้อจคิ จ ากดั X, V I   I   I    

2 บรษิทั เบญจพรแลนด ์จ ากดั X, V I   I I  I, V    

3 บรษิทั ดาตา้เซฟ จ ากดั X, V I   I   I, V    

4 บรษิทั ไดนามคิ ไอท ีโซลูชัน่ส ์จ ากดั X, V I   I I  I    

5 บรษิทั เจวเีค อนิเตอรเ์นชัน่แนล มฟูเวอรส์ จ ากดั X, V I   I I  I, V    

6 บรษิทั เจดบัเบิล้ยูด ีทรานสปอรต์ (ประเทศไทย) จ ากดั X, V I, V   I   I    

7 บรษิทั จาแพค็ โฮลดิง้ จ ากดั   X, V I, V      I, V I, V 
8 บรษิทั แปซฟิิค หอ้งเยน็ จ ากดั   X, V I, V      I, V I, V 
9 บรษิทั แปซฟิิค โลจสิตกิส ์โปร จ ากดั   X, V I, V      I, V I, V 
10 บรษิทั เจดบัเบิล้ยูด ีเอเชยี จ ากดั X, V I   I  I, V  I I, V I, V 

11 บรษิทั เจดบัเบิล้ยูด ีแปซฟิิค จ ากดั   X, V I, V      I, V I, V 

12 บรษิทั เจพเีค โคลดส์โตเรจ จ ากดั I I X, V I, V        

13 บรษิทั เจดบัเบิล้ยูด ีแปซฟิิค แลนด ์จ ากดั I I X, V I, V        

14 
บรษิทั เจวเีค อนิเตอรเ์นชัน่แนล มฟูเวอรส์  
(ประเทศสหรฐัอเมรกิา) จ ากดั 

I       I 
   

15 
บรษิทั เจวเีค อนิโดไชน่า มฟูเวอรส์ จ ากดั  
(ประเทศเวยีดนาม) 

I       I 
   

16 
บรษิทั เจดบัเบิล้ยูด ีเอเชยี โฮลดิง้ ไพรเวท จ ากดั  
(ประเทศสงิคโปร)์ 

I      I, V  
   

17 
บรษิทั JCM Logistics and Warehousing Private จ ากดั  
(ประเทศสงิคโปร)์ 

I  I    I, V  
   

http://web8.bol.co.th/online/th/company.asp?comid=636966
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การด ารงต าแหน่งของกรรมการ และผูบ้ริหารในบริษทัฯ บริษทัย่อย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

บริษทั 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

บรษิทั เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) I, II I, II I, II I, II II II I,II I I, III x ,I, III I, III II 

บริษทัย่อย 
            

บรษิทั ออโตล้อจคิ จ ากดั x, II I   I   I     
บรษิทั เบญจพรแลนด ์จ ากดั x, II I   I I  I, II     
บรษิทั ดาตา้เซฟ จ ากดั x, II I   I   I, II     
บรษิทั ไดนามคิ ไอท ีโซลูชัน่ส ์จ ากดั x, II I   I I  I     
บรษิทั เจวเีค อนิเตอรเ์นชัน่แนล มฟูเวอรส ์จ ากดั x, II I   I I  I, II     
บรษิทั เจดบัเบิล้ยูด ีทรานสปอรต์ (ประเทศไทย) จ ากดั x, II I, II   I   I     
บรษิทั จาแพค็ โฮลดิง้ จ ากดั   x, II I, II         
บรษิทั แปซฟิิค หอ้งเยน็ จ ากดั   x, II I, II         
บรษิทั แปซฟิิค โลจสิตกิส ์โปร จ ากดั   x, II I, II         
บรษิทั เจดบัเบิล้ยูด ีเอเชยี จ ากดั x, II I   I  I, II     I 
บรษิทั เจดบัเบิล้ยูด ีแปซฟิิค จ ากดั   x, II I, II         
บรษิทั เจพเีค โคลดส์โตเรจ จ ากดั I I x, II I, II         
บรษิทั เจดบัเบิล้ยูด ีแปซฟิิค แลนด ์จ ากดั I I x, II I, II         
บรษิทั เจวเีค อนิเตอรเ์นชัน่แนล มฟูเวอรส์ (ประเทศสหรฐัอเมรกิา) จ ากดั I       I     
บรษิทั เจวเีค อนิโดไชน่า มฟูเวอรส์ จ ากดั (ประเทศเวยีดนาม) I       I     
บรษิทั เจดบัเบิล้ยูด ีเอเชยี โฮลดิง้ ไพรเวท จ ากดั (ประเทศสงิคโปร)์ I  I    I, II      
บรษิทั JCM Logistics and Warehousing Private จ ากดั (ประเทศสงิคโปร)์ I  I    I, II      
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บริษทั 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

บริษทัร่วม 
            

บรษิทั เจวเีค-นากา มฟูเวอรส์ จ ากดั (ประเทศกมัพูชา)         I     
บรษิทั เจวเีค-นากา มฟูเวอรส์ จ ากดั (ประเทศตมิอรต์ะวนัออก)             
บรษิทั EM Logistics & Warehousing Private จ ากดั (ประเทศสงิคโปร)์ I  I    I, II      
บรษิทั เจดบัเบิล้ยูด ีเอเชยี โลจสิตกิส ์(กมัพูชา) จ ากดั I  I    I, II      

