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ส่วนที� 1 การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) ("บริษัทฯ") และบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจให้บริการทางด้านโล
จิสติกส์ภายในประเทศ (In-land Logistics) อยา่งครบวงจรมานานกวา่ 37 ปี และมุง่มั)นที)จะก้าวเป็นผู้ นําในการให้บริการ
ด้านโลจิสติกส์ในภมูิภาคเอเชีย โดยมุ่งเน้นการให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที)ทนัสมยัเพื)อเพิ)มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจดัการและตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างรวดเร็วซึ)งเป็นหวัใจสําคญัในการให้บริการด้านโลจิ
สติกส์ ควบคูก่บัการให้บริการด้วยบคุลากรที)มีประสบการณ์ซึ)งมีความเชี)ยวชาญในการให้บริการ 

 ในปี 2559 ที)ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขยายการให้บริการของกลุ่มบริษัทไปในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศลาว พม่า 
และกมัพชูา เป็นที)เรียบร้อยแล้ว โดยบริการของกลุม่บริษัทครอบคลมุการให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ที)หลากหลาย ตั �งแต่
การให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้า การให้บริการขนสง่สนิค้า การบริการขนย้าย และการให้บริการรับฝากเอกสารและ
ข้อมลู ภายใต้การดําเนินงานของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วมทั �งหมด 24 บริษัท ได้แก่ 

ธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้า 

(1) บริษัทฯ 
(2) บริษัท ออโต้ลอจิค จํากดั ("ATL"): บริษัทยอ่ยที)บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 99.9 
(3) บริษัท จาแพ็ค โฮลดิ �ง จํากดั ("JAPACH"): บริษัทยอ่ยที)บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 99.9 
(4) บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี เอเชีย จํากดั ("JWDA"): บริษัทยอ่ยที)บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 99.9 
(5) JWD Asia Holding Private Limited ("JWDAH"): บริษัทยอ่ยที)บริษัทฯ ถือหุ้นผา่น JWDA ร้อยละ 99.9 
(6) EMLOG Logistics & Warehousing PTE. LTD. ("EMLOG"): บริษัทร่วมที)บริษัทฯ ถือหุ้นผา่น JWDAH ร้อยละ 

50.0 
(7) JWD Asia Logistics (Cambodia) Co., Ltd. (“JWDAL (Cambodia)”): บริษัทร่วมที)บริษัทฯ ถือหุ้นผา่น EMLOG 

ร้อยละ 50.0 
(8) JCM Logistics and Warehousing Private Limited (“JCM”): บริษัทยอ่ยที)บริษัทฯ ถือหุ้นผา่น JWDAH ร้อยละ 52.5 
(9) JWD Asia Logistics (Myanmar) Co.,Ltd. (“JWDAL (Myanmar)”): บริษัทย่อยที)บริษัทฯ ถือหุ้นผ่าน JCM 

ร้อยละ 52.5 
(10) บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จํากดั ("PCS"): บริษัทยอ่ยที)บริษัทฯ ถือหุ้นผา่น JAPACH ร้อยละ 99.9 
(11) บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี แปซิฟิค จํากดั ("JWDP"): บริษัทยอ่ยที)บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 99.7 
(12) บริษัท เจพีเค โคลด์สโตเรจ จํากดั ("JPK"): บริษัทยอ่ยที)บริษัทฯ ถือหุ้นผา่น JWDP ร้อยละ 66.7 

ธุรกิจให้บริการขนสง่สนิค้า 

(13) บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จํากดั ("JTS"): บริษัทยอ่ยที)บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 99.9 
(14) บริษัท แปซิฟิค โลจิสติกส์ โปร จํากดั ("PLP"): บริษัทยอ่ยที)บริษัทฯ ถือหุ้นผา่น JAPACH ร้อยละ 99.9 
(15) บริษัท ลิ �งค์ เอเชีย โลจิสติกส์ จํากดั (“LAL”): บริษัทร่วมที)บริษัทถือหุ้นผา่น JWDA ร้อยละ 40.0 
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ธุรกิจให้บริการขนย้ายในประเทศและตา่งประเทศ 

(16) บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั)นแนล มฟูเวอรส์ จํากดั ("JVK"): บริษัทยอ่ยที)บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 99.9 
(17) บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั)นแนล มฟูเวอรส์ (ประเทศสหรัฐอเมริกา) จํากดั ("JVKUS"): บริษัทยอ่ยที)บริษัทฯ ถือหุ้น

ผา่น JVK ร้อยละ 100.0 
(18) บริษัท เจวีเค อินโดไชน่า มูฟเวอรส์ จํากัด (ประเทศเวียดนาม) ("JVKVN"): บริษัทย่อยที)บริษัทฯ ถือหุ้นผ่าน 

JVK ร้อยละ 100.0 
(19) บริษัท เจวีเค-นากา มูฟเวอรส์ จํากัด (ประเทศกมัพูชา) ("JVKCAM"): บริษัทร่วมที)บริษัทฯ ถือหุ้นผ่าน JVK 

ร้อยละ 50.0  
(20) บริษัท เจวีเค-นากา มฟูเวอรส์ จํากัด (ประเทศติมอร์ตะวนัออก) ("JVKET"): บริษัทร่วมที)บริษัทฯ ถือหุ้นผ่าน 

JVK ร้อยละ 50.0 
ธุรกิจให้บริการรับฝากเอกสารและข้อมลู 

(21) บริษัท ดาต้าเซฟ จํากดั ("DTS"): บริษัทยอ่ยที)บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 99.9 

ธุรกิจอื)นๆ 

(22) บริษัท เบญจพรแลนด์ จํากดั ("BJL"): บริษัทยอ่ยที)บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 99.9 
(23) บริษัท ไดนามิค ไอที โซลชูั)นส์ จํากดั ("DITS"): บริษัทยอ่ยที)บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 99.9 

(24) บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี แปซิฟิค แลนด์ จํากดั ("JPLAND"): บริษัทยอ่ยที)บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 66.7 

1.1 วิสัยทัศน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัท 

กลุม่บริษัทมีวิสยัทศัน์ในการดําเนินงานดงัตอ่ไปนี � 

1. มุง่มั)นที)จะเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ชั �นนําในภมูิภาคเอเชียอยา่งครบวงจร ผา่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที)มี
ประสิทธิภาพ อีกทั �งพิจารณาโอกาสทางธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการควบรวมกิจการ หรือการร่วมทุนธุรกิจที)
เกี)ยวข้องกบัธุรกิจโลจิสติกส์ของกลุม่บริษัท 

2. มุ่งมั)นที)จะพฒันาประสิทธิภาพในการให้บริการของกลุ่มบริษัทเพื)อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึง
พอใจให้กบัลกูค้าอยา่งสงูสดุ 

3. มุ่งมั)นที)จะดําเนินธุรกิจด้วยหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาลเพื)อส่งเสริมระบบการกํากับดูแลกิจการที)ดีใน
อตุสาหกรรมโลจิสติกส์ 

เพื)อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายดังกล่าว บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบการจดัเก็บข้อมลู โดยวางระบบเพื)อให้สามารถติดตามและตรวจสอบ (Track & trace) สินค้าของ
ลกูค้าได้ตลอดเวลา เพื)อให้ลกูค้ามั)นใจในการดแูลและจดัสง่สนิค้าของกลุม่บริษัท รวมทั �งได้พฒันาคณุภาพของคลงัสนิค้า
และการให้บริการของกลุม่บริษัทให้ทดัเทียมกบัมาตรฐานสากล 
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1.2 การเปลี�ยนแปลงและพัฒนาการที�สาํคัญ  

กลุม่บริษัทได้เริ)มดําเนินการมานานกวา่ 37 ปี โดยมี คณุวิทยา บณัฑิตกฤษดา เป็นผู้ก่อตั �ง บริษัท เจวีเค อินเตอร์
เนชั)นแนล มฟูเวอรส์ จํากดั ("JVK") ซึ)งถกูจดัตั �งขึ �นเป็นบริษัทแรกของกลุม่บริษัท โดยมีวตัถปุระสงค์เพื)อให้บริการขนย้าย
ของใช้และเครื)องเรือนภายในบ้าน โดยเน้นให้บริการแก่ลกูค้าต่างชาติที)ย้ายถิ)นฐานเข้ามาทํางานในประเทศไทย เช่น 
พนกังานของบริษัทข้ามชาติ และเจ้าหน้าที)ในสถานทตูตา่งๆ 

ด้วยคุณภาพในการให้บริการ JVK จึงมีลูกค้าเพิ)มขึ �นอย่างต่อเนื)อง และทําให้ JVK มีความจําเป็นที)จะต้องมี
คลงัสินค้าเพื)อรับฝากสิ)งของก่อนการขนย้าย JVK จึงเช่าคลงัสินค้าชั)วคราวบริเวณถนนพัฒนาการ กรุงเทพฯ เนื �อที)
ประมาณ 1,200 ตารางเมตร เพื)อรับฝากสิ)งของก่อนการขนย้ายในปี 2524 โดยคลงัสนิค้าดงักลา่วนบัเป็นคลงัสินค้าแห่ง
แรกของกลุม่บริษัท  

ความสาํเร็จในธุรกิจการให้บริการขนย้ายของ JVK ทําให้กลุม่ผู้ ถือหุ้นเลง็เห็นวา่ธุรกิจด้านโลจิสติกส์มีแนวโน้มที)จะ
มีการเติบโตที)ดีในอนาคตจึงตดัสนิใจจดัตั �ง บริษัท เบญจพรแลนด์ จํากดั ("BJL") ขึ �นในปี 2532 โดยมีธุรกิจหลกัคือการให้
เช่าอาคารสาํนกังานและคลงัสนิค้า และในปีเดียวกนั JVK ได้ซื �อที)ดินบริเวณถนนกรุงเทพกรีฑา กรุงเทพฯ จํานวน 5 ไร่ 38 
ตารางวา เพื)อใช้ก่อสร้างอาคารสํานกังานและคลงัสินค้าของตนเองสําหรับรองรับการรับฝากสินค้าของ JVK ที)เพิ)มขึ �น 
โดยมีเนื �อที)ประมาณ 3,228 ตารางเมตร ในปี 2534 กลุ่มผู้ ถือหุ้นได้จัดตั �ง บริษัท ดาต้าเซฟ จํากดั ("DTS") เพื)อดําเนิน
ธุรกิจให้บริการจดัการเอกสารและข้อมลู ซึ)ง DTS เป็นบริษัทแหง่แรกของประเทศไทยที)ให้บริการรับฝากเอกสารและข้อมลู
แบบครบวงจร 

ในปี 2536 กลุ่มผู้ ถือหุ้นตดัสินใจจัดตั �ง บริษัท เจดบัเบิ �ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (ภายหลงัได้แปรสภาพเป็น 
บริษัทมหาชน ในปี 2557) เพื)อให้บริการจดัการคลงัสนิค้าแก่ลกูค้าอื)น (Third Party Logistics Provider) ตอ่มาในปี 2539 
BJL ได้เช่าที)ดินบริเวณถนนสามวา กรุงเทพฯ จํานวน 18 ไร่ 156 ตารางวา เพื)อสร้างคลงัสินค้าขนาด 1,920 ตารางเมตร 
จํานวน 10 หลงั โดยแบ่งให้ บริษัทฯ เช่าเพื)อรองรับธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าของบริษัทฯ และแบ่งพื �นที)
บางสว่นให้กบั DTS เช่าเพื)อใช้ในการดําเนินธุรกิจจดัการเอกสารและข้อมลู   

ในปี 2540 บริษัทฯ ได้ให้บริการจดัการคลงัสินค้างานแรกแก่ บริษัท เอฟอี ซูริค จํากดั โดยใช้พื �นที)คลงัสินค้าของ 
BJL บริเวณถนนสามวา พื �นที)ประมาณ 2,000 ตารางเมตร ซึ)งนับเป็นก้าวสําคัญของกลุ่มบริษัท ในการเข้ามาเป็นผู้
ให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้าอยา่งเต็มตวั โดยบริการที)กลุม่บริษัทให้บริการในขณะนั �นครอบคลมุตั �งแต ่การรับฝาก
สนิค้า การจดัการสนิค้า ตลอดจนการขนสง่สนิค้าให้กบัลกูค้าของบริษัท เอฟอี ซูริค จํากดั 

ในปี 2541 บริษัทฯ ขยายฐานการให้บริการไปในเขตนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวนัออก (Eastern Seaboard) 
โดยเริ)มให้บริการจดัการสินค้าให้กบั บริษัท สยามมิตซุย พี ที เอ จํากดั (ภายหลงัรวมอยู่ในกลุม่ของ บริษัท เอสซีจี เคมิ
คอลส์ จํากดั) เป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี ซึ)งเป็นการให้บริการบนพื �นที)ของลกูค้า (On-site operation) พื �นที)โดยรวมกวา่ 
30,000 ตารางเมตร ซึ)งจากการให้บริการที)มีประสิทธิภาพทําให้ บริษัทฯ เริ)มเป็นที)รู้จกัในกลุม่ผู้ประกอบการในเขตนิคม
อตุสาหกรรมในภาคตะวนัออก และมีลกูค้าเข้ามาอย่างตอ่เนื)อง อาทิ บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จํากดั เป็นต้น ต่อมาในปี 
2542 บริษัทฯ ดําเนินการเช่าพื �นที)ชั)วคราวในเขตทา่เรือแหลมฉบงั และได้รับความไว้วางใจจากกลุม่บริษัท เอสซีจี-ดาว เค
มิคอลส์ จํากัด ("SCG-DOW ") ให้เป็นผู้ ให้บริการจัดการคลงัสินค้าเม็ดพลาสติก (พื �นที)ประมาณ 10,000 ตารางเมตร) 
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เพื)อรอการส่งออกของกลุ่ม SCG-DOW ซึ)งเป็นผู้ประกอบการผลิตและจําหน่ายเม็ดพลาสติกรายใหญ่ในประเทศเป็น
ระยะเวลาประมาณ 7 ปี  

บริษัทฯ มีความมุง่มั)นที)จะพฒันาศกัยภาพของกลุม่บริษัทเพื)อก้าวเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ชั �นนําในภมูิภาค
เอเชียผ่านระบบการจัดเก็บข้อมูลที)มีประสิทธิภาพและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที)ทนัสมยัสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้าได้อยา่งรวดเร็ว ทั �งนี � เพื)อเพิ)มประสทิธิภาพในการให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้า กลุม่ผู้ ถือหุ้นจึงได้
จดัตั �ง บริษัท ไดนามิค ไอที โซลชูั)นส์ จํากดั ("DITS") ในปี 2545 เพื)อให้บริการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
เริ)มแรก DITS เน้นให้บริการกบักลุม่บริษัท เพื)อเพิ)มประสทิธิภาพในการให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าของกลุม่บริษัท 
และดําเนินการขยายขอบเขตการให้บริการไปยงับคุคลภายนอกในลาํดบัตอ่มา  

ในปี 2546 กลุ่มบริษัทได้เข้าทําสญัญาเช่าพื �นที)ท่าเรือแหลมฉบังแปลงแรกจํานวน 50 ไร่ กับการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทยเพื)อขยายการให้บริการคลงัสินค้าและรองรับความต้องการคลงัสินค้าในพื �นที)แหลมฉบงั นอกจากนี � ในปี
เดียวกนั บริษัทฯ ได้รับสมัปทานจากการทา่เรือแหง่ประเทศไทยให้ดแูลรับฝากและขนย้ายสินค้าที)เข้าข่ายสนิค้าอนัตราย
ตามพระราชบญัญัติวตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 ที)ทําการขนสง่ผ่านทา่เรือแหลมฉบงัเป็นระยะเวลา 30 ปี ปัจจุบนั บริษัทฯ 
เป็นผู้ประกอบการรายเดียวที)ได้รับสมัปทานจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยให้เป็นผู้ ดูแลรับฝากและขนย้ายสินค้า
อนัตรายที)ผา่นเข้าออกทา่เรือแหลมฉบงั 

ในปี 2547 บริษัทฯ มีคลงัสินค้าเพื)อให้บริการรับฝากและจดัการสินค้าในเขตท่าเรือแหลมฉบงัประมาณ 40,000 
ตารางเมตร ทั �งนี � สินค้าที)รับฝากในคลงัสินค้าดงักล่าวจะถูกบริหารจัดการด้วยระบบจัดการคลงัสินค้า (Warehouse 
Management System หรือ "WMS") ซึ)งพฒันาโดย DITS ทําให้บริษัทฯ และลกูค้าสามารถติดตามสถานะของสินค้าได้
ตลอดเวลาแบบเรียลไทม์ (Realtime) นอกจากนี � เพื)อรองรับการให้บริการขนสง่ของกลุม่บริษัท กลุม่ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัจดัตั �ง 
บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จํากดั ("JTS") ขึ �นในปีเดียวกนั ซึ)งทําให้กลุม่บริษัทเป็นผู้ให้บริการด้านโล
จิสติกส์ในประเทศอยา่งครบวงจร (Integrated Logistics Service) 

ในปี 2550 บริษัทฯ เป็นบริษัทแรกที)ให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าเขตปลอดอากร (Free zone) ในเขตพื �นที)
ทา่เรือแหลมฉบงั พื �นที)ประมาณ 10,000 ตารางเมตร นอกจากนี � กลุม่บริษัทเล็งเห็นโอกาสการเติบโตของธุรกิจยานยนต์
ซึ)งเป็นสินค้าที)มีการนําเข้าและส่งออกที)สําคญัของประเทศไทย บริษัทฯ จึงตัดสินใจจัดตั �ง บริษัท ออโต้ลอจิค จํากัด 
("ATL") ในปี 2551 เพื)อขยายฐานการให้บริการจดัการสินค้าที)มุ่งเน้นสินค้าประเภทรถยนต์ โดยงานแรกที) ATL ได้รับคือ
การให้บริการจัดการรถยนต์ให้กับ บริษัท นิสสนั มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือกลุ่มนิสสนั โดย ATL ได้นําระบบ
จัดการพื �นที)รับฝากรถยนต์ ("Automotive Yard Management System หรือ "AYMS") ที)พฒันาโดย DITS มาใช้ในการ
จดัการรถยนต์ของ บริษัท นิสสนั มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั ซึ)งนอกจากระบบดงักลา่วจะช่วยเพิ)มประสิทธิภาพให้กบั 
ATL ในการจดัการรถยนต์ ระบบดงักลา่วยงัเชื)อมต่อระหว่างระบบข้อมลูของ ATL และระบบจดัการการผลิตรถยนต์ทั)ว
โลกของกลุ่มนิสสนั ซึ)งทําให้กลุม่นิสสนัที)อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศสามารถติดตามและตรวจสอบรถยนต์ของ
กลุ่มนิสสนั (Track and trace) ได้ตลอดเวลาแบบเรียลไทม์ โดย ณ ปัจจุบัน ATL เป็นผู้ ให้บริการจัดการพื �นที)รับฝาก
รถยนต์รายเดียวที)กลุม่นิสสนัไว้วางใจและอนญุาตให้ทําการเชื)อมตอ่ระบบของ ATL กบัระบบของกลุม่นิสสนั   

ในปี 2555 บริษัทฯ จดัตั �งบริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี เอเชีย จํากดั ("JWDA") เพื)อลงทนุในธุรกิจร่วมทุน โดยเฉพาะการ
ลงทนุในตา่งประเทศ  
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ในปี 2556 กลุม่บริษัทโดย JWDA เข้าร่วมลงทนุกบับริษัท จาแพ็ค โฮลดิ �ง จํากดั ("JAPACH") เพื)อจดัตั �ง บริษัท เจ
ดบัเบิ �ลยดูี แปซิฟิค จํากดั ("JWDP") เพื)อดําเนินธุรกิจในการให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและ
แช่แข็ง นอกจากนี � JWDP ยงัได้ร่วมกบั บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ �งส์ จํากดั จดัตั �ง บริษัท เจพีเค โคลด์สโตเรจ จํากดั ("JPK") 
เพื)อให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง และเข้าร่วมลงทนุกบั บริษัท เก็ท บิลเดอร์ จํากดั 
เพื)อจดัตั �ง บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี แปซิฟิค แลนด์ จํากดั ("JPLAND") เพื)อรองรับโอกาสในการดําเนินธุรกิจให้บริการรับฝาก
และบริหารสนิค้าของกลุม่บริษัทในอนาคต 

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้เข้าซื �อ JAPACH จากผู้ ถือหุ้นเดิม (ผู้ ถือหุ้นกลุ่มนิมิตรปัญญา) การซื �อหุ้นดงักล่าวทําให้
บริษัทฯ ได้เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ใน บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จํากัด ("PCS") ซึ)งให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าควบคุม
อณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง และ บริษัท แปซิฟิค โลจิสติกส์ โปร จํากดั ("PLP") ซึ)งให้บริการขนสง่สนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่
เย็นและแช่แข็ง นอกจากนี � บริษัท เจดบัเบิ �ลยูดี เอเชีย จํากัด (“JWDA”) ได้จัดตั �ง JWD Asia Holding Private Limited 
(“JWDAH”) เพื)อร่วมลงทุนกับบริษัท Clipper Holdings Ltd. ในการจัดตั �งบริษัท EM Logistics & Warehousing Pte. 
Ltd. (“EMLOG”) เพื)อประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัท JWD Asia Logistics (Cambodia) Co., Ltd. เพื)อให้บริการ
รับฝากและบริหารสนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง และ JWDAH เข้าร่วมลงทนุกบับริษัท Clipper Holdings Ltd. 
และบริษัท Marchetti Group Holdings PTE. LTD. ในการจัดตั �งบริษัท JCM Logistics and Warehousing Private 
Limited (“JCM”) เพื)อประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื)น ที)เกี)ยวข้องกบัธุรกิจสินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่
แข็ง 

ในปี 2558 JCM ได้จดัตั �ง JWD ASIA Logistics (Myanmar) Co.,Ltd. (“JWDAL (Myanmar)”) เพื)อให้บริการรับ
ฝากและบริหารสนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง 

บริษัทฯ เชื)อว่าประสิทธิภาพในการให้บริการรับฝากและบริหารสินค้า และความสามารถในการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วเป็นปัจจัยสําคญัในการให้บริการด้านโลจิสติกส์ บริษัทฯ จึงได้นําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology) มาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารสินค้า ทั �งนี � ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที)นํามาใช้จะถกูปรับให้เข้ากบัลกัษณะของสินค้าแต่ละประเภท และพฒันาเพื)อตอบสนองความต้องการของ
ลกูค้าอย่างตรงจุด บริษัทฯ ได้พฒันาระบบของบริษัทฯ ให้สามารถเชื)อมต่อกบัระบบของลกูค้า ซึ)งทําให้ลกูค้าสามารถ
ติดตามสถานะของสนิค้าได้ตลอดเวลาแบบเรียลไทม์ (Realtime) อีกทั �งมีการรับสง่ข้อมลูระหวา่งบริษัทฯ และลกูค้าอยา่ง
ตอ่เนื)อง เพื)อเพิ)มประสทิธิภาพในการจดัการสนิค้า และลดความผิดพลาดที)อาจจะเกิดขึ �น 

การขยายธุรกิจอยา่งตอ่เนื)องของกลุม่บริษัท ทําให้ปัจจบุนักลุม่บริษัทเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์อยา่งครบวงจร
ซึ)งครอบคลมุการให้บริการรับฝากสินค้า การให้บริการจัดการสินค้า และการให้บริการขนสง่สินค้า โดยสินค้าที)บริษัทฯ 
ให้บริการจดัการสามารถจําแนกออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ สนิค้าทั)วไป สนิค้าอนัตราย รถยนต์ และสนิค้าควบคมุอณุหภมูิ
แช่เย็นและแช่แข็ง ตลอดจนการให้บริการขนย้ายของใช้ เครื)องเรือนภายในบ้านและสาํนกังานทั �งในและตา่งประเทศ และ
การให้บริการจดัการเอกสารและข้อมลู ซึ)งช่วยสนบัสนนุให้กลุม่บริษัทเป็นหนึ)งในผู้ นําในการให้บริการด้านโลจิสตกิส์อยา่ง
ครบวงจร (Integrated Logistics Service) อีกด้วย 
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พฒันาการสาํคญัของบริษัทฯ ในช่วง 4 ปีที)ผา่นมา สรุปได้ดงันี � 

ปี 2556 � กลุม่บริษัทขยายการดําเนินธุรกิจเข้าสูธุ่รกิจให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่
เย็นและแช่แข็ง โดยเข้าร่วมลงทนุกบั JAPACH ซึ)งถือหุ้นในบริษัทที)เชี)ยวชาญในการให้บริการรับ
ฝากและบริหารสินค้าควบคมุอณุหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง โดยจัดตั �ง JWDP ด้วยทุนจดทะเบียน 
50,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน 500,000 หุ้น มูลค่าที)ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
เพื)อดําเนินให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้าเพื)อรับฝากสนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง 

 � JWDP ร่วมกับ บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ �งส์ จํากัด จัดตั �ง JPK ด้วยทุนจดทะเบียน 90,000,000 
บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน 900,000 หุ้น มลูคา่ที)ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื)อรองรับแผน
ธุรกิจในการขยายการให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าควบคุมอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็งของ
กลุม่บริษัท  

 � JWDP ร่วมกบั บริษัท เก็ท บิลเดอร์ จํากดั จดัตั �ง JPLAND ด้วยทนุจดทะเบียน 60,000,000 บาท 
ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน 600,000 หุ้น มลูคา่ที)ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื)อรองรับโอกาสการ
ให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้าของบริษัทฯ ในอนาคต 

 � DITS ได้รับรางวลั TICTA Awards 2013 จากสํานกังานสง่เสริมอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย จากการพัฒนาระบบ 
AYMS 

 � DITS ได้รับรางวลั ICT Excellence Awards จากสมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย จาก
การพฒันาระบบ AYMS 

ปี 2557 � บริษัทฯ ซื �อหุ้ นของ JAPACH จากผู้ ถือหุ้นเดิม (ผู้ ถือหุ้นกลุ่มนิมิตรปัญญา) ประกอบด้วยหุ้ น
สามญัจํานวน 1,525,000 หุ้น จากผู้ ถือหุ้นเดิม และให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเดิมในการซื �อหุ้นที)ออกใหม่
ของบริษัทฯ โดยกลุม่ผู้ ถือหุ้นตกลงคํานวณสทิธิในการจองซื �อหุ้นจากมลูค่ายตุิธรรม และตกลงที)
จะทําการซื �อหุ้นของ JAPACH ในราคาตามมูลค่าที)ตราไว้ (100 บาทต่อหุ้น) ส่งผลให้บริษัทฯ 
เป็นผู้ ถือหุ้นของ PCS และ PLP ผา่น JAPACH  

� เมื)อวนัที) 18 มีนาคม 2557 บริษัทฯ เพิ)มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามญัจํานวน 
460,200 หุ้น มลูคา่ที)ตราไว้หุ้นละ 100 บาท สง่ผลให้บริษัทฯ มีทนุหุ้นสามญัที)ออกและชําระแล้ว
จํานวน 200,790,000 บาท 

 � เมื)อวนัที) 28 สิงหาคม 2557 บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี)ยนชื)อเป็น บริษัท เจ
ดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และได้ดําเนินการเปลี)ยนมลูค่าที)ตราไว้หุ้นละ 100 
บาท เป็น 0.5 บาท อีกทั �ง เพิ)มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจํานวน 99,210,000 บาท 
ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน 198,420,000 หุ้น มลูค่าที)ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท โดยจัดสรรหุ้น
สามญัเพิ)มทนุใหมจํ่านวน 39,210,000 บาท คิดเป็น 79,420,000 หุ้น แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ)มทุนใหม่จํานวน 60,000,000 บาท เพื)อเสนอขายให้แก่ประชาชนครั �งแรกจํานวน 
120,000,000 หุ้ น ส่งผลให้บริษัทฯ มีหุ้ นสามัญทั �งหมดจํานวน 600,000,000 หุ้ น ซึ)งเป็นทุน
สามญัที)ออกและชําระแล้วจํานวน 240,000,000 บาท 
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� บริษัทฯ ซื �อหุ้น JWDP จํานวน 2,450,000 หุ้น ในราคาตามมลูคา่ที)ตราไว้ (100 บาทตอ่หุ้น) จาก 
JAPACH และ 2,450,000 หุ้น ในราคาตามมลูค่าที)ตราไว้ (100 บาทตอ่หุ้น) จาก JWDA เพื)อให้
บริษัทฯ ถือหุ้นใน JWDP โดยตรง 

� JWDA จดัตั �ง JWDAH ด้วยทนุจดทะเบียน 1 ดอลลาร์สงิคโปร์ ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน 1 
หุ้น มลูคา่ที)ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สงิคโปร์ เพื)อประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื)น 

� JWDAH ร่วมกับบริษัท Clipper Holdings Ltd. ในการจัดตั �ง EMLOG ด้วยทุนจดทะเบียน 2 
ดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน 2 หุ้น มูลค่าที)ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เพื)อ
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัท JWDAL (Cambodia) ด้วยทนุจดทะเบียน 2,000,000 Riel 
ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน 500,000 หุ้น มูลค่าที)ตราไว้หุ้นละ 4,000 Riel เพื)อให้บริการรับ
ฝากและบริหารสนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง  

� JWDAH เข้าร่วมลงทนุกบับริษัท Clipper Holdings Ltd. และบริษัท Marchetti Group Holdings 
PTE. LTD. ในการจดัตั �งบริษัท JCM ด้วยทนุจดทะเบียน 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ประกอบด้วย
หุ้นสามญัจํานวน 1,000 หุ้น มลูค่าที)ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ เพื)อประกอบธุรกิจโดยการ
ถือหุ้นในบริษัทอื)น ที)เกี)ยวข้องกบัธุรกิจสนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง 

ปี 2558 � JCM จดัตั �ง JWDAL (Myanmar) ด้วยทนุจดทะเบียน 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยหุ้น
สามัญจํานวน 300,000 หุ้น มูลค่าที)ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เพื)อให้บริการรับฝากและ
บริหารสนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง  

� บริษัทฯเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ)มทุนต่อประชาชนทั)วไปเป็นครั �งแรก ในระหว่างวันที) 21-23 
กนัยายน 2558 เป็นจํานวน 120,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 11บาท ซึ)งต่อมาบริษัทได้รับเงิน
จากการขายหุ้นสามญัเพิ)มทุนดงักล่าวเป็นจํานวนเงินทั �งสิ �น 1,320,000,000 บาท โดยหลงัหกั
คา่ใช้จ่ายในการเสนอขายหลกัทรัพย์แล้ว บริษัทได้รับเงินสทุธิจํานวน 1,286,295,000 บาท 

ปี 2559 � บริษัทฯจดทะเบียนเพิ)มทนุจาก 300,000,000 บาท เป็น 510,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามญั
จํานวน 420,000,000 หุ้น มูลค่าที)ตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท รวมเป็น 210,000,000 บาท เพื)อ
รองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯในอตัราสว่น 10 หุ้นเดิมตอ่ 7 หุ้นใหม ่

� JWDA ร่วมกับกลุ่มบริษัท Srithai Group และบริษัท หะรินสุตขนส่ง จํากัด จัดตั �งบริษัท ลิ �งค์ 
เอเชีย โลจิสติกส์ จํากดั (“LAL”) ด้วยทุนจดทะเบียน 16,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญั
จํานวน 160,000 หุ้น มูลค่าที)ตราไว้หุ้ นละ 100 บาทเพื)อให้บริการขนส่งข้ามแดนในภูมิภาค
อาเซียน 

� บริษัทฯได้รับการจัดอนัดบัความน่าเชื)อถือจากบริษัท ฟิทช์ เรทติ �งส์ (ประเทศไทย) จํากัด โดย
ได้รับอนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-term Rating) เท่ากับ BBB+(tha) 
และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั �น (National Short-term Rating) ที) F2(tha) แนวโน้ม
เครดิตมีเสถียรภาพ 
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1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 
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หมายเหต:ุ -  บริษัท คงิฟิชเชอร์ โฮลดิ �งส์ จํากดั เป็นบริษัทในกลุม่ของบริษัท มารูฮา นิชิโร คอร์ปอเรชั)น (ประเทศญี)ปุ่ น) ให้บริการผลติและสง่ออก   อาหาร
แช่แข็ง 

-  กลุ่ม Whitcraft เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัท Clipper Holdings จํากัด โดยกลุ่ม Whitcraft เป็นผู้ประกอบการในกิจการให้บริการเกี)ยวกับรถยนต์
หรือเครื)องจกัรสําหรับทําการก่อสร้าง โครงการโครงสร้างพื �นฐานในพื �นที)ธุรกันดาร และเป็นผู้ ให้บริการ The Pizza Company ในประเทศ
กมัพชูา  

-  Marchetti Group Holding PTE. LTD. ถือหุ้นโดยครอบครัวพงษ์เภตรารัตน์ ซึ)งมีประสบการณ์ในการประกอบกิจการในประเทศเมียนมาร์ 

-  บริษัท เก็ท บิลเดอร์ จํากดั เป็นบริษัทที)ถือหุ้นในบริษัทอื)น (Holding Company) ที)เกี)ยวกบัการให้บริการคลงัสนิค้าและคลงัสนิค้าแช่เย็นแช่
แข็ง ให้บริการรับเหมาก่อสร้าง และให้บริการตดิผนงัห้องนํ �า  

 ทั �งนี � ในการจดัโครงสร้างกลุม่บริษัท มิได้มีการรวมบริษัท ซีวาย โซลชูั)น จํากดั และบริษัท โชคสมทุรมารีน จํากดั 
ซึ)งอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ และบริษัทยอ่ยเข้ามา (โปรดพิจารณารายละเอียดในสว่นที) 1 หวัข้อที) 6 
ข้อมลูทั)วไปและข้อมลูสาํคญัอื)น) 

รายละเอียดการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

บริษัทฯ 

บริษัทฯ จดัตั �งขึ �นเมื)อวนัที) 27 สิงหาคม 2536 เพื)อให้บริการรับฝากและบริหารสินค้า ซึ)งคลงัสินค้าที)ให้บริการรับ
ฝากและบริหารสินค้าที)อยู่ภายใต้การดแูลของบริษัทฯ มีทั �งคลงัสินค้าบนพื �นที)ทั)วไป (General Zone) และคลงัสนิค้าบน
เขตปลอดอากร (Free Zone)  และคลงัสินค้าและลานรับฝากสําหรับสินค้าอนัตราย (DG Terminal) ในเขตท่าเรือแหลม
ฉบงั ปัจจุบนับริษัทฯ มีพื �นที)คลงัสินค้าเพื)อรับฝากสินค้าทั)วไปรวมทั �งสิ �น 123,720 ตารางเมตร ประกอบด้วยคลงัสินค้า
ทั)วไป 75,260 ตารางเมตร และคลงัสนิค้าบนเขตปลอดอากร (Free Zone) 48,460 ตารางเมตร รวมทั �งมีคลงัสนิค้าเพื)อรับ
ฝากสินค้าอนัตรายพื �นที)ขนาด 10,032 ตารางเมตร และมีลานรับฝากสินค้าอันตรายพื �นที) 108 ไร่ โดยคลงัสินค้าของ
บริษัทฯ ตั �งอยู่บริเวณถนนสามวา กรุงเทพฯ, ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที) 19 จังหวดัสมทุรปราการ และในเขตท่าเรือ
แหลมฉบงั จงัหวดัชลบรีุ 

นอกจากบริการรับฝากสินค้า บริษัทฯ ให้บริการจัดการสินค้าอย่างครบวงจร (Integrated Logistics Service)  
โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ดแูลสนิค้าระหวา่งที)สินค้ารับฝากอยู่ในคลงัสนิค้าของบริษัทฯ ตั �งแตก่ารรับสง่สินค้า การบรรจหีุบห่อ 
การเคลื)อนย้าย การคดัแยกสนิค้า การรับฝากข้อมลูสินค้าในระบบออนไลน์ ตลอดจนการกระจายสนิค้า ทั �งนี � บริษัทฯ ได้
นําระบบ Warehouse Management System Plus ("WMS Plus") ซึ)งพฒันาโดย DITS มาใช้เพื)อเพิ)มประสทิธิภาพในการ
บริหารจดัการคลงัสนิค้าของบริษัทฯ และเพิ)มความมั)นใจให้กบัผู้ใช้บริการของบริษัทฯ 

บริษัทยอ่ยที)ดําเนินธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้า 

(1) บริษัท ออโต้ลอจิค จาํกัด (“ATL”) 

ATL จดัตั �งขึ �นเมื)อวนัที) 3 มกราคม 2551 ปัจจบุนั บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.9  

ATL ให้บริการบริหารลานจอดรถยนต์เพื)อนําเข้าและส่งออกและให้เช่าพื �นที)สําหรับจัดเตรียมรถยนต์ก่อนการ
นําเข้าและสง่ออกให้กบัลกูค้าขนาดกลางและขนาดเลก็ บริการบริหารคลงัสนิค้าสาํหรับชิ �นสว่นประกอบรถยนต์ทั �งภายใน
โรงงานผู้ผลติ (On-site) และภายนอกโรงงานผู้ผลติ (Out-Site) บริการขนสง่ชิ �นสว่นประกอบรถยนต์เพื)อนําไปประกอบที)



 

แบบ 56-1 ปี 2559บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นที) 1 หน้า 10 / 91 

โรงงานผลติรถยนต์ (Truck sequencing) และบริการขนสง่รถยนต์ด้วยรถบรรทกุรถ (Car carrier) เป็นต้น โดยรถยนต์ที) 
ATL ให้บริการจัดการมีทั �งรถยนต์ที)อยู่ระหว่างกระบวนการส่งออก และรถยนต์นําเข้าเพื)อส่งต่อให้กับผู้แทนจําหน่าย
รถยนต์ (Car Dealer) ในประเทศไทย  

การจดัการรถยนต์จะต้องมีการควบคมุที)ดีเพื)อป้องกนัการสง่รถยนต์ผิดพลาดและความเสียหายที)อาจจะเกิดขึ �น 
ดังนั �น ATL จึงได้นําระบบ AYMS มาใช้ในการบริหารพื �นที) ควบคุมข้อมูลและจํานวนรถยนต์ รวมถึง การจัดการ
กระบวนการนํารถยนต์ส่งออก ทั �งที)จัดประเภทเป็นสินค้าทั)วไป (General Goods) และสินค้าปลอดภาษีอากร (Duty 
Free) ซึ)งพฒันาระบบโดย DITS มาใช้ทําให้ ATL และลกูค้าสามารถตรวจสอบข้อมลูรถยนต์ที)ฝากผ่านระบบออนไลน์ 
และติดตามสถานะของรถยนต์ได้ตลอดเวลาแบบเรียลไทม์ (Realtime)  

ณ ปัจจุบนั ATL มีพื �นที)ให้บริการจดัการพื �นที)จอดพกัรถยนต์ทั �งหมดประมาณ 247 ไร่ ทั �งนี � พื �นที)จอดพกัรถยนต์
ของ ATL ตั �งอยู่ในเขตพื �นที)ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีและบริเวณถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที) 19 จังหวัด
สมทุรปราการ  

(2) บริษัท จาแพ็ค โฮลดิ ;ง จาํกัด (“JAPACH”) 

JAPACH จดัตั �งขึ �นเมื)อวนัที) 13 พฤศจิกายน 2555 ปัจจบุนั บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.9  

JAPACH เป็นบริษัทที)ถือหุ้นในบริษัทอื)น (Holding Compamy) ที)เกี)ยวข้องกบัธุรกิจสนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็น
และแช่แข็ง ปัจจบุนั JAPACH ถือหุ้น PCS และ PLP ในสดัสว่นร้อยละ 99.9  

(3) บริษัท เจดับเบิ ;ลยดูี เอเชีย จาํกัด (“JWDA”) 

JWDA จดัตั �งขึ �นเมื)อวนัที) 27 กมุภาพนัธ์ 2555 ปัจจบุนั บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.9 JWDA จดัตั �งขึ �นเพื)อ
เข้าลงทนุในบริษัทอื)น (Holding Company) ปัจจบุนั JWDA ถือหุ้นใน JWDAH ในสดัสว่นร้อยละ 99.9 

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

JWDAH จดัตั �งขึ �นเมื)อวนัที) 19 สิงหาคม 2557 ปัจจุบนั บริษัทฯ ถือหุ้นใน JWDAH ผา่น JWDA ในสดัสว่นร้อยละ 
99.9 

JWDAH เป็นบริษัทที)ถือหุ้นในบริษัทอื)น (Holding Compamy) ที)เกี)ยวข้องกบัธุรกิจสินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็น
และแช่แข็ง ปัจจบุนั JWDAH ถือหุ้นใน EMLOG ในสดัสว่นร้อยละ 50.0 และ JCM ในสดัสว่นร้อยละ 52.5 

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

EMLOG จดัตั �งขึ �นเมื)อวนัที) 23 กนัยายน 2557 เป็นบริษัทร่วมทนุระหว่างบริษัทฯ และบริษัท Clipper Holdings 
Ltd. ซึ)งเป็นบริษัทที)ไมไ่ด้เกี)ยวข้องกบับริษัทฯ ผา่น JWDAH โดย ณ ปัจจบุนั JWDAH ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 50.0 

EMLOG ดําเนินธุรกิจที)ถือหุ้นในบริษัทอื)น (Holding Compamy) ที)เกี)ยวข้องกับธุรกิจรับฝากและบริหารสินค้า 
ปัจจบุนั EMLOG ถือหุ้นใน JWDAL (Cambodia) ในสดัสว่นร้อยละ 100.0  
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(6) JWD Asia Logistics (Cambodia) Co., Ltd. (“JWDAL (Cambodia)”)  

JWDAL (Cambodia) จดัตั �งขึ �นเมื)อวนัที) 5 ธนัวาคม 2557 ปัจจุบนั บริษัทฯ ถือหุ้นใน JWDAL (Cambodia) ผา่น 
EMLOG ในสดัสว่นร้อยละ 100.0 

JWDAL (Cambodia) ดําเนินธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้าในประเทศกมัพชูา โดยเริ)มดําเนินการตั �งแต่
ไตรมาส 3/2559 เป็นต้นมา 

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

JCM จดัตั �งขึ �นเมื)อวนัที) 17 กุมภาพนัธ์ 2558 JCM เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ บริษัท Clipper Holdings 
Ltd. และบริษัท Marchetti Group Holding PTE. LTD ซึ)งเป็นบริษัทที)ไม่ได้เกี)ยวข้องกับบริษัทฯ ผ่าน JWDAH โดย ณ 
ปัจจบุนั JWDAH ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 52.5  

JCM ดําเนินธุรกิจที)ถือหุ้ นในบริษัทอื)น (Holding Compamy) ที)เกี)ยวข้องกับธุรกิจรับฝากและบริหารสินค้า 
ปัจจบุนั JCM ถือหุ้นใน JWDAL (Myanmar) ในสดัสว่นร้อยละ 100.0 

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

JWDAL (Myanmar) จดัตั �งขึ �นเมื)อวนัที) 20 พฤษภาคม 2558 ปัจจบุนั บริษัทฯ ถือหุ้นใน JWDAL (Myanmar) ผา่น 
JCM ในสดัสว่นร้อยละ 100.0 

JWDAL (Myanmar) ดําเนินธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้าในประเทศพมา่ โดยเริ)มดําเนินการตั �งแตไ่ตร
มาส 2/2559 เป็นต้นมา 

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

PCS จดัตั �งขึ �นเมื)อวนัที) 9 สงิหาคม 2538 ปัจจบุนั บริษัทฯ ถือหุ้นใน PCS ผา่น JAPACH ในสดัสว่นร้อยละ 99.9  

PCS ดําเนินธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าควบคุมอณุหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง กลา่วคือ บริการรับฝาก
สินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง โดยห้องเย็นของ PCS มีระบบความเย็นหลายระดบัตั �งแต่อณุหภมูิ -40 ถึง 25 
องศาเซลเซียส บริการขนสง่สินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็งจากรถขนสง่สนิค้า (Cross Docking) บริการเปลี)ยน
ฉลากบรรจภุณัฑ์ (Re-labeling) และบริการคดัขนาดสนิค้า เป็นต้น 

ณ ปัจจุบนั PCS มีพื �นที)คลงัสินค้าให้บริการทั �งหมดประมาณ 31,996 ตารางเมตร ขึ �นกบัประเภทและลกัษณะ
สนิค้า โดยคลงัสนิค้าของ PCS ตั �งอยูที่)มหาชยั จงัหวดัสมทุรสาคร โดยถือเป็นผู้ให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้าควบคมุ
อณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็งที)เปิดให้บริการแก่บคุคลภายนอกภายใต้พื �นที)เดียวกนัที)ใหญ่ที)สดุในประเทศไทย โดย PCS นํา
ระบบ Cold Chain Management System ("CCMS") มาใช้ในการดแูลคลงัสินค้าของ PCS ทั �งหมด รวมทั �งได้นําระบบ
ชั �นวางเคลื)อนที) ("Mobile Rack") มาใช้ในการดแูลคลงัสินค้า ซึ)งนบัได้ว่าเป็นคลงัสินค้าควบคมุอณุหภูมิที)ให้บริการแก่
บคุคลภายนอกที)นํา Mobile Rack มาใช้เป็นที)แรกในประเทศไทย 

(10) บริษัท เจดับเบิ ;ลยดูี แปซิฟิค จาํกัด (“JWDP”) 

JWDP จดัตั �งขึ �นเมื)อวนัที) 9 มกราคม 2556 โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน JWDP ในสดัสว่นร้อยละ 99.7  
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JWDP ดําเนินธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง กลา่วคือ บริการรับฝาก
สินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง โดยห้องเย็นของ JWDP มีระบบความเย็นหลายระดบัตั �งแต่อณุหภมูิ   -40 ถึง 
25 องศาเซลเซียส ทั �งนี � คลงัสนิค้าที)อยูภ่ายใต้การดแูลของ JWDP มีทั �งคลงัสนิค้าบนพื �นที)ทั)วไปและพื �นที)เขตปลอดอากร 
(Free Zone) โดยคลงัสินค้าเขตปลอดอากรของ JWDP เป็นคลงัสินค้าสําหรับสินค้าควบคุมอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง
แห่งแรกในประเทศไทยที)ให้บริการเขตปลอดอากร ณ ปัจจุบนั JWDP มีพื �นที)คลงัสินค้าให้บริการทั �งหมดจํานวน 9,905 
ตารางเมตร ตั �งอยู่บริเวณถนนสวุินทวงศ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึ)งสามารถแบ่งออกเป็น 2 สว่น ได้แก่ พื �นที)ทั)วไปประมาณ 
4,735 ตารางเมตร และพื �นที)เขตปลอดอากรประมาณ 5,170 ตารางเมตร โดย JWDP มีการนําระบบ CCMS มาใช้ในการ
ดแูลคลงัสนิค้าของ JWDP ทั �งหมด รวมทั �งได้นําระบบ Mobile Rack มาใช้ในการดแูลคลงัสนิค้า 

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

JPK จดัตั �งขึ �นเมื)อวนัที) 21 กุมภาพนัธ์ 2556 จากการร่วมลงทนุระหว่างบริษัทฯ และ บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ �งส์ 
จํากดั ซึ)งเป็นบริษัทที)ไมไ่ด้เกี)ยวข้องกบับริษัทฯ ผา่น JWDP โดย ณ ปัจจบุนั JWDP ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 66.7 

JPK ดําเนินธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง กลา่วคือ บริการรับฝาก
สินค้าควบคมุอณุหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง โดยห้องเย็นของ JPK มีระบบความเย็นหลายระดบัตั �งแต่อณุหภมูิ -25 ถึง 25 
องศาเซลเซียส โดย JPK นําระบบ CCMS มาใช้ในการดแูลคลงัสินค้าของ JPK ทั �งหมด รวมทั �งได้นําระบบ Mobile Rack 
มาใช้ในการดแูลคลงัสนิค้า 

ณ ปัจจุบัน มีพื �นที)คลังสินค้าให้บริการรวมทั �งสิ �นประมาณ 10,364 ตารางเมตร ตั �งอยู่ที)ถนนบางนา-ตราด 
กิโลเมตรที) 19 จงัหวดัสมทุรปราการ  

ธุรกิจให้บริการขนสง่สนิค้า 

(12) บริษัท เจดับเบิ ;ลยดูี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จาํกัด (“JTS”) 

JTS จดัตั �งขึ �นเมื)อวนัที) 23 มีนาคม 2549 ปัจจบุนั บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.9 

JTS ดําเนินธุรกิจให้บริการขนส่ง โดยสินค้าที) JTS ให้บริการขนส่งสามารถแบ่งออกเป็นสินค้าทั)วไป สินค้า
อนัตราย และรถยนต์ ทั �งนี � เส้นทางขนสง่ของ JTS ครอบคลมุเส้นทางหลกัภายในประเทศและรวมถึงประเทศเพื)อนบ้าน 
เช่น ประเทศลาว ประเทศกมัพชูา ประเทศมาเลเซีย และประเทศพม่า และมีแผนที)จะขยายเส้นทางการให้บริการไปยงั
ประเทศอื)นในแถบภมูิภาคเอเชีย เช่น ประเทศเวียดนาม และประเทศจีน เป็นต้น   

ปัจจุบนั JTS ให้บริการขนส่งด้วยรถลาก (Trailer) รถบรรทุกรถ (Car-carrier) รถบรรทุกขนาด 4 ล้อ รถบรรทุก
ขนาด 6 ล้อ และรถบรรทกุขนาด 10 ล้อ โดยเป็นรถขนสง่ของกลุม่บริษัททั �งหมดจํานวน 86 คนั และรถขนสง่จากผู้ รับจ้าง
ภายนอก รวมมากกวา่ 100 คนั ซึ)งรถขนสง่ของ JTS มีระบบ Real time GPS tracking เพื)อติดตามรถขนสง่ใช้ระบบ และ
มีระบบบริหารจัดการด้วยระบบการจัดการการขนส่ง (Transportation Management System หรือ "TMS") เพื)อเพิ)ม
ประสทิธิภาพในการบริหารการขนสง่และการรับฝากข้อมลูของบริษัทฯ และควบคมุระบบการขนสง่ทั �งหมด  
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(13) บริษัท แปซิฟิค โลจิสติกส์ โปร จาํกัด (“PLP”) 

บริษัท แปซิฟิค โลจิสติกส์ โปร จํากดั ("PLP") จดัตั �งขึ �นเมื)อวนัที) 21 กรกฎาคม 2547 โดย ณ ปัจจุบนั บริษัทฯ ถือ
หุ้นใน PLP ผา่น JAPACH ในสดัสว่นร้อยละ 99.9  

PLP ดําเนินธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าควบคุมอุณภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง โดยมีรถขนส่งห้องเย็นขนาด 4 ล้อ 
จํานวน 9 คนั ขนาด 6 ล้อ จํานวน 3 คนั และขนาด 10 ล้อ จํานวน 23 คนั รวมทั �งสิ �นจํานวน 35 คนั ทั �งนี � รถขนสง่ห้องเย็น
ของ PLP มีระบบ GPS เพื)อทําการติดตามสถานะของสนิค้าและสร้างความมั)นใจให้กบัลกูค้าตลอดการขนสง่ 

(14) บริษัท ลิ ;งค์ เอเชีย โลจิสติกส์ จาํกัด (“LAL”) 

LAL จดัตั �งขึ �นเมื)อวนัที) 4 พฤษภาคม 2559 ปัจจบุนั บริษัทฯ ถือหุ้นใน LAL ผา่น JWDA ร้อยละ40.0 

LAL ดําเนินธุรกิจให้บริการขนสง่สนิค้าข้ามแดนในภมูิภาคอาเซียน 

ธุรกิจให้บริการขนย้ายในประเทศและตา่งประเทศ 

(15) บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั�นแนล มูฟเวอรส์ จาํกัด (“JVK”) 

JVK จดัตั �งขึ �นเมื)อวนัที) 12 กนัยายน 2522 ปัจจบุนั บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.9  

JVK เป็นบริษัทแรกที)จัดตั �งขึ �นของกลุ่มบริษัท โดย JVK ดําเนินธุรกิจให้บริการขนย้ายของใช้และเครื)องเรือน
ภายในบ้าน อปุกรณ์สาํนกังาน เครื)องจกัรกลโรงงาน รวมถึงขนย้ายของสาํหรับงานแสดงสนิค้าหรืองานศิลปะที)มลูคา่สงู   

JVK มีพื �นที)คลงัสนิค้า 4,575 ตารางเมตร เพื)อรับฝากพสัดแุละของใช้ชั)วคราวสาํหรับรอการสง่ตอ่ และมีรถขนสง่
จํานวน 23 คนั ทั �งนี � รถขนสง่ของ JVK ทั �งหมดมีการติดตั �งระบบ GPS เพื)อให้สามารถติดตามตําแหนง่ได้ตลอดเวลา 

นอกจากนี � JVK มีบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วมทนุ ซึ)งช่วยสนบัสนนุธุรกิจของ JVK ได้แก่ บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั)น
แนล มฟูเวอรส์ (ประเทศสหรัฐอเมริกา) จํากดั บริษัท เจวีเค อินโดไชน่า มฟูเวอรส์ จํากดั  (ประเทศเวียดนาม) บริษัท เจ
วีเค-นากา มฟูเวอรส์ จํากดั (ประเทศกมัพชูา) และบริษัท เจวีเค-นากา มฟูเวอรส์ จํากดั (ประเทศติมอร์เลสเต้) 

(16) บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั�นแนล มูฟเวอรส์ (ประเทศสหรัฐอเมริกา) จาํกัด (“JVKUS”) 

JVKUS เป็นบริษัทย่อยของ JVK ซึ)ง JVK ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100 JVKUS ดําเนินธุรกิจขนย้ายของใช้และ
เครื)องเรือนในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจะคอยประสานงานกบับริษัทที)ให้บริการในลกัษณะเดียวกบั JVK ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในกรณีที)มีการขนย้ายระหว่างประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยโุรป ทวีปแอฟริกา และทวีป
ออสเตรเลยี 

(17) บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั�นแนล มูฟเวอรส์ (ประเทศเวียดนาม) จาํกัด (“JVKVN”) 

JVKVN เป็นบริษัทย่อยของ JVK ซึ)ง JVK ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 JVKVN ดําเนินธุรกิจธุรกิจขนย้ายของใช้
และเครื)องเรือนในประเทศเวียดนาม โดยจะคอยประสานงานกบับริษัทที)ให้บริการในลกัษณะเดียวกับ JVK ในประเทศ
เวียดนาม ในกรณีที)มีการขนย้ายระหวา่งประเทศไทยและประเทศเวียดนาม 
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(18) บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั�นแนล มูฟเวอรส์ (ประเทศกัมพูชา) (“JVKCAM”) 

JVKCAM เป็นบริษัทร่วมทนุระหวา่ง JVK ซึ)งถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 50.0 และมีผู้ ร่วมทนุที)ไมเ่กี)ยวข้องกบับริษัทฯ 
ถือหุ้นร้อยละ 50.0 JVKCAM ดําเนินธุรกิจขนย้ายของใช้และเครื)องเรือนในประเทศกมัพชูา โดยจะคอยประสานงานกบั
บริษัทที)ให้บริการในลกัษณะเดียวกับ JVK ในประเทศกมัพชูา ในกรณีที)มีการขนย้ายระหว่างประเทศไทยและประเทศ
กมัพชูา 

(19) บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั�นแนล มูฟเวอรส์ (ประเทศติมอร์เลสเต้) จาํกัด (“JVKET”) 

JVKET เป็นบริษัทร่วมทนุระหว่าง JVK ซึ)งถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 50.0 และมีผู้ ร่วมทนุที)ไม่เกี)ยวข้องกบั บริษัทฯ 
ถือหุ้นร้อยละ 50.0 JVKET ดําเนินธุรกิจขนย้ายของใช้และเครื)องเรือนในประเทศติมอร์ตะวนัออก โดยจะคอยประสานงาน
กบับริษัทที)ให้บริการในลกัษณะเดียวกบั JVK ในประเทศติมอร์ตะวนัออก ในกรณีที)มีการขนย้ายระหวา่งประเทศไทยและ
ประเทศติมอร์ตะวนัออก 

ธุรกิจให้บริการรับฝากเอกสารและข้อมลู 

(20) บริษัท ดาต้าเซฟ จาํกัด ซึ�งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (“DTS”) 

บริษัท ดาต้าเซฟ จํากัด ("DTS") จัดตั �งขึ �นเมื)อวนัที) 11 เมษายน 2534 ปัจจุบนั บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 
99.9 

 DTS ดําเนินธุรกิจให้บริการรับฝากเอกสารและข้อมลู ซึ)งรวมถึงการให้บริการรับฝากเอกสารในรูปแบบของกลอ่ง
เอกสาร บริการจัดเก็บข้อมูลอิเล็คทรอนิคส์ (Electronics media storage service) บริการบริหารจัดการเอกสาร
อิเล็คทรอนิคส์ (E-Document management service) บริการสแกนเอกสาร (Document scanning service) บริการ
บรรจุเอกสารและจดัทําทะเบียน (Packing & filling service) บริการทําลายเอกสาร (Document destroy service) เป็น
ต้น โดย DTS ได้นําระบบบริหารจดัการคลงัเอกสารที)ได้มาตรฐานระดบัโลก มาใช้ในจดัการเอกสารและข้อมลู   

ทั �งนี � DTS เป็นบริษัทแหง่แรกของประเทศไทยที)ให้บริการจดัการเอกสารและข้อมลูแบบครบวงจร นอกจากนี � DTS 
ยังเป็นบริษัทแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที) ได้ รับเชิญจาก PRISM (Professional Records and 
Infomation Services Mangement Associate) ซึ)งเป็นองค์กรที)ดูแลการจดัการข้อมูลของประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เข้า
ร่วมเป็นสมาชิก  

ณ ปัจจบุนั DTS มีคลงัสนิค้าเพื)อให้บริการจดัการเอกสารทั �งหมด 4 แหง่ ตั �งอยูบ่ริเวณถนนสามวา กรุงเทพฯ ถนน
สวุินทวงศ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา อําเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม ่และเขตทา่เรือแหลมฉบงั จงัหวดัชลบรีุ 

ธุรกิจอื)นๆ 

(21) บริษัท เบญจพรแลนด์ จาํกัด (“BJL”) 

BJL จดัตั �งขึ �นเมื)อวนัที) 9 มกราคม 2532 ปัจจบุนั บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.9  

BJL ดําเนินธุรกิจให้เช่าอาคารสํานกังาน คลงัสินค้า และที)ดินว่างเปลา่ โดยผู้ เช่าสว่นใหญ่ของ BJL เป็นบริษัทฯ 
และบริษัทยอ่ย และได้ให้เช่าพื �นที)บางสว่นกบับคุคลภายนอก  
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ณ ปัจจุบนั BJL มีคลงัสนิค้าให้เช่าทั �งหมด 26 หลงั ตั �งอยูบ่ริเวณถนนกรุงเทพกรีฑา ถนนสามวา กรุงเทพฯ ถนนสุ
วินทวงศ์ ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา เขตพื �นที)ทา่เรือแหลมฉบงั จงัหวดัชลบรีุ และมีอาคารสาํนกังานให้เช่าตั �งอยูที่)บริเวณถนน
กรุงเทพกรีฑา กรุงเทพฯ ซึ)ง ณ ปัจจบุนั ผู้ เช่าอาคารสาํนกังานของ BJL เป็นบริษัทในกลุม่บริษัทเป็นสว่นใหญ่ 

(22) บริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั�นส์ จาํกัด (“DITS”) 

DITS จดัตั �งขึ �นเมื)อวนัที) 10 กรกฎาคม 2545 ปัจจบุนั บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.9  

DITS ดําเนินธุรกิจให้บริการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กบักลุม่บริษัท และบคุคลภายนอก โดยระบบที) 
DITS ได้พัฒนาให้กับกลุ่มบริษัท ได้แก่ ระบบบริหารคลงัสินค้า WMS Plus ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าควบคุม
อณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง CCMS ระบบจดัการพื �นที)จอดพกัรถยนต์ AYMS ระบบบริหารลานเก็บวตัถอุนัตราย DG-NSW 
ซึ)งเป็นระบบรับฝากฐานข้อมลูสินค้าอนัตรายที)ใช้สาํหรับสินค้าอนัตรายที)ผ่านท่าเรือแหลมฉบงัทั �งหมด นอกจากนี � DITS 
ยงัให้บริการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บคุคลภายนอก ได้แก่ ระบบ  Dynamic HILI การรวมทกุข้อมลูไว้เป็น
หนึ)งเดียวให้โลจิสติกส์เป็นเรื)องง่าย อยู่บนระบบเดียวกันอย่างไร้รอยต่อด้วยซอฟต์แวร์บริหารคลงัสินค้า (WMS) และ
ขนสง่ (TMS) ซึ)งเป็นระบบที)รวบรวมข้อมลูไว้เป็นแหลง่เดียวกนั รองรับธุรกิจแบบ Enterprise และธุรกิจขนาดย่อมแบบ 
Cloud ตอบสนองการทํางานที)มีความหลากหลาย อาทิ ธุรกิจคลงัสินค้าทั)วไป ธุรกิจคลงัสินค้าห้องเย็น ธุรกิจคลงัสินค้า
ชิ �นสว่นอะไหลย่นตร์ ธุรกิจคลงัสินค้าอปุโภคบริโภค ธุรกิจคลงัสินค้าปลอดภาษี ฯลฯ  ตลอดจนสามารถรับการช่วยเหลือ
ผ่านระบบ Contact Center ที)จะมีเจ้าหน้าที)ดูแลให้บริการ ตลอดการทํางาน ให้สามารถทํางานร่วมกบัระบบได้อย่าง
ราบรื)นและมีประสทิธิภาพสงูสดุ 

(23) บริษัท เจดับเบิ ;ลยดูี แปซิฟิค แลนด์ จาํกัด (“JPLAND”) 

JPLAND จดัตั �งขึ �นเมื)อวนัที) 29 สงิหาคม 2556 จากการร่วมลงทนุระหวา่งบริษัทฯ และ บริษัท เก็ท บิลเดอร์ จํากดั 
ซึ)งเป็นบริษัทที)ไม่ได้เกี)ยวข้องกบับริษัทฯ เพื)อดําเนินธุรกิจให้บริการคลงัสินค้าเพื)อให้บคุคลภายนอกเช่า โดย ณ ปัจจุบนั 
บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 66.7 

 ณ ปัจจบุนั JPLAND มีคลงัสนิค้าห้องเย็นให้เชา่จํานวน 2 หลงั ตั �งอยูที่)ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที) 19 จงัหวดั 
สมทุรปราการ 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

2.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัท เจดับเบิ �ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ดําเนินธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์
ภายในประเทศ (In-land Logistics) อยา่งครบวงจร ซึ)งครอบคลมุถึงการให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้า รวมทั �งบริการ
ขนสง่สนิค้าภายในประเทศ ทั �งนี � บริษัทฯ ให้ความสาํคญักบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เพื)อ
นํามาใช้ในการรับฝากข้อมลู และการบริการรับฝากและบริหารสนิค้า ของบริษัทฯ ให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อยา่งรวดเร็ว ลดความผิดพลาดที)อาจเกิดขึ �นจากการดําเนินงาน ซึ)งเป็นหวัใจสาํคญั
ในการให้บริการด้านโลจิสติกส์ ทั �งนี � บริการของบริษัทฯ สามารถแบง่ได้เป็น 5 ธุรกิจหลกั ได้แก่  

1) ธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้า 
2) ธุรกิจให้บริการขนสง่สนิค้า 
3) ธุรกิจให้บริการขนย้ายในประเทศและตา่งประเทศ 
4) ธุรกิจให้บริการจดัการเอกสารและข้อมลู 
5) ธุรกิจอื)นๆ 
บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้าเป็นหลกั โดยมีรายได้ระหวา่งปี 2557 ถึง 2559 คิดเป็น

สดัสว่นร้อยละ 68.1 – 69.8 ของรายได้จากการให้เช่าและบริการของบริษัทฯ และมีรายได้จากการให้บริการขนสง่สินค้า 
การให้บริการขนย้ายในประเทศและตา่งประเทศ การให้บริการรับฝากเอกสารและข้อมลู และการให้บริการอื)นๆ ประมาณ
ร้อยละ 11.7 - 14.9 ร้อยละ 11.5 – 16.0 ร้อยละ 3.5 – 4.2 และร้อยละ 0.6 - 1.5 ของรายได้จากการให้เช่าและบริการของ
บริษัทฯ ตามลาํดบั 

ทั �งนี � รายได้รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปีบญัชี 2557 ถึง 2559 สามารถจําแนกตามกลุ่มธุรกิจ ได้
ดงัตอ่ไปนี �  

กลุ่มธุรกิจ 

สําหรับปีบัญชีสิ ;นสุดวันที� 
31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ
รายได้รวม 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ
รายได้รวม 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ
รายได้รวม 

ธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้า       
สนิค้าทั)วไป 437.1 20.0 441.3 18.8 329.8 15.0 

สนิค้าอนัตราย 396.0 18.1 438.8 18.7 428.0 19.3 

รถยนต์ 310.2 14.1 312.4 13.3 382.3 17.2 

สนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แขง็ 349.8 16.0 447.1 19.0 372.7 16.6 
รวม 1,493.1 68.2 1,639.6 69.8 1,512.8 68.1 

ธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้า 255.8 11.7 297.6 12.7 330.0 14.9 

ธุรกิจให้บริการขนย้ายในประเทศและต่างประเทศ 349.4 16.0 288.3 12.3 255.8 11.5 

ธุรกิจให้บริการรับฝากเอกสารและข้อมูล 77.6 3.5 87.8 3.7 92.5 4.2 

ธุรกิจอื�นๆ1 12.6 0.6 35.4 1.5 28.3 1.3 

รายได้จากการให้เช่าและบริการทั ;งหมด   2,188.5 100.0 2,348.7 100.0 2,219.4 100.0 
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หมายเหต:ุ  1 ธุรกิจอื)นๆ ได้แก่ ธุรกิจให้บริการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การดําเนินงานของ DITS และธุรกิจให้เช่าอาคารและคลงัสินค้า 
ภายใต้การดําเนินงานของ BJL และ JPLAND  

2.1.1 ธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้า 

กลุม่บริษัทให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าทั �งบนพื �นที)ทั)วไป (General Zone) และพื �นที)เขตปลอดอากร (Free 
Zone) โดยสามารถจําแนกตามประเภทสินค้าที)ให้บริการได้ 4 ประเภท ได้แก่ สินค้าทั)วไป สินค้าอนัตราย รถยนต์ และ
สนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง 

2.1.1.1 การให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าสาํหรับสนิค้าทั�วไปบนพื ;นที�ทั�วไป (General Zone) และพื ;นที�เขต
ปลอดอากร (Free Zone) 

กลุ่มบริษัทให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าสําหรับสินค้าทั)วไปภายใต้การดําเนินงานของบริษัทฯ, JWDAL 
(Cambodia), JWDAL (Myanmar) และ EMLOG โดยกลุ่มบริษัทมีรายได้จากการให้บริการรับฝากและบริหารสินค้า
สําหรับสินค้าทั)วไปสงูเป็นอนัดบัสองของรายได้ทั �งหมด โดยมีรายได้ระหว่างปี 2557 ถึง 2559 ประมาณร้อยละ 15.0 – 
20.0 ของรายได้จากการให้เช่าและบริการของกลุม่บริษัท ซึ)งมาจากรายได้จากการให้บริการรับฝากสนิค้าทั)วไป (Storage) 
และรายได้จากการให้บริการจดัการสนิค้าทั)วไป (Handling) ณ ปัจจบุนั กลุม่บริษัทมีคลงัสนิค้าสําหรับสนิค้าทั)วไปที)ไมไ่ด้
ตั �งอยู่ในเขตพื �นที)เขตปลอดอากรอีกจํานวน 18 หลงั ตั �งอยู่บนพื �นที)เขตท่าเรือแหลมฉบงั 6 หลงั ถนนสามวา 7 หลงั บาง
นา-ตราด กิโลเมตรที) 19 จํานวน 2 หลงั  และในปี 2559 ที)ผา่นมา กลุม่บริษัทได้ขยายการให้บริการไปยงัตา่งประเทศ โดย
มีคลงัสนิค้าสําหรับสินค้าทั)วไปในตา่งประเทศจํานวน 3 หลงั ได้แก่ ประเทศลาว 1 หลงั ประเทศพมา่ 1 หลงั และกมัพชูา 
1 หลงั 

การให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าสาํหรับสนิค้าทั)วไปบนพื �นที)ทั)วไปนั �น เริ)มจากรถขนสง่ของบริษัทฯ สง่รถไป
รับตู้ สินค้าที)ท่าเรือแหลมฉบังตามเวลาที)กําหนด เพื)อลากตู้ สินค้าไปที)คลังสินค้าของบริษัทฯ เมื)อรถขนส่งมาถึงที)
คลงัสนิค้าของบริษัทฯ ทีมคลงัสนิค้าจะตรวจสอบความถกูต้องของสินค้า และนําไปจดัเก็บตามสถานที)ที)กําหนด จากนั �น
ทีมคลงัสินค้าจะจัดเตรียมสินค้าตามแผนงานของลูกค้า เมื)อถึงตามกําหนดเวลาส่งสินค้า ทีมคลงัสินค้า จะทําการ
ตรวจสอบความถกูต้องของสินค้าก่อนนําสินค้าเข้าตู้สินค้า จากนั �นรถขนสง่จะไปรับสินค้าที)คลงัสินค้าของบริษัทฯ และ
นําไปสง่ที)ทา่เรือแหลมฉบงัตามเวลาที)กําหนด 

สําหรับการให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าบนพื �นที)เขตปลอดอากรนั �น บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการรายแรกใน
เขตพื �นที)ท่าเรือแหลมฉบงัที)กรมศลุกากรอนุมตัิให้ใช้พื �นที)เขตปลอดอากร เป็นคลงัสินค้าของบริษัทฯ ซึ)งปัจจุบนัมีพื �นที)
ให้บริการ จํานวน 48,460 ตารางเมตร ครอบคลมุคลงัสินค้ารวมทั �งหมด 6 หลงัโดยเป็นบนพื �นที)เขตปลอดอากร (Free 
Zone) ซึ)งทําให้ผู้ใช้บริการรับฝากสนิค้าของบริษัทฯ ได้รับสทิธิประโยชน์ทางอากร 

การให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้าสาํหรับสนิค้าทั)วไปบนพื �นที)เขตปลอดอากร เริ)มจากรถขนสง่ของบริษัทฯ สง่
รถไปรับตู้สนิค้าที)ทา่เรือแหลมฉบงัตามเวลาที)กําหนด จากนั �นทีมงานของบริษัทฯ จะดําเนินการพิธีศลุกากรขาเข้าที)ทา่เรือ
แหลมฉบงั และเมื)อรถขนสง่ลากตู้สนิค้าไปถึงที)คลงัสนิค้าของบริษัทฯ ทีมงานของบริษัทฯ จะดําเนินการพิธีศลุกากรขาเข้า
ที)คลงัสนิค้าของบริษัทฯ จากนั �นทีมคลงัสนิค้าจะตรวจสอบความถกูต้องของสนิค้า และนําไปจดัเก็บตามสถานที)ที)กําหนด
และจดัเตรียมสินค้าตามแผนงานของลกูค้า เมื)อถึงตามกําหนดเวลาส่งสินค้า ทีมงานของบริษัทฯ จะทําการตรวจสอบ
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ความถกูต้องของสินค้าก่อนนําสินค้าเข้าตู้สนิค้า พร้อมทั �งดําเนินการพิธีศลุกากรขาออกที)คลงัสินค้าของบริษัทฯ จากนั �น
รถขนสง่จะไปรับสนิค้าที)คลงัสนิค้าของบริษัทฯ และนําไปสง่ที)ทา่เรือแหลมฉบงัตามเวลาที)กําหนด และทีมงานของบริษัทฯ 
จะดําเนินการพิธีศลุกากรขาออกที)ทา่เรือแหลมฉบงั  

ทั �งนี � การให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้าสาํหรับสนิค้าทั)วไปสามารถสรุปได้ในแผนภาพตอ่ไปนี � 

 
แผนภาพสรุปกระบวนการใหบ้ริการจดัการคลงัสินคา้ของบริษัทฯ ประเภทคลงัสินคา้บนพื!นที#ทั#วไป (General Zone) และพื!นที#เขตปลอดอากร (Free Zone)  

ในระหวา่งปี  2559 บริษัทฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงอาคารคลงัสนิค้าเพื)อสร้างเป็นศนูย์กระจายสนิค้าเคมีภณัฑ์ เจ
ดบัเบิ �ลยูดี JWD Chemical Supply Chain (JCS) เพื)อจัดเก็บสินค้าหรือวัตถุอนัตรายตามข้อกําหนดของกรมโรงงาน
อตุสาหกรรมอยา่งปลอดภยัและเหมาะสม โดยสามารถจดัเก็บสนิค้าหรือวตัถอุนัตรายบางประเภทตามข้อกําหนดของการ
การจดัเก็บสนิค้าหรือวตัถอุนัตรายอยา่งปลอดภยัของกรมโรงงานอตุสาหกรรม และเพื)อเป็นการสง่เสริมความปลอดภยัใน
การจัดเก็บสินค้าหรือวัตถุอันตรายในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั �งของเสียตามอนุสัญญาบาเซล ว่าการควบคุม การ
เคลื)อนย้าย ข้ามแดนของเสยีอนัตรายและการกําจดัที)กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรมกําหนด และ Empty 
Uncleaned Container, ISO Tank and Packaging หรือ ภาชนะเปล่าและตู้สินค้าเปล่าที)ผ่านการบรรจุสินค้าอนัตราย 
และยังไม่ได้ทําความสะอาด  ซึ)งเป็นไปตามข้อกําหนดของการจัดเก็บวัตถุอันตรายอย่างปลอดภัยของกรมโรงงาน
อตุสาหกรรม 

นอกจากนี � ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ดําเนินการขอขยายพื �นที)ประกอบการเขตปลอดอากรเพิ)มเติมกับทางกรม
ศลุกากร แหลมฉบงั เพื)อเพิ)มศกัยภาพและขีดความสามารถในการให้บริการเฉพาะด้านสาํหรับกิจกรรมการบริหารจดัการ
คลงัสินค้าและโลจิสติกส์ ในการบริการขนถ่ายสนิค้าเข้าตู้  ในลกัษณะมีผู้สง่ออกหลายรายหรือ LCL Consolidation เพื)อ
รองรับความต้องการของลูกค้าในกลุ่มผู้ นําเข้าส่งออก โดยผ่านบริษัทตัวแทนขนส่งระหว่างประเทศ (International 
Freight Forwarder) เพื)อเป้าหมายในการเพิ)มประสิทธิภาพและลดต้นทุนโลจิสติกส์ให้แก่ลูกค้า เพิ)มศักยภาพให้แก่
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ผู้ประกอบการและสทิธิประโยชน์ในการใช้บริการเขตปลอดอากรมากขึ �น และทนัตอ่โลกการค้าขายสนิค้าระหวา่งประเทศ
ในยคุปัจจบุนัได้อยา่งยั)งยืนตอ่ไป 

สนิค้าทกุชิ �นที)รับฝากในคลงัสินค้าของกลุม่บริษัทจะถกูบริหารจดัการและควบคมุอย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุด้วย
ระบบบริหารจดัการคลงัสนิค้า (Warehouse Management System หรือ "WMS") ที)ได้รับการพฒันาโดยบริษัท ไดนามิค
ไอที โซลูชั)น จํากัด ("DITS") ซึ)งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยระบบดังกล่าวแตกต่างจากระบบ WMS ทั)วไป ซึ)ง
ครอบคลมุการบริหารจัดการคลงัสินค้า แบบเฉพาะทางที)ต้องมีความซบัซ้อนของกิจกรรมและการให้บริการขั �นสงู เพื)อ
ตอบสนองความต้องการของบริษัทฯ ที)มีการให้บริการแบบเฉพาะทาง และมีความหลากหลายหลากหลายในด้านการ
บริการเชิงลกึ ทั �งยงัเป็นการพฒันาอย่างตอ่เนื)องเพื)อตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้าที)หลากหลายกลุม่ธุรกิจได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพอีกด้วย รวมไปถึงระบบที)ช่วยในการบริหารทรัพยากรบคุคลซึ)งช่วยในการวางแผนการทํางานของพนกังาน
ในคลังสินค้าในแต่ละวัน ทําให้มีต้นทุนในการบริหารน้อยลงและช่วยบันทึก/จัดเก็บตัวชี �วัดสมรรถนะหลัก (Key 
Performance Indicator: KPI) และการจัดเก็บข้อมูลทางบัญชี ทําให้ฝ่ายบัญชีของทั �งบริษัทฯ และลูกค้าสามารถ
ตรวจสอบปริมาณสินค้าคงคลงัได้ตลอดเวลา ทั �งนี � ระบบ WMS จะบนัทึกการเคลื)อนไหวของสินค้าทําให้บริษัทฯ และ
ลกูค้าสามารถติดตามสถานะของสินค้าได้ตลอดเวลาแบบเรียลไทม์ (Realtime) ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการค้นหา
สินค้า เพิ)มความรวดเร็วในการบริการ ลดความผิดพลาด อีกทั �งช่วยเพิ)มประสิทธิภาพในการบริหารพื �นที)คลงัสินค้า ลด
ต้นทนุในการจดัการคลงัสนิค้า และการพึ)งพิงทรัพยากรบคุคลให้กบับริษัทฯ 

ตารางต่อไปนี �แสดงพื �นที)คลงัสินค้าเพื)อรับฝากสนิค้าทั)วไปของกลุม่บริษัท แบ่งตามพื �นที)ทั)วไปและพื �นที)เขตปลอด
อากร (Free Zone) ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2559 

ดาํเนินงานโดย ที�ตั ;ง 
พื ;นที�ทั�วไป 

พื ;นที�เขตปลอด
อากร (Free Zone) 

รวมพื ;นที�คลังสินค้า 

(ตารางเมตร) (ตารางเมตร) (ตารางเมตร) 
บริษัทฯ ทา่เรือแหลมฉบงั จงัหวดัชลบรีุ 49,820 48,460 98,280 

ถนนสามวา กรุงเทพฯ 13,440 - 13,440 
บางนา-ตราด กิโลเมตรที)  19 
สมทุรปราการ 

12,000 - 12,000 

EMLOG เวียงจนัทน์ ประเทศลาว 458 - 458 
JWDAL (Myanmar) ยา่งกุ้ ง ประเทศพมา่ 3,300 - 3,300 
JWDAL (Cambodia) พนมเปญ ประเทศกมัพชูา 3,628 - 3,628 

รวมพื ;นที�คลังสินค้า 82,646 48,460 131,106 

  
คลงัสินค้าสาํหรับสินค้าทั)วไป คลงัสินค้าปลอดอากร 
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ตารางตอ่ไปนี �แสดงจํานวนคลงั, พื �นที) และอตัราการใช้พื �นที) (Occupancy Rate) ของคลงัสนิค้าเพื)อรับฝากสนิค้า
ทั)วไประหวา่งปี 2557 ถึง 2559 

 หน่วย 2557 2558 2559 

จํานวนคลงัสนิค้าในพื �นที)ทั)วไป หลงั 13 13 18 
พื �นที)ทั)วไป ตารางเมตร 63,260 63,260 82,646 
จํานวนคลงัสนิค้าในพื �นที)เขตปลอดอากร (Free Zone) หลงั 6 6 6 
พื �นที)เขตปลอดอากร (Free Zone) ตารางเมตร 48,460 48,460 48,460 
รวมจาํนวนคลังสนิค้า หลัง 19 19 24 

รวมพื ;นที�คลังสินค้า ตารางเมตร 111,720 111,720 131,106 

อตัราการใช้พื �นที)คลงัสนิค้าเพื)อรับฝากสนิค้าทั)วไป1 ร้อยละ 86.2 91.0 51.9 

หมายเหต:ุ 1 อตัราการใช้พื �นที)คลงัสินค้าเพื)อรับฝากสินค้าทั)วไปคํานวณจากสองสว่นคือ 1) ส่วนที)ให้บริการลกูค้าประเภทสญัญาตารางเมตร
ตอ่เดือน คิดเป็นร้อยละ 100.00  2) สว่นที)ให้บริการลกูค้าประเภทสญัญาตนัตอ่วนั คํานวณจากปริมาณสินค้าที)ให้บริการรับฝาก 
(Revenue Ton) หารด้วยปริมาณสินค้าที)คลงัสินค้าทั)วไปสามารถรองรับได้ (Revenue Ton) 

รายได้จากการให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าสําหรับสินค้าทั)วไปของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 สว่น 
กลา่วคือ รายได้จากการให้บริการรับฝากสนิค้าทั)วไป และรายได้จากการให้บริการจดัการสนิค้าทั)วไป 

(ก) การให้บริการรับฝากสนิค้าทั)วไป (Storage) 

กลุม่บริษัทให้บริการรับฝากสนิค้าทั)วไปโดยมีลกัษณะการให้บริการ 2 แบบตามประเภทสญัญาการให้บริการ 

กลา่วคอื แบบตารางเมตรตอ่เดือน และแบบตนัตอ่วนั (Revenue Ton)1 

สญัญาให้บริการแบบตารางเมตรตอ่เดือน 

การให้บริการรับฝากสินค้าแบบตารางเมตรต่อเดือนคือการเช่าที)ผู้ เช่ามีกรรมสิทธิ�ในพื �นที)ที)ตนเองเช่าอย่างเต็มที) 
โดยที)ไม่มีผู้ เช่ารายอื)นสามารถมาใช้พื �นที) ที)ตนเองเช่าอยู่ได้ ซึ)งการให้บริการเช่าลกัษณะนี � สญัญาการให้บริการจะระบุ
พื �นที)รับฝากขั �นตํ)าต่อเดือนที)ผู้ ใช้บริการต้องการใช้บริการรับฝากกับทางกลุม่บริษัท ซึ)งหากผู้ ใช้บริการใช้พื �นที)น้อยกว่า
พื �นที)ที)ระบุไว้ในสญัญาการให้บริการ ผู้ ใช้บริการจะต้องจ่ายค่าบริการให้กับกลุม่บริษัทเท่ากับค่าบริการรับฝากขั �นตํ)า 
อย่างไรก็ดี หากผู้ เช่ามีความต้องการใช้บริการรับฝากมากกว่าการให้บริการรับฝากขั �นตํ)าที)ระบใุนสญัญาการให้บริการ 
ผู้ใช้บริการสามารถเจรจากบับริษัทฯ เพื)อขอเพิ)มพื �นที)รับฝากได้ ทั �งนี � กลุม่บริษัทมีพื �นที)ให้บริการรับฝากสินค้าทั)วไปแบบ
ตารางเมตรต่อเดือนทั �งในสว่นของพื �นที)ทั)วไปและพื �นที)เขตปลอดอากร (Free Zone) โดยอตัราค่าบริการรับฝากของบน
พื �นที)เขตปลอดอากร (Free Zone) จะสงูกว่าอตัราค่าบริการรับฝากของพื �นที)ทั)วไป ซึ)งจะคิดเป็นต่อตารางเมตรต่อเดือน 
อีกทั �งส่วนมากการให้บริการลกัษณะนี �จะมีการทําสญัญาการให้บริการระยะยาวขั �นตํ)าประมาณ 1 ปีขึ �นไป สงูสดุ 5 ปี 
(3+2) ซึ)งทําให้รายได้เข้ามาคอ่นข้างแน่นอนอีกด้วย ซึ)งจะช่วยลดความเสี)ยงที)อาจเกิดขึ �นจากการขาดแคลนพื �นที)ในการ
รับฝากสนิค้าให้กบัผู้ใช้บริการรับฝากสนิค้าได้ในช่วงที)เศรษฐกิจผนัผวนได้ 

                                                
1   Revenue Ton หมายถงึ นํ�าหนกัเป็นเมตรกิตนั หรอืปรมิาตรเป็นลกูบาศกเ์มตร แลว้แต่วา่มลูค่าใดจะสงูกวา่ 
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สญัญาให้บริการแบบตนัตอ่วนั (Revenue Ton หรือ RT) 

การให้บริการรับฝากสนิค้าแบบตนัต่อวนั (Revenue Ton) จะเป็นการให้บริการที)ช่วยเพิ)มช่องทางในการให้ลกูค้า
มาใช้บริการได้หลากหลายและยืดหยุน่มากขึ �น โดยจะขึ �นอยู่กบัปริมาณสนิค้าที)เข้าออก ในแตล่ะวนั ช่วยให้ลกูค้าไมแ่บก
รับภาระต้นทนุคา่ใช้จ่ายที)สงูเกินไป เป็นการเพิ)มความสามารถในการแขง่ขนัของลกูค้า และในทางกลบักนัจะเป็นการเพิ)ม
ความสามารถในการทํากําไรให้กบักลุม่บริษัทจากประสิทธิภาพในการบริหารการรับฝากสินค้าได้อย่างรวดเร็ว สง่ผลให้
กลุม่บริษัทสามารถรองรับสินค้ารับฝากได้เพิ)มขึ �น ทั �งนี � การบริการรับฝากสนิค้าทั)วไปแบบตนัตอ่วนั (Revenue Ton) มีทั �ง
ในสว่นพื �นที)ทั)วไปและพื �นที)เขตปลอดอากร (Free Zone) โดยอตัราค่าบริการรับฝากของบนพื �นที)เขตปลอดอากร (Free 
Zone) จะสงูกวา่อตัราคา่บริการรับฝากของพื �นที)ทั)วไป ซึ)งแตกตา่งจากอตัราคา่บริการแบบตารางเมตรตอ่เดือนเดือน โดย
การให้บริการรับฝากสนิค้าแบบรายวนัจะคิดเป็นตอ่ตนัตอ่วนั (Revenue Ton) ของสนิค้าตอ่วนั ซึ)งบริษัทฯ จะทําการเสนอ
อตัราคา่บริการให้สอดคล้องกบัความต้องการสงูสดุของลกูค้าแบบเบ็ดเสร็จ (Tailor Made Solution) 

การให้บริการรับฝากสินค้าแบบรายวันส่วนใหญ่จะไม่มีการทําสญัญาระยะยาวมาก (6 เดือน ถึง 12 เดือน) 
อยา่งไรก็ดี รายละเอียดข้อตกลงการให้บริการรวมทั �งอตัราคา่บริการจะระบใุนข้อเสนอการให้บริการ (Service Proposal) 
ซึ)งจะมีการปรับปรุงตอ่เมื)อรายละเอียดการให้บริการหรืออตัราคา่บริการมีการเปลี)ยนแปลง แต่ระยะเวลาสญัญาขึ �นตํ)าอยู่
ที) 6 เดือน ซึ)งแตกตา่งจากการให้บริการรับฝากสนิค้าแบบรายเดือนซึ)งมีสญัญาการให้บริการระยะยาวเกินกวา่ 1 ปี  

 (ข) การให้บริการจดัการสนิค้า (Handling) 

กลุม่บริษัทให้บริการจดัการสินค้ารับฝากอย่างครบวงจร ซึ)งช่วยลดภาระในการจดัการสนิค้าให้กบัผู้ ใช้บริการรับ
ฝากของกลุ่มบริษัท โดยบริการที)กลุ่มบริษัทให้บริการ ได้แก่ บริการรับ-ส่งสินค้า บริการตรวจรับและตรวจสอบสินค้า 
บริการจดัผลติภณัฑ์ในหีบหอ่ใหม ่(Re-packaging) บริการจดัเรียงสนิค้า บริการดําเนินพิธีการศลุกากร เป็นต้น 

ตารางต่อไปนี �แสดงรายได้จากการให้บริการรับฝากสินค้าทั)วไปตามลกัษณะการให้บริการของบริษัทฯ สําหรับปี
บญัชี 2557 ถึง 2559 

กลุ่มธุรกิจของคลังสินค้าทั�วไป 

สาํหรับปีบัญชีสิ ;นสุดวันที� 
31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 

รายได้1 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ รายได้1 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ รายได้1 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

รายได้จากการรับฝากสินค้า (Storage) 239.9 54.9 239.6 54.3 184.7 56.0 
รายได้จากการให้บริการจดัการ (Handling) 115.1 26.3 116.4 26.4 66.8 20.3 
รายได้การดําเนินพิธีการศลุกากร (Customs clearance) 22.2 5.1 30.0 6.8 30.9 9.4 
รายได้จากบริการเสริม (Value Added Service) 2 59.9 13.7 55.3 12.5 47.4 14.4 

รวมทั ;งหมด 437.1 100.0 441.3 100.0 329.8 100.0 

หมายเหต:ุ  1รายได้จากการให้จดัการคลงัสนิค้าทั)วไปข้างต้นไม่รวมรายได้จากการให้บริการขนสง่สนิค้าทั)วไป เนื)องจากอยู่ในสว่นธุรกิจให้บริการขนสง่สนิค้า 
2 รายได้จากบริการเสริม (Value Added Service) ได้แก่ บริการเปลี)ยนถ่ายตู้  (Cross Docking) บริการจดัการผลติภณัฑ์ใน หีบหอ่ใหม่ (Re-
Packaging) บริการจดัเรียงสนิค้า (Sorting) และบริการขนสง่ เป็นต้น 
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ในปัจจุบนัพื �นที)คลงัสินค้าทั)วไปที)ให้บริการลกูค้าประเภทสญัญาแบบตารางเมตรต่อเดือน และประเภทสญัญา
ให้บริการแบบตนัต่อวนั คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 70 และร้อยละ 30 ของพื �นที)การให้บริการรับฝากสินค้าทั)วไป 
ตามลําดบั อย่างไรก็ตามสดัสว่นรายได้ของสญัญาแบบตารางเมตรต่อเดือนและแบบตนัต่อวนัคิดเป็นสดัสว่นประมาณ
ร้อยละ 60 และร้อยละ 40 ของรายได้จากการให้บริการรับฝากสนิค้าทั)วไป ตามลาํดบั จะเห็นวา่สดัสว่นรายได้ของสญัญา
แบบตารางเมตรตอ่เดือนสงูกวา่แบบตนัตอ่วนัเพียงเลก็น้อยเมื)อเทียบกบัสดัสว่นพื �นที) เนื)องจากบริษัทฯ มีรายได้จากการ
ให้บริการจดัการ (Handling) และบริการเสริมอื)นๆ (Value Added Service) แก่ผู้ใช้บริการประเภทตนัต่อวนัในสดัสว่นที)
สงูกวา่ประเภทตารางเมตรตอ่เดือน 

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของการให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้าสําหรับสินค้าทั)วไปบนพื �นที)ทั)วไปและบนพื �นที)เขต
ปลอดอากร (Free Zone) ของกลุ่มบริษัท ได้แก่ กลุ่มผู้ ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ (Ocean Freight 
Forwarder) ซึ)งแตล่ะบริษัทจะมีฐานลกูค้าที)ทําธุรกรรมการซื �อขายสินค้าระหวา่งประเทศ (Global  Trading), กลุม่ผู้ผลิต
ที)มีการนําเข้าและสง่ออกสนิค้า (Importer & Exporter) เนื)องจากพื �นที)คลงัสนิค้าทั)วไป และคลงัสนิค้าบนพื �นที)เขตปลอด
อากร (Free Zone)  ซึ)งทําให้ผู้ให้เช่าคลงัสนิค้าได้รับสทิธิประโยชน์ทางอากรอีกด้วย รวมไปถึงคลงัสนิค้าอนัตรายที) อยูใ่น
เขตพื �นที)ของทา่เรือแหลมฉบงัเช่นกนั การที)คลงัสนิค้าสว่นใหญ่ตั �งอยู่ใกล้ทา่เรือแหลมฉบงั นั �นเนื)องจากทา่เรือแหลมฉบงั 
ซึ)งเป็นทา่เรือหลกั ที)มีการนําเข้าและสง่ออกมากเป็นอนัดบั 1 ของประเทศไทย  

นอกจากนี �บริษัทฯ มีกลยทุธ์ในการทําการตลาดสําหรับการให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้าสําหรับสินค้าทั)วไป 
โดยเน้นการให้บริการทางด้านโลจิสติกส์อย่างครบวงจร และมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื)อมั)น และความพึงพอใจใน
บริการให้กบัลกูค้า ซึ)งความตอ่เนื)องของการใช้บริการของลกูค้าเก่านบัเป็นหนึ)งในเครื)องยืนยนัถึงความเชื)อมั)นที)ลกูค้ามี
ให้กบับริษัทฯ อย่างไรก็ดี เพื)อความมั)นคงและการเติบโตที)ยั)งยืนของบริษัทฯ บริษัทฯ มีกลยทุธ์ในการหาลกูค้าใหม่ โดย
การพิจารณารายชื)อลูกค้าเป้าหมายใหม่ๆจาก กลุ่มธุรกิจนําเข้าส่งออก, ผู้ผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมที)มีแนวโน้วการ
เจริญเติบโตสูงและมั)นคง รายชื)อผู้ ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมที)อยู่ใกล้กับท่าเรือแหลมฉบัง และรายชื)อ
ผู้ประกอบการที)อยู่ในระบบของสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จากนั �นศึกษาข้อมูลของกลุ่มลกูค้า
เป้าหมายที)มีศกัยภาพ เพื)อกําหนดการบริการ (Solution) ที)เหมาะสมกับกลุ่มลกูค้าแต่ละราย และติดต่อลกูค้าเพื)อขอ
นําเสนอการบริการ  

นอกจากนี � บริษัทฯ พยายามที)จะพัฒนาระบบการบริหารรับฝากและบริหารสินค้า ให้สามารถตอบสนองต่อ
แนวโน้มของ นวตักรรมการซื �อขายสนิค้าที)เปลี)ยนแปลงไปตามยคุสมยัอยา่งตอ่เนื)อง โดยคิดค้นและเป็นผู้ นําในการพฒันา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจดัการเพื)อเพิ)มประสทิธิภาพ ลดความผิดพลาดในการจดัการสินค้า 
เพิ)มความรวดเร็ว และพยายามที)จะตอบสนองความต้องการของลกูค้าแตล่ะรายที)เพิ)มขึ �นอยา่งตอ่เนื)อง  

ณ ปัจจุบนั กลุ่มลกูค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นกลุม่ผู้ผลิตนําเข้าและส่งออกสินค้าขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรม
เคมีภณัฑ์ ผู้ผลติยางรถยนต์ สินค้าอปุโภคบริโภคต่างๆ เช่น สินค้าแร่ธาต,ุ เคมีภณัฑ์ อาหารและเครื)องดืม ที)เป็นวตัถดุิบ 
หรือ สนิค้าระหวา่งกระบวนการผลิต  และบริษัทรับจดัการขนสง่สินค้าระหว่างประเทศทางเรือ ที)เป็นกลุม่ลกูค้ารายใหญ่
และเป็นพนัธมิตรมาอยา่งยาวนานของบริษัทฯ เป็นต้น 
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สภาวะการแข่งขัน 

คู่แข่งของกลุ่มบริษัทฯ ในการให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าสําหรับสินค้าทั)วไปบนพื �นที)ทั)วไปและพื �นที)เขต
ปลอดอากร (Free Zone) นั �น ถือวา่มีความแขง่แกร่งและโดดเดน่กวา่ผู้ให้บริการในลกัษณะที)คล้ายคลงึกนั แตถื่อวา่ไม่มี
คูแ่ขง่ทางตรง ที)จะสามารถเทียบเคียงกบัการแขง่ขนัในลกัษณะเดียวกนัทั �งหมดได้ เนื)องจากบริษัทฯ สามารถให้บริการโล
จิสติกส์ ที)มีความหลากหลายและเฉพาะทางมาก ลกูค้าสว่นใหญ่ของบริษัทฯ เป็นบริษัทรับจดัการขนสง่สินค้าระหว่าง
ประเทศทางเรือ (Ocean Freight) ซึ)งนําลกูค้ามาใช้บริการกบับริษัทฯได้ เนื)องจากกลุม่บริษัทประเภทนี � ไมเ่น้นการลงทนุ
อสังหาริมทรัพย์เอง (Assetless) จึงต้องใช้บริการกับผู้ ให้บริการที)มีศักยภาพในประเทศ ซึ)งบริษัทฯ สามารถที)จะ
ตอบสนองความต้องการของกลุม่ลกูค้าเหลา่นี �ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยสถานที)ตั �งที)เป็นจุดยทุธศาสตร์ อยู่ใกล้พื �นที)
เขตท่าเรือแหลมฉบงั ทําให้ต้นทนุค่าขนสง่ของผู้ ที)มาใช้บริการนั �นตํ)ามาก ตลอดจนมีพื �นที)คลงัสินค้าที)ใหญ่และบริการที)
หลากหลายจากทีมงานที)มีความเชี)ยวชาญและมาตรฐานการบริการระดบัสากล 

ในกรณีเดียวกนับริษัทฯ ก็สามารถเข้าถึงลกูค้าที)เป็นผู้ผลติสินค้า ผู้ ค้าสนิค้า และผู้ นําเข้า สง่ออกสนิค้าที)ตั �งอยูใ่น
ประเทศไทยได้อีกทางหนึ)ง ซึ)งคู่แข่งทางอ้อมของบริษัทฯ นั �นมีหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็น ผู้ ให้บริการเช่าพื �นที)คลงัสินค้า 
(Landlord หรือ Property Development) ซึ)งเป็นการให้บริการลกัษณะการสร้างคลงัสินค้าสําเร็จรูปให้เช่าแต่ไม่มีการ
ให้บริการที)เป็นการบริหารจดัการคลงัสินค้าแบบครบวงจร (Warehouse Management Service) ซึ)งรวมถึงการบริหาร
จดัการ Stock & Inventory ที)ควบคุมด้วย Software เฉพาะทาง การให้บริการเฉพาะทางอื)นๆ เช่น  Vendor Managed 
Inventory (VMI), Order fulfillment เป็นต้น สว่นบริษัทที)รับจดัการขนสง่สินค้าระหวา่งประเทศที)มีสาขาในไทย หรือ เป็น
บริษัทของคนไทยเองนั �น เรื)มปรับตวัโดย สร้างคลงัสินค้าให้เช่าเองมากขึ �น แตเ่นื)องจาก การลงทนุสร้างคลงัในปัจจบุนันั �น
ค่อนข้างใช้เงินลงทนุสงู ทําให้ผู้ เริ)มเข้ามาทําธุรกิจนี � ต้องแบกรับต้นทนุที)ค่อนข้างสงู และยงัไม่มีความเชี)ยวชาญในการ
ให้บริการมากนกั จึงยากที)จะสามารถแข่งขนักบัผู้ให้บริการที)ให้บริการมาก่อนได้ รวมไปถึงกรณีที)ลกูค้าเก่าที)ใช้บริการอยู่
นั �นไมต้่องการที)จะแบกรับความเสี)ยงในการย้ายสนิค้า (Switching Cost) ที)มีไปใช้บริการกบัผู้ให้บริการรายอื)นในทนัทีได้ 

ตวัอยา่ง ผู้ให้บริการที)ให้บริการคลงัสนิค้าแตก่ลุม่ลกูค้าแตกตา่งกบับริษัทฯ ได้แก่ บริษัท Yusen Logistics, Kerry 
Logistics, SCG Logistics Management, V-Serve Logistics และ BJC Logistics เป็นต้น ทั �งนี � แต่ละบริษัทมีพื �นที)ใน
การให้บริการที)แตกตา่งกนั เช่น บริษัทฯ เป็นผู้ ที)ให้บริการในลกัษณะดงักลา่วในเขตนิคมอตุสาหกรรม และอยู่ใกล้ท่าเรือ
แหลมฉบงัมากที)สดุ แตเ่พียงผู้ เดียว 

2.1.1.2 การให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าสาํหรับสนิค้าอันตราย 

กลุม่บริษัทให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้าสาํหรับสนิค้าอนัตราย ภายใต้การดําเนินงานของบริษัทฯ กลุม่บริษัท
มีรายได้จากการให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าสําหรับสินค้าอนัตรายเป็นอนัดบัหนึ)งจากรายได้ทั �งหมดของบริษัทฯ 
หรือคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 18.1 – 19.3 ของรายได้จากการให้เช่าและบริการของบริษัทฯ ระหว่างปี 2557 ถึง 
2559 ซึ)งมาจากรายได้จากการให้บริการรับฝากสินค้าอันตราย และรายได้จากการให้บริการจัดการสินค้าอันตราย 
(Handling) เช่น การเปิดและปิดตู้คอนเทนเนอร์สนิค้าอนัตราย การให้บริการดําเนินพิธีการศลุกากร เป็นต้น  

บริษัทฯ ได้รับสมัปทานจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยเมื)อวนัที) 1 ตลุาคม 2546 ให้เป็นผู้ดแูลรับฝากและขนย้าย
สินค้าที)เข้าข่ายสินค้าอนัตรายตามพระราชบญัญัติวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 ที)ทําการขนส่งผ่านท่าเรือแหลมฉบงัเป็น
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ระยะเวลา 30 ปี นับตั �งแต่วันที)บริษัทฯ ได้รับสมัปทาน โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการรายเดียวที)ได้รับ
สมัปทานจากการทา่เรือแหง่ประเทศไทยในการให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้าอนัตรายในเขตพื �นที)ทา่เรือแหลมฉบงั 

ณ ปัจจบุนั บริษัทฯ มีพื �นที)รับฝากสินค้าอนัตรายในเขตทา่เรือแหลมฉบงั ทั �งหมด 184,000 ตารางเมตร โดยลาน
วางตู้คอนเทนเนอร์สําหรับสนิค้าอนัตราย 173,968 ตารางเมตร และพื �นที)สําหรับคลงัสินค้าเพื)อรับฝากสินค้าอนัตราย 2 
หลงั พื �นที) 10,032 ตารางเมตร  

ตารางตอ่ไปนี �แสดงพื �นที)รับฝากสนิค้าอนัตรายระหวา่งปี 2557 ถงึ 2559 

 หน่วย 2557 2558 2559 
ลานวางตู้คอนเทนเนอร์สาํหรับสนิค้าอนัตราย ตารางเมตร 173,968 173,968 173,968 
คลงัสนิค้าอนัตราย ตารางเมตร 10,032 10,032 10,032 
รวมพื ;นที�คลังสินค้า ตารางเมตร 184,000 184,000 184,000 

บริการของบริษัทฯ ในการดแูลสนิค้าอนัตรายครอบคลมุตั �งแต่การตรวจรับสินค้าอนัตรายจากท่าเทียบเรือแหลม
ฉบงั บนัทึกข้อมลูสินค้าเข้าและออกในระบบเครือข่ายข้อมลูและการสื)อสารเกี)ยวกบัการนําเข้าสง่ออก การรับฝาก การ
ขนสง่สินค้าอนัตรายข้างลําเรือ รวมทั �งระบบการบริหารจดัการข้อมลูด้านสินค้าอนัตราย ("DG-NET") ซึ)งเป็นระบบที)ถูก
คิดค้นและพฒันาโดย DITS เพื)อควบคุมและติดตามสถานะการเข้าออกของสินค้าอนัตรายทั �งหมดในเขตท่าเรือแหลม
ฉบงั ขนย้ายสนิค้าอนัตรายระหวา่งทา่เทียบเรือแหลมฉบงักบัคลงัเก็บสนิค้าอนัตรายของบริษัทฯ และ/หรือคลงัสินค้าของ
ผู้ นําเข้าและสง่ออกสนิค้าอนัตราย นําสนิค้าอนัตรายเข้าและออกจากตู้คอนเทนเนอร์ และรับฝากสนิค้าอนัตราย เป็นต้น 

นอกจากนี � เพื)อรองรับการเติบโตของปริมาณตู้สินค้าอนัตรายที)มีแนวโน้มเพิ)มขึ �นต่อเนื)อง ในปี 2559 บริษัทฯ จึง
ทําการเพิ)มศกัยภาพด้านเครื)องมือในการปฏิบตัิงานตู้สินค้าอนัตราย คือ เครนยกตู้สนิค้า ( Rubber Tire Gantry Crane) 
เพื)อเพิ)มประสทิธิภาพและความปลอดภยัในการทํางาน 

บริษัทฯ มีทีมบุคลากรที)มีประสบการณ์และได้รับการอบรมพิเศษในการดูแลสินค้าอนัตรายแต่ละประเภทเพื)อ
เตรียมพร้อมในการระงบัเหตฉุกุเฉินที)อาจเกิดขึ �นจากการรั)วไหลของสินค้าอนัตราย โดยทีมบคุลากรของบริษัทฯ จะดแูล
สนิค้าอนัตรายในทกุขั �นตอน ตั �งแต่สินค้าอนัตรายเข้าเทียบท่าเรือจนกระทั)งเรือสินค้าอนัตรายออกจากท่าเรือ ซึ)งรวมทั �ง
กระบวนการเคลื)อนย้าย การรับฝาก และการขนสง่ระหวา่งท่าเรือแหลมฉบงัถึงคลงัสนิค้าอนัตรายของบริษัทฯ ทั �งนี � เพื)อ
ป้องกนัอบุตัิเหตทีุ)อาจจะเกิดขึ �น บริษัทฯ มีการแบง่สดัสว่นพื �นที)รับฝากของสนิค้าอนัตรายแตล่ะประเภทอยา่งชดัเจน และ
ได้จดัให้มีสถานที)รับฝากทั �งในรูปแบบของคลงัสนิค้าและลานกลางแจ้งเพื)อให้เหมาะสมกบัการรับฝากสินค้าอนัตรายแต่
ละประเภท  

สญัญาการให้บริการจัดการคลงัสินค้าสําหรับสินค้าอนัตรายทั �งในรูปแบบของคลงัสินค้าและลานกลางแจ้งเป็น
สญัญาการให้บริการระยะยาวระหวา่งบริษัทฯ และการทา่เรือแหง่ประเทศไทย ซึ)งในสญัญาดงักลา่วจะระบถุึงการกําหนด
อตัราการให้บริการรับฝากสนิค้าอนัตรายตามประกาศของการท่าเรือแหง่ประเทศไทย โดยบริษัทฯ จะแจ้งอตัราคา่บริการ
ดงักลา่วให้ลกูค้าทราบในเว็บไซด์ (www.dg-net.org)  
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ทั �งนี � ลกูค้าที)ต้องการใช้บริการฝากสนิค้าอนัตราย จะต้องเข้ามากรอกข้อมลูผา่นระบบ DG-NET ซึ)งระบถุึงข้อมลู
ของตู้คอนเทนเนอร์และประเภทของสินค้าอนัตรายในตู้คอนเทนเนอร์ การบริการที)ลกูค้าต้องการ และระยะเวลาการใช้
บริการ รวมทั �ง ลกูค้าต้องชําระเงินคา่บริการก่อนการนําสนิค้าอนัตรายเข้าและ/หรือออกจากคลงัสนิค้าของบริษัทฯ 

ลานวางตู้คอนเทนเนอร์สาํหรับสนิค้าอนัตราย คลงัสนิค้าอนัตราย 

บริษัทฯ ได้นําระบบ Differential-GPS ("D-GPS") ซึ)งเป็นระบบที) DITS พฒันาร่วมกับ บริษัท ซีมีโอ จีเอมบีเอช 
(Symeo GmbH) ซึ)งเป็นบริษัทผลิตและพฒันาอปุกรณ์จบัคลื)นวิทยคุวามถี)สงูจากประเทศเยอรมนั มาใช้ในการรับฝาก
และค้นหาตู้คอนเทนเนอร์สาํหรับสนิค้าอนัตรายทั �งหมดของบริษัทฯ ซึ)งทา่เรือแหลมฉบงัเป็นทา่เรือแรกในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ และเป็นลําดบัที)สองของโลกที)ใช้ระบบ D-GPS ในการรับฝากและค้นหาสินค้าอนัตราย ทําให้  บริษัทฯ และการ
ทา่เรือแหง่ประเทศไทยสามารถค้นหาติดตามตู้คอนเทนเนอร์สําหรับสนิค้าอนัตรายในเขตพื �นที)ท่าเรือแหลมฉบงัได้อย่าง
รวดเร็วและแมน่ยํา ลดขั �นตอนในการทํางาน และเพิ)มความปลอดภยัในการปฏิบตัิงานให้กบัพนกังาน 

ทั �งนี � รายได้จากการให้บริการรับฝากสินค้าและการจดัการสนิค้าอนัตรายสว่นหนึ)งจะถกูแบง่ให้กบัการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย  

ตารางต่อไปนี �แสดงรายได้จากการให้บริการรับฝากสินค้าและการจัดการสินค้าอนัตรายของบริษัทฯ สําหรับปี
บญัชี 2557 ถึง 2559 

กลุ่มธุรกิจ 
 หน่วย: 
ปริมาณ  

สาํหรับปีบัญชีสิ ;นสุดวันที� 

31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 

ปริมาณ 
รายได้ 1 

(ล้านบาท) 
ปริมาณ 

รายได้ 1 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
รายได้ 1 

(ล้านบาท) 
ลานวางตู้คอนเทนเนอร์
สําหรับสินค้าอนัตราย2 

TEU 146,324 386.6 153,157 423.6 157,272 416.5 

คลงัสินค้าอนัตราย2 Revenue Ton 13,463 9.4 15,600 15.2 19,371 11.5 
รวมทั ;งหมด      396.0  438.8  428.0 
หมายเหต:ุ 1 รายได้จากการให้บริการคลงัสนิค้าอนัตรายข้างต้นไม่รวมรายได้จากการให้บริการขนสง่สนิค้าอนัตราย เนื)องจากอยู่ในสว่นธุรกิจให้บริการ

ขนสง่สนิค้า 
 2 รายได้จากการให้บริการลานวางตู้คอนเทนเนอร์สําหรับสนิค้าอนัตรายคดิจากอตัราคา่บริการลานวางตู้คอนเทนเนอร์สําหรับสนิค้าอนัตราย

ตอ่TEU และรายได้จากการให้บริการคลงัสนิค้าอนัตรายคดิจากอตัราคา่บริการคลงัสนิค้าอนัตรายตอ่ลกูบาศก์เมตร 
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ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการรายเดียวในประเทศไทยที)ได้รับสมัปทานในการดแูลสินค้าอนัตรายจากการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทยในการดแูลสินค้าอนัตรายที)ขนสง่ผา่นท่าเรือแหลมฉบงั ดงันั �นกลุม่ลกูค้าเป้าหมายของการให้บริการรับฝาก
และบริหารสนิค้าสาํหรับสนิค้าอนัตรายครอบคลมุกลุม่ผู้ประกอบการที)ขนสง่สนิค้าอนัตรายผา่นทา่เรือแหลมฉบงัทั �งหมด 
ทั �งนี � บริษัทฯ มีการประเมินความพึงพอใจของลกูค้าที)มียอดใช้บริการนําเข้า และส่งออกสูงสุด 10 รายแรก เพื)อเพิ)ม
ประสิทธิภาพการทํางานของบริษัทฯ รวมทั �งเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ที)ดีกบัลกูค้า ซึ)งเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจใน
การนําเสนอบริการอื)นๆ ของบริษัทฯ ให้แก่กลุม่ลกูค้าดงักลา่วอีกด้วย 

สภาวะการแข่งขัน 

บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการรายเดียวที)ได้รับสมัปทานในการจดัการสินค้าอนัตรายที)ขนสง่ผ่านท่าเรือแหลมฉบงั
จากการทา่เรือแห่งประเทศไทย จึงไม่มีคู่แข่งขนัทางธุรกิจ และในอนาคต หากท่าเรือกรุงเทพไม่สามารถรองรับเรือสินค้า
ขนาดใหญ่ ซึ)งต้องอาศยัร่องนํ �าลกึมากๆ จะทําให้สนิค้าอนัตรายที)ยงัมีผ่านท่าเรือกรุงเทพอยู่บ้างนั �น กลบัมาผ่านท่าเรือ
แหลมฉบงัทั �งหมด ทําให้ปริมาณตู้สินค้าอนัตรายจะเพิ)มขึ �นอยา่งมีนยัสําคญั อย่างไรก็ดี ผู้ นําเข้า/สง่ออกสินค้าอนัตราย
อาจใช้การขนส่งทางอื)นได้บ้าง เช่น การขนส่งทางอากาศ และการขนส่งทางบก ซึ)งมีปริมาณค่อนข้างน้อย จึงไม่มี
ผลกระทบกบัการแขง่ขนัทางธุรกิจนี �กบับริษัทฯ 

2.1.1.3 การให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าประเภทรถยนต์ (Automotive Yard) 

กลุม่บริษัทให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้าประเภทรถยนต์เพื)อเตรียมความพร้อมก่อนการสง่ออกและการนําเข้า
ภายใต้การดําเนินงานของ ATL ซึ)งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยระหว่างปี 2557 ถึง 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการ
ให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าประเภทรถยนต์ทั �งบนพื �นที)ทั)วไปและพื �นที)เขตปลอดอากร (Free Zone) ประมาณร้อย
ละ 13.3 – 17.2 ของรายได้จากการให้เช่าและบริการของบริษัทฯ ซึ)งมาจากรายได้จากการให้บริการพื �นที)จอดพกัรถยนต์
เพื)อเตรียมความพร้อมก่อนการสง่ออกและนําเข้า และรายได้จากการให้บริการจดัการรถยนต์ (Handling) เช่น บริการ
ตรวจรับรถยนต์ (Receiving) บริการทําความสะอาดรถยนต์ บริการตรวจสภาพรถยนต์อย่างละเอียดก่อนการส่งมอบ 
(Pre-delivery  inspection) บริการส่งรถจากพื �นที)รับฝากรถไปท่าเรือแหลมฉบงั บริการดําเนินพิธีการศลุกากร บริการ
ขนสง่สว่นประกอบรถยนต์เพื)อนําไปประกอบที)โรงงานผลติรถยนต์ (Truck sequencing)  

ทั �งนี � ATL ดําเนินการบริหารการให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าประเภทรถยนต์ โดย ATL เป็นผู้ดําเนินการ
ติดตอ่กบัลกูค้า ทําการควบคมุและบริหารจดัการรถยนต์ ประสานงานกบัทา่เรือในการขนสง่ รวมทั �งทําหน้าที)วางแผนการ
ขนสง่รถยนต์ให้ไปยงัที)หมายที)ลกูค้ากําหนด สว่นการให้บริการจดัการรถยนต์ (Handling) นั �น ATL ทําการวา่จ้างผู้ รับจ้าง
ช่วงให้ดําเนินการ ได้แก่ บริการทําความสะอาดรถยนต์ และบริการตรวจสภาพรถยนต์อย่างละเอียดก่อนการส่งมอบ 
(Pre-delivery  inspection) เป็นต้น โดย ATL ให้หวัหน้างานที)เป็นบคุลากรของ บริษัทฯ เป็นผู้ควบคมุงานการให้บริการ
ดงักลา่วให้เป็นไปตามคณุภาพที)วางไว้ 

ATL นําระบบบริหารจดัการพื �นที)จอดพกัรถยนต์ (Automotive Yard Management System หรือ "AYMS") ซึ)งเป็น
ระบบที)พฒันาโดย DITS มาใช้ในการควบคมุการเคลื)อนย้ายรถยนต์ การขนสง่ลาํเลยีงไปยงัทา่เรือ การขนสง่รถยนต์ไปยงั
ตวัแทนจําหนา่ยรถยนต์ (Car Dealer) และการรับฝากข้อมลูทั �งหมด โดยระบบ AYMS จะเชื)อมตอ่ระบบคอมพิวเตอร์ของ 
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ATL และลกูค้าของ ATL ทําให้ลกูค้าสามารถตรวจสอบข้อมลูรถยนต์ที)ฝากผ่านระบบออนไลน์ และติดตามสถานะของ
รถยนต์ได้ตลอดเวลาแบบเรียลไทม์ (Realtime) พร้อมทั �งแจ้งให้ลกูค้ารับทราบทนัทีที)รถยนต์เคลื)อนย้ายออกจากพื �นที)รับ
ฝาก ซึ)งนอกจากช่วยเพิ)มความมั)นใจให้กับลกูค้าของ ATL แล้ว ระบบดงักล่าวยงัช่วยเพิ)มประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการพื �นที)รับฝากให้เกิดประโยชน์สงูสดุ นอกจากนี � ระบบ AYMS จะรับฝากข้อมลูการเคลื)อนไหวของรถยนต์ที)รับฝากทํา
ให้ลกูค้าสามารถใช้ประโยชน์จากระบบดงักลา่วในการจดัทํารายงานสง่ผู้บริหารของลกูค้าอีกด้วย  

ณ ปัจจุบนั กลุม่บริษัทมีพื �นที)เพื)อให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้าประเภทรถยนต์ตั �งอยูใ่นเขตพื �นที)ทา่เรือแหลม
ฉบัง และถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที) 19 ทั �งในส่วนพื �นที)ทั)วไปและพื �นที)เขตปลอดอากร (Free Zone) รวมทั �งหมด 
395,287 ตารางเมตร หรือประมาณ 247 ไร่ โดยรถยนต์ที) ATL ให้บริการมีทั �งรถยนต์ที)อยู่ระหว่างกระบวนการส่งออก 
และรถยนต์นําเข้าเพื)อส่งต่อให้กับผู้ แทนจําหน่ายรถยนต์ (Car Dealer) ในประเทศไทย นอกจากนี �กลุ่มบริษัทมีการ
ให้บริการบริหารสินค้าประเภทรถยนต์ในพื �นที)ของลกูค้า (On-Site Operation) โดยบริษัทฯ จะนําระบบบริหารจัดการ
พื �นที)จอดพกัรถยนต์เข้าไปบริหารในพื �นที)โรงงานประกอบรถยนต์ของลกูค้าซึ)งการให้บริการจะมีลกัษณะเหมือนกบัการ
ให้บริการบนพื �นที)ของ ATL เอง  

ตารางต่อไปนี �แสดงพื �นที)ให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าประเภทรถยนต์ (ไม่รวมการให้บริการบนพื �นที)ลกูค้า) 
เพื)อเตรียมความพร้อมก่อนการสง่ออกและการนําเข้า แบง่ตามพื �นที)ทั)วไปและพื �นที)เขตปลอดอากร (Free Zone) ณ วนัที) 
31 ธนัวาคม 2559 

ดาํเนินงาน
โดย 

ที�ตั ;ง 
พื ;นที�ทั�วไป 

พื ;นที�เขตปลอด
อากร (Free Zone) 

รวมพื ;นที� 
จอดพกัรถยนต์ 

(ตารางเมตร) (ตารางเมตร) (ตารางเมตร) 
ATL ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที)19 

จงัหวดัสมทุรปราการ 
70,580 - 70,580 

ทา่เรือแหลมฉบงั จงัหวดัชลบรีุ 59,536 265,171 324,707 
รวมพื ;นที�ให้บริการรับฝากรถยนต์ 130,116 265,171 395,287 

กลุม่บริษัทเลง็เห็นโอกาสการเติบโตของการให้บริการพื �นที)รับฝากรถยนต์ซึ)งสอดคล้องกบัแนวโน้มการเติบโตของ
อุตสาหกรรมการผลิตและจําหน่ายรถยนต์ กลุ่มบริษัทจึงได้ดําเนินการขยายพื �นที)รับฝากรถยนต์อย่างต่อเนื)อง โดย
ระหวา่งปี 2557 ถึง 2559 กลุม่บริษัทมีพื �นที)รับฝากรถยนต์เพิ)มขึ �น 84,707 ตารางเมตร หรือประมาณ 53 ไร่ 

ตารางตอ่ไปนี �แสดงพื �นที)รับฝากรถระหวา่งปี 2557 ถึง 2559 

 หน่วย 2557 2558 2559 
พื �นที)ให้บริการรับฝากรถยนต์ ตารางเมตร 383,643 395,287 395,287 
พื �นที)ให้บริการในพื �นที)ของลกูค้า (On-site) ตารางเมตร - 156,742 273,542 
รวมพื ;นที�ให้บริการทั ;งหมด ตารางเมตร 383,643 552,029 668,829 
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ตารางต่อไปนี �แสดงอตัราการใช้พื �นที)เพื)อให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าประเภทรถยนต์ (Occupancy Rate) 
ระหวา่งปี 2557 ถึง 2559 

 หน่วย 2557 2558 2559 
พื �นที)ให้บริการรับฝากรถยนต์ ตารางเมตร 383,643 395,287 395,287 
อตัราการใช้พื �นที)เพื)อบริการรับฝากและบริหาร
สนิค้าประเภทรถยนต์1  

ร้อยละ 90.7 84.5 85.5 

หมายเหต:ุ 1อตัราการใช้พื �นที)เพื)อให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้าประเภทรถยนต์คํานวณจากสองสว่นคือ 1) พื �นที)ให้บริการ 150 ไร่ ในพื �นที)    แหลมฉบงั 
คํานวณจากพื �นที)ที)ใช้งานจริงที)คํานวณจากขนาดและจํานวนของรถที)เข้ามาใช้บริการรับฝากสินค้า  2) พื �นที)สว่นที)เหลือ อตัราการใช้พื �นที)คิด
เป็นร้อยละ 100.00 

ทั �งนี � พื �นที)จอดพกัรถยนต์เพื)อเตรียมความพร้อมก่อนการสง่ออกและนําเข้าของ ATL ในเขตทา่เรือแหลมฉบงัตั �งอยู่
หา่งจากทา่เทียบเรือเพื)อการสง่ออกและนําเข้ารถยนต์  A1 เพียง 1 กิโลเมตร และอยูห่่างจากท่าเทียบเรือเพื)อการสง่ออก
และนําเข้ารถยนต์ A5 เพียง 1.5 กิโลเมตร 

  

พื �นที)ให้บริการรับฝากรถยนต์ 
บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้าประเภทรถยนต์จากผู้ผลติรถยนต์รายใหญ่ โดยสญัญา

การให้บริการระหว่าง ATL และลกูค้าส่วนใหญ่มีอายุสญัญาประมาณ 3 - 5 ปี โดยอตัราค่าบริการพื �นที)จอดพกัรถยนต์
เพื)อเตรียมความพร้อมก่อนการสง่ออกและการนําเข้าบนพื �นที)เขตปลอดอากร (Free Zone) จะสงูกว่าอตัราค่าบริการบน
พื �นที)ทั)วไป 

 
 
 

A1 
A5 
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ตารางต่อไปนี �แสดงรายได้จากการให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าประเภทรถยนต์ สําหรับปีบญัชี 2557 ถึง 
2559 

กลุ่มธุรกิจ 

สาํหรับปีบัญชีสิ ;นสุดวันที� 
31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 

รายได้1 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ รายได้1 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ รายได้1 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

รายได้จากการรับฝากสินค้า (Storage)2 27.1 8.7 82.6 26.4 149.1 39.0 
รายได้จากการให้บริการจดัการ (Operation) 283.1 91.3 229.8 73.6 233.2 61.0 

รวมทั ;งหมด 310.2 100.0 312.4 100.0 382.3 100.0 
หมายเหต:ุ 1 รายได้จากการให้จดัการข้างต้นไม่รวมรายได้จากการให้บริการขนสง่เพื)อสง่มอบรถยนต์ระหว่างพื �นที)รับฝากรถยนต์ของ ATL ไปยงั  
  สถานที)อื)น และบริการขนสง่รถยนต์ (Car Carrier) เนื)องจากอยู่ในสว่นธุรกิจให้บริการขนสง่สนิค้า   

2 รายได้จากการรับฝากสนิค้า (Storage) คํานวณจากพื �นที)ที)ใช้งานจริง โดยคํานวณจากขนาดและจํานวนรถที)เข้ามาใช้บริการรับฝากสินค้า 
หรือคํานวณจากพื �นที)ที)ขอให้บริษัทฯ จดัให้เป็นรายเดือน  

นอกจากการให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าประเภทรถยนต์ ในปี 2558 เป็นต้นมา ATL ได้ขยายธุรกิจการ
ให้บริการในรูปแบบ On-Site Management โดยให้บริการบริหารจัดการคลงัสินค้าชิ �นส่วนประกอบรถยนต์ในโรงงาน
ประกอบรถยนต์และบริหารจดัการลานจอดรถสนิค้าภายในโรงงานประกอบรถยนต์ ซึ)ง ณ ปัจจุบนั ATL มีเจ้าหน้าที) และ
พนกังานที)ทํางานอยู่ใน พื �นที)ของโรงงานแล้วราว 150 คน และในปี 2559 บริษัทไปได้มีการลงทนุ สร้างอาคารปฏิบตัิการ 
PDI (Pre-Delivery Inspection) เพื)อให้บริการกบัลกูค้าที)ประกอบการนําเข้ารถยนต์จากตา่งประเทศ พื �นที) 1,530 ตาราง
เมตร บนพื �นที) General Zone 20 ไร่ ในเขตพื �นที)แหลมฉบงั  

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของการให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าประเภทรถยนต์ (Automotive Yard) ได้แก่ 
ผู้ประกอบการธุรกิจยานยนต์ชั �นนําทั �งในและต่างประเทศที)มีการนําเข้าหรือสง่ออกรถยนต์ และตวัแทนจําหน่ายรถยนต์
ทั)วประเทศ ทั �งนี � บริษัทฯ มีกลยทุธ์ทางการตลาด เพื)อดึงดดูลกูค้ารายใหม่ และสร้างความพึงพอใจให้กบัลกูค้าเก่า โดย
การพฒันาและจดัหาการบริการเพิ)มเติมตามความต้องการของลกูค้า 

ณ ปัจจุบนั กลุม่ลกูค้าของบริษัทฯ สว่นใหญ่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจยานยนต์ชั �นนํา เช่น บริษัท นิสสนั มอเตอร์ 
(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั เป็นต้น 

สภาวะการแข่งขัน 

คู่แข่งในการให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าสําหรับสินค้าประเภทรถยนต์ (Automotive Yard) ได้แก่ บริษัท 
นามยง เทอร์มินลั จํากัด (มหาชน) บริษัท ยเูซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ซีว่า ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) 
จํากัด เป็นต้น การแข่งขนัในธุรกิจนี �ขึ �นอยู่กับความสามารถในการให้บริการ ซึ)งลกูค้าจะให้ความสําคญัในเรื)องความ
รวดเร็ว และความถูกต้องในการจดัสง่สินค้า ดงันั �น บริษัทฯ จึงได้นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพื)อลดความ
ผิดพลาด และเพิ)มประสทิธิภาพในการบริหารงานดงักลา่ว  
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2.1.1.4 การให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าสาํหรับสนิค้าควบคุมอุณหภมิูแช่เยน็และแช่แข็งบนพื ;นที� ทั�วไป
และพื ;นที�เขตปลอดอากร (Free Zone) 

กลุ่มบริษัทให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าสําหรับสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็งภายใต้การ
ดําเนินงานของ PCS, JWDP, JPK, JWDAL (Myanmar), EMLOG และ JWDAL (Cambodia) ซึ)งเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ ซึ)งกลุม่บริษัทมีรายได้จากการให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าสําหรับสนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง
ซึ)งต้องการการจัดเก็บในอุณหภูมิตํ)า เช่น สินค้ากลุ่มอาหารสดซึ)งอยู่ระหว่างรอการแปรรูป และการส่งออกจําพวก 
เนื �อสตัว์ ผลไม้ นํ �าผลไม้ ผกัสด ไอศกรีม และเนยแข็ง เป็นต้น สนิค้ากลุม่อาหารสาํเร็จรูป สนิค้ากลุม่อิเล็กทรอนิกส์ สนิค้า
กลุม่นํ �ายาและสารเคมี และสินค้ากลุม่ยา เป็นต้น ซึ)งระหว่างปี 2557 ถึง ปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้การให้บริการรับฝาก
และบริหารสินค้าสําหรับสินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็งคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 16.0 - 19.0 ของรายได้
รวมของบริษัทฯ โดยห้องเย็นของกลุม่บริษัท มีระบบความเย็นหลายระดบัตั �งแตอ่ณุหภมูิ -40 ถึง 25 องศาเซลเซียส เพื)อ
ตอบสนองความต้องการห้องเย็นที)แตกตา่งกนัของสนิค้าแตล่ะประเภท ซึ)งรายได้ดงักลา่วสามารถแบง่ออกเป็นรายได้จาก
การให้บริการรับฝากสนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง และรายได้จากการให้บริการจดัการสนิค้าควบคมุอณุหภมูิ
แช่เย็นและแช่แข็ง (Handling) เช่น บริการคดัแยกสินค้า บริการบรรจุผลติภณัฑ์ในหีบห่อ (Packaging) เป็นต้น ปัจจุบนั
บริษัทฯ ได้ให้บริการผสมชีสให้กบัลกูค้าของบริษัทฯ ในเขตพื �นที)ปลอดอากรด้วย ซึ)งจะช่วยลดภาระภาษีให้กบัลกูค้าของ
บริษัทฯ ได้ โดยบริษัทฯ ได้ทําการหารือกับกรมศุลกากรก่อนการดําเนินการดงักล่าว และได้จดหมายตอบรับจากกรม
ศลุกากรให้ดําเนินการดงักลา่วแล้ว 

กลุ่มบริษัทได้นําระบบบริหารรับฝากและบริหารสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง (Cold Chain 
Management System หรือ "CCMS") ที)พฒันาโดย DITS เข้ามาใช้เพิ)มประสทิธิภาพบริหารจดัการสนิค้าและการรับฝาก
ข้อมูลของกลุ่มบริษัท โดยระบบ CCMS จะบันทึกการเคลื)อนไหวของสินค้าทุกชิ �น ทําให้บริษัทฯ และลกูค้าสามารถ
ติดตามสถานะของสินค้าได้ตลอดเวลาแบบเรียลไทม์ (Realtime) ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการค้นหาสินค้า เพิ)มความ
รวดเร็วในการบริการ และลดความผิดพลาดที)อาจเกิดขึ �นกบัสนิค้า 

ทั �งนี � ณ ปัจจบุนั กลุม่บริษัทมีคลงัสนิค้าบนพื �นที)ทั)วไปเพื)อให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้าสําหรับสินค้าควบคมุ
อณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็งจํานวน 12 หลงั คิดเป็นพื �นที)ประมาณ 54,327 ตารางเมตร ตั �งอยูที่)มหาชยั จงัหวดัสมทุรสาคร, 
ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที) 19 จงัหวดัสมทุรปราการ, ถนนสวุินทวงศ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึ)งเป็นพื �นที)ที)อยู่ไม่ไกลจาก
ศนูย์กระจายสนิค้าและแหลง่สินค้าที)สําคญั กลา่วคือ แหลง่เรือประมง โรงงานผลิตอาหาร นิคมอตุสาหกรรม ทา่เรือ และ
ทา่อากาศยาน และมีเส้นทางการคมนาคมและระบบสาธารณปูโภคที)สะดวก  

ในปี 2559 กลุม่บริษัทได้ทําการขยายพื �นที)การให้บริการไปยงัตา่งประเทศ ได้แก่ เวียงจนัทน์ ประเทศลาว, ย่างกุ้ ง 
ประเทศพมา่ และพนมเปญ ประเทศกมัพชูา 

สาํหรับในประเทศไทยนั �น กลุม่บริษัทเป็นผู้ ให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง
รายแรกที)มีพื �นที)คลงัสินค้าสําหรับสินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็งที)ได้รับอนญุาตจากกรมศลุกากรให้เป็นพื �นที)
เขตปลอดอากร (Free Zone) โดยมีพื �นที)ประมาณ 10,994 ตารางเมตร ตั �งอยูบ่นถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที) 19 จงัหวดั
สมทุรปราการ และถนนสวุินทวงศ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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ตารางต่อไปนี �แสดงพื �นที)คลงัสินค้าเพื)อรับฝากสินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็งของกลุม่บริษัท แบ่งตาม
พื �นที)ทั)วไปและพื �นที)เขตปลอดอากร (Free Zone) ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2559 

ดาํเนินงานโดย ที�ตั ;ง 
พื ;นที�ทั�วไป 

(ตารางเมตร) 

พื ;นที�เขตปลอด
อากร (Free Zone) 

(ตารางเมตร) 

รวมพื ;นที�คลังสินค้า 
(ตารางเมตร) 

PCS มหาชยั จงัหวดัสมทุรสาคร 31,996 - 31,996 
JWDP ถนนสวุินทวงศ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 4,735 5,170 9,905 
JPK บางนา-ตราด กิโลเมตรที) 19 จงัหวดั

สมทุรปราการ 
4,540 5,824 10,364 

EMLOG เวียงจนัทน์ ประเทศลาว 262 - 262 
JWDAL (Myanmar) ยา่งกุ้ ง ประเทศพมา่ 1,000 - 1,000 
JWDAL (Cambodia) พนมเปญ ประเทศกมัพชูา 800 - 800 
รวมพื ;นที�คลังสินค้า 43,333 10,994 54,327 

กลุม่บริษัทดําเนินการขยายพื �นที)คลงัสินค้าสําหรับสินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็งของกลุม่บริษัทอย่าง
ต่อเนื)อง โดยระหว่างปี 2557 ถึง 2559 กลุ่มบริษัทมีคลงัสินค้าสําหรับสินค้าควบคมุอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็งเพิ)มขึ �น
จํานวน 4 อาคาร และมีพื �นที)รับฝากเพิ)มขึ �นจากปี 2557 จํานวน 11,886 ตารางเมตร โดยในปี 2557 JPK ได้เริ)มดําเนินการ
ให้บริการคลงัสนิค้าสาํหรับสินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็งบนพื �นที)ทั)วไป และในปี 2558 JPK เริ)มเปิดให้บริการ
ในส่วนพื �นที)เขตปลอดอากร (Free Zone) และ PCS ได้เปิดให้บริการคลงัเพิ)มเติมอีก 1 หลงัในบริเวณมหาชัย จนใน
ปัจจุบัน ปี 2559 กลุ่มบริษัทได้ดําเนินการขยายพื �นที)การให้บริการไปในต่างประเทศเป็นที)เรียบร้อยแล้ว โดยได้เปิด
คลงัสนิค้าจํานวน 3 หลงั พื �นที)รวม 2,062 ตารางเมตร 

ตารางต่อไปนี �แสดงพื �นที)คลังสินค้าและอัตราการให้บริการรับฝากสินค้าแช่แข็งแช่เย็น (Occupancy Rate) 
ระหวา่งปี 2557 ถึง ปี 2559 

 หน่วย 2557 2558 2559 

จํานวนคลงัสนิค้า อาคาร 8 9 12 
พื �นที)ทั)วไป ตารางเมตร 37,271 41,271 43,333 
พื �นที)เขตปลอดอากร (Free Zone) ตารางเมตร 5,170 10,994 10,994 
รวมพื ;นที�คลังสินค้า ตารางเมตร 42,441 52,265 54,327 

อตัราการให้บริการรับฝากสนิค้า
ควบคมุอณุหภมูิแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 

ร้อยละ 70.7 64.5 51.9 

ทั �งนี � การให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าสําหรับสินค้าควบคุมอุณหภมูิแช่เย็นและแช่แข็งระหว่างกลุม่บริษัท 
และลกูค้าสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภท กลา่วคือ 1) การให้บริการแบบที)มีการทําสญัญาที)มีอายสุญัญาประมาณ 
1 - 3 ปี โดยสญัญาดงักลา่วสว่นใหญ่จะเป็นการทําระหวา่งกลุม่บริษัทและลกูค้าที)มีขนาดใหญ่ และ 2) แบบที)ไมม่ีการทํา
สญัญาระยะยาว ซึ)งรายละเอียดข้อตกลงการให้บริการรวมทั �งอตัราค่าบริการจะระบใุนข้อเสนอการให้บริการ (Service 
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Proposal) ซึ)งจะมีการปรับปรุงต่อเมื)อรายละเอียดการให้บริการและอตัราค่าบริการมีการเปลี)ยนแปลง โดยส่วนใหญ่
ลกูค้าจะเป็นประเภทแบบที)ไม่มีการทําสญัญาระยะยาว อย่างไรก็ดี อตัราค่าบริการคลงัสินค้าสําหรับสินค้าควบคุม
อณุหภูมิแช่เย็นและแช่แข็งบนพื �นที)เขตปลอดอากร (Free Zone) จะสงูกว่าอตัราค่าบริการบนพื �นที)ทั)วไป โดยคิดอตัรา
คา่บริการรับฝากและบริหารสนิค้าสาํหรับสนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็งตอ่ตนั 

ตารางต่อไปนี �แสดงรายได้จากการให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าสาํหรับสินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่
แข็งของบริษัทฯ สาํหรับปีบญัชี 2557 ถึง 2559 

หน่วย : ล้านบาท 
สาํหรับปีบัญชสีิ ;นสุดวนัที� 

31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 
รายได้จากการให้บริการรับฝากและบริหาร
สนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง1 

349.8 447.1 372.7 

หมายเหต:ุ 1 รายได้จากการให้บริการบริหารจดัการข้างต้นไม่รวมรายได้จากการให้บริการขนสง่สนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง เนื)องจาก 
อยู่ในสว่นธุรกิจให้บริการขนสง่สนิค้า   

นอกจากนี � PCS JWDP และ JPK ซึ)งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการ
สง่เสริมการลงทนุหรือบีโอไอ ซึ)งทําให้บริษัทดงักลา่วได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษีอากร 

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

สาํหรับธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าสําหรับสนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็งในประเทศนั �น มี
พื �นที)ให้บริการหลกัอยู่ 3 พื �นที) ซึ)งแต่ละพื �นที)รองรับลกูค้าที)แตกต่างกนั กลา่วคือ พื �นที)มหาชยัมีกลุม่ลกูค้าหลกัคือผู้ผลิต
อาหารทะเลแช่แข็ง เช่น Thai Union Manufacturing และ Lucky Union Food สว่นพื �นที)สวุินทวงศ์รองรับลกูค้าผู้ผลิต
อาหารประเภทสตัว์ปีก เช่น CPF และพื �นที)บางนารองรับลกูค้า Trading ได้แก่ ผู้ประกอบการอาหารสําเร็จรูปที)รอการ
สง่ออก ผู้ประกอบการด้านอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ และผู้ประกอบการด้านยา เป็นต้น สาํหรับคลงัสนิค้าในตา่งประเทศ จะ
เน้นกลุม่ลกูค้าที)เป็นผู้ผลติอาหารเป็นหลกัก่อนในระยะแรก        

สภาวะการแข่งขัน 

คูแ่ข่งในการให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าสําหรับสินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง ได้แก่ผู้ ให้บริการ
ในพื �นที)ใกล้เคียง ได้แก่ Bangkok Seafood Cold Storage, SWC Cold Storage, PITI Cold Storage เป็นต้น แม้วา่จะมี
คู่แข่งในอตุสาหกรรมเดียวกันหลายราย แต่เนื)องจากกลุ่มบริษัทมีพื �นที)การให้บริการที)ใหญ่ ทําให้เกิดการประหยดัต่อ
ขนาด ประกอบกับมีบริการขนส่งและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที)ช่วยในการบริหารจัดการ ทําให้ตอบสนองความ
ต้องการด้านโลจิสติกส์ได้อยา่งครบวงจร อนัเป็นสิ)งสาํคญัในการสร้างความสามารถในการแขง่ขนัของกลุม่บริษัท 

2.1.2 ธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้า 

กลุม่บริษัทให้บริการขนส่งสินค้าภายใต้การดําเนินงานของบริษัทฯ JTS PLP และ LAL โดยมีวตัถุประสงค์หลกั
เพื)อผลกัดนัให้กลุม่บริษัทเป็นผู้ประกอบการโลจิสติกส์อย่างครบวงจร และเพิ)มความสะดวกสบายให้กบัลกูค้าของกลุ่ม
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บริษัท โดยระหว่างปี 2557 ถึง 2559 กลุม่บริษัทมีรายได้เฉลี)ยจากการให้บริการขนสง่สนิค้าประมาณร้อยละ11.7 – 14.9 
ของรายได้จากการให้เช่าและบริการของบริษัทฯ 

กลุม่บริษัทให้บริการขนสง่สนิค้าในประเทศ และขนสง่สนิค้าข้ามแดน (Cross Border) เช่น ประเทศลาว ประเทศ
กมัพชูา ประเทศมาเลเซีย และประเทศพม่า และมีแผนที)จะขยายเส้นทางการให้บริการไปยงัประเทศอื)นในแถบภมูิภาค
เอเชียในอนาคต เช่น ประเทศเวียดนาม และประเทศจีน เป็นต้น โดยสินค้าที)กลุ่มบริษัทให้บริการขนส่งสามารถแบ่ง
ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ สินค้าทั)วไป สินค้าอนัตราย ยานยนต์ และสินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง โดยกลุม่
บริษัทมีการติดตั �งระบบ Real time GPS Tracking เพื)อแสดงตําแหน่ง สถานะ ความเร็ว และทิศทางการเดินรถของรถ
ขนสง่ รวมถึงใช้ข้อมลูในการประเมินพฤติกรรมการขบัรถขนสง่ของบริษัท เช่น การใช้ความเร็วเกินกําหนด การจอดรถโดย
ไม่ดบัเครื)อง ขบัรถออกนอกเส้นทางที)ได้กําหนดไว้ และยงัช่วยเพิ)มความมั)นใจให้กับลกูค้าได้ว่าสินค้าของลกูค้าได้ส่ง
สนิค้าทนัเวลาและปลอดภยั นอกจากนี � กลุม่บริษัทใช้ระบบการจดัการการขนสง่ (Transportation Management System 
หรือ "TMS") เพื)อเพิ)มประสิทธิภาพในการบริหารการขนส่งและการรับฝากข้อมูลของกลุ่มบริษัท โดยระบบ TMS จะ
ควบคมุระบบการขนสง่ทั �งหมด ซึ)งครอบคลมุกิจกรรมที)เกี)ยวเนื)องกบักระบวนการขนสง่ตั �งแตก่ารจองรถจนถึงการบนัทึก
บญัชี ซึ)งรวมถึง การวางแผนจดัเส้นทางการเดินรถให้เกิดประโยชน์สงูสดุ การติดตามตําแหนง่หรือสถานะของสนิค้าตั �งแต่
ออกจากคลงัสินค้าจนถึงการส่งมอบ การจัดการคําสั)งขนส่งและเอกสารประกอบการขนส่ง การเก็บข้อมูลในระบบ
อิเล็กทรอนิคส์ เช่น ระบบบญัชีออนไลน์ ซึ)งรวมถึง ระบบใบแจ้งหนี � และการชําระเงิน เป็นต้น นอกจากนี �กลุม่บริษัทได้นํา
ระบบรายงานการควบคมุอณุหภมูิ (GPS Temperature Online Report) ติดตั �งในการบริการขนสง่สําหรับสินค้าควบคมุ
อณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง โดยมีอปุกรณ์ตรวจวดัระดบัอณุหภมูิที)แจ้งคา่ทกุๆ 5 นาที เพื)อป้องกนัอณุหภมูิไมใ่ห้ตํ)าหรือสงู
กวา่ที)กําหนด 

กลุม่บริษัทได้กําหนดนโยบายการขนสง่ของกลุม่บริษัทเพื)อป้องกนัอบุตัิเหตทีุ)อาจจะเกิดขึ �นจากการขนสง่ โดยได้
กําหนดให้พนกังานขบัรถขนสง่ทกุคนผา่นการฝึกอบรมตามหลกัสตูรการขนสง่ และมีประกนัภยัคุ้มครองสินค้าตลอดการ
ขนสง่ นอกจากนี � กลุม่บริษัทได้กําหนดมาตรฐานในสว่นของรถขนสง่วตัถอุนัตรายให้เป็นไปตามมาตรฐานที)กําหนด มีการ
อบรมให้ความรู้แก่พนกังานขบัรถในด้านตา่งๆ และทําประกนัภยัความเสยีหายของวตัถอุนัตรายในกรณีเกิดอบุตัิเหต ุเพื)อ
เป็นมาตรการช่วยลดความเสี)ยงในการเกิดอบุตัิภยัและความสญูเสยีที)อาจเกิดขึ �นในระหวา่งการขนสง่วตัถอุนัตราย และมี
การกําหนดให้พนกังานขบัรถทุกคนมีใบอนุญาตประเภทที) 4 ผ่านการสอบประวตัิ ตรวจร่างกาย ตรวจสภาพรถทกุครั �ง
ก่อนใช้งาน และได้รับอบรมก่อนปฏิบตัิงาน รวมไปถึงพนกังานขบัรถต้องมีการตรวจสภาพตู้หรือสินค้าอนัตรายเบื �องต้น
และสญัลกัษณ์ต่างๆ ที)ถูกต้องก่อนขบัเคลื)อนรถออกไป และมีการกําหนดให้รถขนส่งวตัถุอนัตรายมีอปุกรณ์เพื)อรักษา
ความปอดภยัครบถ้วนตามข้อกําหนด 

การให้บริการขนสง่สนิค้า แบง่เป็น 4 ประเภทหลกัตามลกัษณะสนิค้า ดงันี � 

(ก) สนิค้าทั)วไป 

กลุม่บริษัทให้บริการขนสง่สนิค้าทั)วไปในประเทศ และขนสง่สนิค้าทั)วไปข้ามแดน (Cross Border)  ภายใต้
การดําเนินงานของบริษัทฯ และ JTS โดยใช้รถขนส่งทั �งหมด 5 ประเภท ได้แก่ รถหวัลาก Low-Bed รถหวัลาก 
Flat-Bed รถบรรทกุขนาด 4 ล้อ รถบรรทกุขนาด 6 ล้อ และรถบรรทกุขนาด 10 ล้อ ซึ)งทําให้กลุม่บริษัทสามารถขน
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สินค้าได้หลายแบบ กลา่วคือ ทั �งในลกัษณะสินค้าขนาดเล็ก สินค้าที)บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ และสินค้าแบบวาง
บนพื �นราบซึ)งตา่งจากรถลากแบบหางปลาที)ใช้ขนของได้เฉพาะตู้คอนเทนเนอร์เทา่นั �น  

การให้บริการขนสง่สนิค้าทั)วไปสว่นใหญ่ของกลุม่บริษัทไมม่ีการทําสญัญาระยะยาวระหวา่งกลุม่บริษัทกบั
ลกูค้า อย่างไรก็ดี รายละเอียดข้อตกลงการให้บริการรวมทั �งอตัราค่าบริการขนสง่จะระบใุนข้อเสนอการให้บริการ 
(Service Proposal) ซึ)งจะมีการปรับปรุงต่อเมื)อรายละเอียดการให้บริการและอตัราค่าบริการมีการเปลี)ยนแปลง 
โดยอตัราค่าบริการขนส่งของกลุ่มบริษัทจะคิดตามระยะทางการขนส่งต่อเที)ยว ซึ)งในรายละเอียดข้อเสนอการ
ให้บริการ (Service Proposal) ให้สิทธิกลุ่มบริษัทในการปรับเพิ)มอัตราค่าบริการขนส่งหากราคานํ �ามันมีการ
ปรับตวัเพิ)มขึ �นตามที)ระบใุนข้อเสนอการให้บริการ (Service Proposal)  

 

รถหวัลาก Low-Bed รถหวัลาก Flat-Bed 

 

รถบรรทกุขนาด 4 ล้อ รถบรรทกุขนาด 6 ล้อ 

 

รถบรรทกุขนาด 10 ล้อ 
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(ข) สนิค้าอนัตราย 

การขนสง่สินค้าอนัตรายเป็นสว่นหนึ)งของการบริการภายใต้สมัปทานจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยใน
การควบคมุดแูลสนิค้าอนัตรายในเขตพื �นที)ทา่เรือแหลมฉบงั ซึ)ง ณ ปัจจบุนั บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการรายเดียวที)
ได้รับสมัปทานในการขนสง่สนิค้าอนัตรายในเขตพื �นที)แหลมฉบงั   

การให้บริการขนสง่สนิค้าอนัตรายของบริษัทฯ ดําเนินงานภายใต้ JTS โดยเส้นทางการขนสง่สนิค้าอนัตราย
ของ JTS สามารถแบง่ออกได้เป็น 2 เส้นทาง ได้แก่  

เส้นทางการนําเข้าสนิค้าอนัตราย  

JTS ให้บริการรับสินค้าจากท่าเทียบเรือแหลมฉบัง และนําไปส่งที)คลงัสินค้าอันตรายของบริษัทฯ ซึ)ง
เส้นทางมีระยะทางตั �งแตท่า่เทียบเรือตา่งๆ ในเขตทา่เรือแหลมฉบงัจนถึงคลงัสนิค้าเฉลี)ยประมาณ 2 กิโลเมตรและ
ให้บริการรับสนิค้าจากทา่เทียบเรือไปสง่ที)โรงงานของลกูค้า โดยโรงงานลกูค้าสว่นใหญ่ตั �งอยูใ่นเขตภาคกลางและ
ภาคตะวนัออก เช่น จงัหวดัชลบรีุ จงัหวดัระยอง เป็นต้น  

เส้นทางการสง่ออกสนิค้าอนัตราย 

JTS ให้บริการไปรับสินค้าที)คลงัสินค้าอนัตรายของบริษัทฯ และนําไปส่งที)ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง ซึ)งมี
เส้นทางมีระยะทางตั �งแต่คลงัสินค้าอันตรายจนถึงท่าเทียบเรือต่างๆ ในเขตท่าเรือแหลมฉบงัเฉลี)ยประมาณ 2 
กิโลเมตร และให้บริการขนสง่สนิค้าจากโรงงานของลกูค้าไปยงัทา่เทียบเรือ  

ทั �งนี � JTS จะจดัจ้างรถขนสง่จากผู้ รับจ้างภายนอกเพื)อใช้ขนสง่สนิค้าโดยมี JTS เป็นคนบริหารและควบคมุ
การขนส่งทั �งหมด ซึ)งในช่วงที)มีความต้องการสงูบริษัทฯ จะใช้รถบรรทุกในการขนส่งประมาณ 70 - 80 คนั เพื)อ
รองรับตู้คอนเทนเนอร์ประมาณ 8,000 - 10,000 ตู้ตอ่เดือน 

 เนื)องจากการให้บริการขนสง่สินค้าอนัตรายเป็นส่วนหนึ)งของการบริการภายใต้สมัปทานจากการท่าเรือ
แหง่ประเทศไทย สญัญาการให้บริการขนสง่ของ JTS จึงเป็นสญัญาระยะยาวระหว่าง JTS และบริษัทฯ โดยอตัรา
การให้บริการขนสง่จะคิดเป็นต่อตู้คอนเทนเนอร์ ตามอตัราที)กําหนดโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย ทั �งนี � รายได้
สว่นหนึ)งของรายได้จากการขนสง่สนิค้าอนัตรายจะถกูแบง่ให้กบัการทา่เรือแหง่ประเทศไทย  

 
รถบรรทกุสินค้าอนัตราย 
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(ค) ยานยนต์ 

กลุม่บริษัทให้บริการขนสง่ยานยนต์ด้วยรถบรรทกุรถ (Car Carrier) ให้กบัลกูค้าประเภทธุรกิจยานยนต์ชั �น
นําของประเทศ ซึ)งครอบคลมุการขนสง่ยานยนต์ตั �งแตโ่รงงานผลติ การสง่กระจายไปยงัตวัแทนจําหนา่ยรถยนต์ทั)ว
ประเทศ รวมถึงการให้บริการขนส่งรถยนต์นําเข้าและรถยนต์ส่งออกข้ามแดน (Cross Border) ภายใต้การ
ดําเนินงานของ JTS  

ลูกค้าหลกัที) JTS ให้บริการขนส่งรถยนต์เป็นลูกค้าโดยตรงของบริษัทฯ และ ATL เช่น บริษัท นิสสัน 
มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท สหการประมลู จํากดั (มหาชน) 
และตวัแทนจําหนา่ยรถยนต์ และลกูค้ารายใหญ่รายอื)นที)ไมใ่ช่ลกูค้าโดยตรงของบริษัทฯ และ ATL  

ทั �งนี � สญัญาการให้บริการระหว่าง JTS และลกูค้ารายอื)นสว่นใหญ่จะเป็นสญัญาอายปุระมาณ 1 - 3 ปี 
ในขณะที)สญัญาการให้บริการระหวา่ง JTS กบั ATL จะเป็นสญัญาอายปุระมาณ 3 ปี  โดยอตัราค่าบริการขนสง่
ทั �งสองกลุม่ลกูค้าจะคิดอตัราคา่บริการตอ่คนัตามระยะทางการขนสง่  

 
รถบรรทกุรถ (Car Carrier) 

(ง) สนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง 

กลุม่บริษัทให้บริการขนสง่สินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็งด้วยรถห้องเย็นภายใต้การดําเนินงาน
ของ PLP โดยลกูค้าสว่นใหญ่ของกลุม่บริษัทเป็นลกูค้าที)ใช้บริการคลงัสนิค้าสาํหรับสนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็น
และแช่แข็งของกลุม่บริษัทฯ 

การให้บริการขนสง่สินค้าควบคมุอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็งส่วนใหญ่ของกลุม่บริษัทไม่มีการทําสญัญา
ระยะยาวระหวา่งกลุม่บริษัทกบัลกูค้า อยา่งไรก็ดี รายละเอียดข้อตกลงการให้บริการรวมทั �งอตัราค่าบริการขนสง่
จะระบใุนข้อเสนอการให้บริการ (Service Proposal) ซึ)งจะมีการปรับปรุงต่อเมื)อรายละเอียดการให้บริการและ
อตัราคา่บริการมีการเปลี)ยนแปลง โดยอตัราคา่บริการขนสง่ของกลุม่บริษัทจะคิดตามระยะทางการขนสง่ตอ่เที)ยว 
ซึ)งในรายละเอียดข้อเสนอการให้บริการ (Service Proposal)  
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รถห้องเย็น 

ตารางตอ่ไปนี �จํานวนรถขนสง่ของกลุม่บริษัท ณ 31 ธนัวาคม 2559 แบง่ตามประเภทรถขนสง่ดงันี � 

ดาํเนินงาน
โดย 

รถหวัลาก 
Flat-Bed 

รถบรรทุกรถ 
(Car Carrier) 

รถขนส่งห้อง
เย็นขนาด 4 ล้อ 

รถขนส่งห้องเย็น
ขนาด 6 ล้อ 

รถขนส่งห้องเย็น
ขนาด 10 ล้อ 

รวมจาํนวนรถ 

(คัน) (คัน) (คัน) (คัน) (คัน) (คัน) 
JTS 48 38 - - - 86 
PLP - - 9 3 23 35 
รวม 48 38 9 3 23 121 

ณ ปัจจุบนั กลุม่บริษัทมีจํานวนรถทั �งหมด 121 คนั แบ่งออกเป็นรถหวัลาก Flat-Bed 48 คนั, รถบรรทุกรถ (Car 
Carrier) ทั �งหมด 38 คนั ที)สามารถบรรทกุรถยนต์เพื)อการจดัสง่รถได้จํานวน 7-8 คนัตอ่เที)ยว และมีรถขนสง่ห้องเย็นขนาด 
4 ล้อ 6 ล้อและ 10 ล้อทั �งหมด 35 คนั นอกจากนั �น บริษัทได้มีการจัดจ้างผู้ รับจ้างภายนอกเพื)อใช้ขนสง่สินค้าโดยรถหวั
ลาก Low-Bed, รถ 4 ล้อ, รถ 6 ล้อ และรถ 10 ล้อ ซึ)งมีกลุม่บริษัทเป็นคนบริหารและควบคมุการขนสง่ทั �งหมด 

ตารางตอ่ไปนี �แสดงรายได้จากการขนสง่ของบริษัทฯ สาํหรับปีบญัชี 2557 ถึง 2559 

กลุ่มธุรกิจ 

สาํหรับปีบัญชีสิ ;นสุดวันที� 
31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ รายได้ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ รายได้ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

การขนสง่สินค้าทั)วไป 63.1 24.7 57.7 19.4 66.1 20.0 
การขนสง่สินค้าอนัตราย 122.4 47.8 127.6 42.9 127.0 38.5 
การขนสง่รถยนต์ 43.0 16.8 53.2 17.9 73.2 22.2 
การขนสง่สินค้าควบคมุอณุหภมิูแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 27.3 10.7 59.1 19.8 63.7 19.3 

รวมทั ;งหมด   255.8 100.0 297.6 100.0 330.0 100.0 

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ธุร กิจให้บริการขนส่งสินค้าเ ป็นหนึ)งในธุรกิจซึ) งช่วยส่ง เสริมให้กลุ่มบริษัทเป็นผู้ ประกอบการโลจิส 
ติกส์อยา่งครบวงจร ดงันั �น กลุม่ลกูค้าเป้าหมายที)บริษัทฯ ให้บริการขนสง่สนิค้าสว่นใหญ่เป็นกลุม่ลกูค้าที)ใช้บริการจดัการ
คลงัสินค้าของบริษัทฯ ที)ต้องการเพิ)มความสะดวก และลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ของบริษัท ทั �งนี � ลูกค้าที)บริษัทฯ 
ให้บริการขนสง่ ได้แก่ ลกูค้าที)ใช้บริการคลงัสนิค้าสาํหรับสนิค้าทั)วไป  ผู้ประกอบกิจการนําเข้าและสง่ออกรถยนต์ ตวัแทน
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จําหนา่ยรถยนต์ ลกูค้าที)ใช้บริการคลงัสนิค้าสาํหรับสนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง และบริษัทที)มีการนําเข้าและ
สง่ออกสนิค้าอนัตรายผา่นทา่เรือแหลมฉบงั เป็นต้น 

นอกจากนี � ในปีที)ผา่นมา บริษัทฯ พยายามที)จะขยายฐานลกูค้าไปยงัผู้ประกอบการตา่งประเทศ เช่น ประเทศลาว 
และประเทศพม่า โดยการให้บริการขนส่งข้ามแดน (Cross Border) ทั �งในส่วนของการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ และการ
ขนสง่รถยนต์ และยงัมีแผนการขยายเส้นทางขนสง่ไปยงัประเทศในแถบภมูิภาคเอเชียประเทศอื)น   

สภาวะการแข่งขัน 

ธุรกิจการให้บริการขนสง่ เป็นธุรกิจที)มีการแขง่ขนัสงูมาก เนื)องจากมีผู้ประกอบการขนสง่ จํานวนมาก อยา่งไรก็ดี 
การประกอบธุรกิจการขนส่งมีลกัษณะเป็นแบบการพึ)งพาอาศยักัน เนื)องจากไม่มีผู้ประกอบการรายใดที)สามารถขนส่ง
สนิค้าได้ทั)วประเทศ ดงันั �น ในบางโอกาสคูแ่ขง่ของบริษัทฯ อาจวา่จ้างให้บริษัทฯ ช่วยทํางานขนสง่สนิค้า หรือบริษัทฯ อาจ
ว่าจ้างบริษัทอื)น ในกรณีที)ลกูค้ามีความต้องการมากกว่าความสามารถในการให้บริการของบริษัทฯ ทั �งนี � คู่แข่งในธุรกิจ
การให้บริการขนสง่ ได้แก่ บริษัท เคอรี) โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท หมิง ทรานสปอร์ต จํากดั และบริษัท ยเูซ็น 
โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากดั 

2.1.3 ธุรกิจให้บริการขนย้ายในประเทศและต่างประเทศ 

บริษัทฯ ให้บริการขนย้ายให้กบับคุคลและองค์กรทั �งในและตา่งประเทศอยา่งครบวงจร ภายใต้การดําเนินงานของ 
JVK โดย JVK มีสํานกังานทั �งในและต่างประเทศ (โดยสํานกังานในต่างประเทศตั �งอยู่ที)ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ
กมัพชูา ประเทศเวียดนาม และประเทศติมอร์ตะวนัออก ซึ)งจะเป็นสาํนกังานสําหรับติดต่อประสานงานกบัลกูค้าที)อยู่ใน
ประเทศดงักลา่ว เพื)อรองรับโอกาสทางธุรกิจที)จะขยายตวัในตา่งประเทศ) ทั �งนี �สาํนกังานในตา่งประเทศจะไม่ได้ทําหน้าที)
ให้บริการขนย้ายด้วยตวัเอง แตจ่ะติดต่อประสานงานกบัพนัธมิตรทางธุรกิจที)บริษัทฯ เห็นวา่มีศกัยภาพ และคณุภาพใน
การทํางานที)ดีในการให้บริการลกูค้า 

อยา่งไรก็ดี การให้บริการขนย้ายแตล่ะประเภทจะใช้บคุลากรที)มีความชํานาญเฉพาะทาง และใช้อปุกรณ์ในการขน
ย้ายที)แตกต่างกนัตามความเหมาะสมของสิ)งของขนย้าย ซึ)งบริษัทฯ มีบคุลากรที)มีประสบการณ์ในการขนย้ายสงู และ
ได้รับการอบรมสําหรับการขนย้ายสิ)งของแต่ละประเภทโดยเฉพาะ JVK จําแนกบริการออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ บริการ
ขนย้ายสิ)งของเครื)องใช้สําหรับที)พักอาศยั บริการขนย้ายอุปกรณ์สํานกังาน บริการขนย้ายอุปกรณ์เครื)องจักรสําหรับ
โรงงาน และบริการขนย้ายสิ)งของสาํหรับงานแสดงสนิค้าและศิลปะวตัถ ุ

(ก) บริการขนย้ายสิ)งของเครื)องใช้สาํหรับที)พกัอาศยั 

JVK ให้บริการกบับคุคลทั)วไปในการขนย้ายสิ)งของเครื)องใช้สําหรับที)พกัอาศยั ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ ของใช้
สว่นตวั สตัว์เลี �ยง ยานพาหนะ โดยบริการที) JVK ให้บริการครอบคลมุตั �งแตก่ารบรรจหีุบหอ่เพื)อการขนย้าย บริการ
รับฝากสิ)งของในคลังสินค้าทั �งแบบระยะสั �นและระยะยาว และบริการให้เช่าห้องแบบส่วนตัวเพื)อเก็บสินค้า 
ตลอดจนบริการติดตั �ง ในกรณีที)มีการขนย้ายข้ามประเทศ JVK ยงัให้บริการจดัสง่ทางเรือและอากาศ และบริการ
ดําเนินพิธีการทางศลุกากรอีกด้วย  

JVK ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ในการให้บริการขนย้ายสิ)งของเครื)องใช้ให้กบั
ลกูค้าที)ซื �ออสงัหาริมทรัพย์ ซึ)งเป็นหนึ)งในกลยทุธ์ทางการตลาดของบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  
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เนื)องจากลกูค้าสว่นหนึ)งของ JVK เป็นบคุคลและบริษัทต่างชาติ บริษัทฯ จึงได้เพิ)มการให้บริการเพื)อช่วย
อํานวยความสะดวกแก่บคุคลดงักลา่วในการย้ายถิ)นฐาน ได้แก่ บริการพาชมสถานที)ก่อนการย้ายถิ)นฐาน บริการ
ด้านวีซา่และตรวจคนเข้าเมือง บริการจดัหาที)พกั บริการจดัหาสถานศกึษา เป็นต้น 

(ข) บริการขนย้ายอปุกรณ์สาํนกังาน 

JVK ให้บริการกับบริษัทในการขนย้ายอุปกรณ์สํานกังาน ซึ)งบริการของ JVK ได้แก่ การให้บริการจัดทํา
แผนงานและควบคุมการขนย้าย บริการขนย้ายและจัดรูปแบบสํานักงาน บริการติดตั �งและถอดประกอบ
เฟอร์นิเจอร์และอปุกรณ์สาํนกังาน บริการรับฝากอปุกรณ์สํานกังานในคลงัสนิค้า บริหารบญัชีทรัพย์สินแบบ Real 
Time 

(ค) บริการขนย้ายอปุกรณ์เครื)องจกัรสาํหรับโรงงาน 

JVK ให้บริการขนย้ายอุปกรณ์เครื)องจักรที)มีขนาดใหญ่ และ/หรือ มีนํ �าหนกัมาก โดยมีกลุ่มลูกค้าหลกั 
ได้แก่ บริษัทผู้ผลิต บริษัทนําเข้า บริษัทส่งออก ซึ)งบริการที) JVK ให้บริการ ได้แก่ บริการให้คําปรึกษาพร้อมวาง
แผนการดําเนินการขนย้าย บริการบรรจุหีบห่อแบบสญุญากาศและจดัทําลงัไม้เพื)อเตรียมความพร้อมในการขน
ย้าย บริการจดัสง่ทางเรือและอากาศ บริการดําเนินพิธีการทางศลุกากรและจดัสง่ บริการรับฝากอปุกรณ์เครื)องจกัร
สาํหรับโรงงาน เป็นต้น 

(ง) บริการขนย้ายสิ)งของสาํหรับงานแสดงสนิค้าและศิลปะวตัถ ุ

งานแสดงสินค้าและงานขนย้ายศิลปะวตัถสุว่นใหญ่เป็นสินค้าที)มีมลูคา่สงู จึงต้องการบคุลากรที)มีความ
ชํานาญในการขนย้าย JVK มีทีมงานที)มีประสบการณ์ในการบรรจหีุบหอ่แบบพิเศษ เช่น การใช้โฟม   เอบี และการ
ขนย้ายสนิค้าด้วยเครื)องมือพิเศษ 

การให้บริการของ JVK จะคิดค่าบริการตามจํานวนเที)ยวรถขนสง่