บริษทัท่ีเก่ียวข้อง 
            

บรษิทั โฟร ์วนิด ์อนิดสัเทรยีล จ ากดั I       I     
บรษิทั ทาฟา่ แอลไลแอนซ ์โลจสิตกิส ์จ ากดั I            
บรษิทั แหลมฉบงั วเีอสพพี ีจ ากดั I            
บรษิทั อนิพอยทว์ชิ ัน่ จ ากดั   I I         
บรษิทั โชคสมทุรมารนี จ ากดั   I I         
บรษิทั ซวีาย โซลูชัน่ จ ากดั     I        
บรษิทั บลิฟิงเกอร ์(ไทย) คอนสตรคัชัน่ จ ากดั             
บรษิทั เบตา้จ ีจ ากดั             
บรษิทั ทรพัยพ์ูนทว ีจ ากดั        I     
บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ มารเ์กต็ติง้ จ ากดั         I    
บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จ ากดั         I    
บรษิทั ภทัรลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน)         I    
บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)         I,III    
บรษิทั ธนารกัษพ์ฒันาสนิทรพัย ์จ ากดั         I, III    
บรษิทั ไลออ้น (ประเทศไทย) จ ากดั          I   
บรษิทั ไทยโคบาช ิจ ากดั          I   
บรษิทั มอลเทน (ประเทศไทย) จ ากดั มหาชน          I   
บรษิทั ไทยซลิเิกตเคมคิลั จ ากดั          x   
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บริษทั 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

บรษิทั ลคิโิทม ิ(ประเทศไทย) จ ากดั          I   
บรษิทั เอส.ท.ี (ไทยแลนด)์ จ ากดั          I   
บรษิทั อสีเทริน์ซลิเิกต จ ากดั          x   
บรษิทั ลอ็กซเลย่ ์พรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั           I  
บรษิทั สนิเสอืปา่ จ ากดั           I  
บรษิทั ปรนิดา จ ากดั (มหาชน)           I  

หมำยเหตุ (1)  
x  =  ประธานกรรมการ 
I  =  กรรมการ 
II  =  ผูบ้รหิาร 
III  =  กรรมการตรวจสอบ 
 

หมำยเหตุ (2) 

1  นำยชวนนิทร ์บณัฑติกฤษดำ 7 นำยธเนศ พริยิโ์ยธนิกุล 

2 นำงสำวอมรพรรณ บณัฑติกฤษดำ 8 นำงสำวอรวรรณ วรนิจ 

3 นำยจติชยั นิมติรปญัญำ 9 นำยวเิชฐ ตนัตวิำนิช  

4 นำงอจัฉรำ นิมติรปญัญำ 10 นำยมงักร ธนสำรศลิป์ 

5 นำยณฐัภมู ิเปำวรตัน์ 11 นำยวชิญำ จำตกิวณชิ 

6 นำยเอกพงษ์ ตัง้ศรสีงวน 12 นำยวชิชุ สงักรธนกจิ 
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เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่1 

เอกสำรแนบ 3 หน้ำ 1 / 1 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทัฯ 
 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง  
/ วนัท่ีได้รบั แต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ประวติัอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 
นำงสำวกรกช วนสวสัดิ ์ 36 คุณวุฒกิำรศกึษำ 

 ปรญิญำตร ีคณะวทิยำศำสตรป์ระยุกต์ 
สำขำวทิยำกำรคอมพวเิตอร ์ 
สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้พระนครเหนือ 

 ปรญิญำตร ีคณะบรหิำรธุรกจิ 
สำขำบญัช ีมหำวทิยำลยัรำมคำแหง 

Certificete 
 ประกำศนียบตัรผูต้รวจสอบภำยในของ 

ประเทศไทย (CPIAT) 
ประวตักิำรอบรม 
 หลกัสตูร COSO 2013 ภำคทฤษฎแีละปฏบิตั ิ
 อบรมหลกัสตูร IT Audit ของสภำวชิำชพีบญัช ี
 อบรมประกำศนียบตัรผูต้รวจสอบภำยใน CPIAT 
 โครงกำรด ำรงและปรบัปรุงคุณภำพงำนตรวจสอบ

ภำยในของหน่วยงำน 
 แบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัมำตรกำรต่อตำ้นกำร

คอรร์ปัชัน่ 
 แนวทำงกำรสบืสวน สอบสวน กำรทจุรติ 

พ.ศ.2553 - พ.ศ.2554 
พ.ศ.2555 - พ.ศ.2558 
พ.ศ.2559 ถงึ ปจัจุบนั 

 ผูช้่วยผูจ้ดักำร 
 ผูจ้ดักำร 
 ผูจ้ดักำรอำวุโส 

แผนกตรวจสอบภำยใน/บจก.สอบบญัชธีรรมนติ ิ
/ใหบ้รกิำรตรวจสอบบญัชแีละตรวจสอบภำยใน 
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  เอกสำรแนบ 4 หน้ำ 1 / 1 

 
 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น 

 

-ไม่ม-ี 

 


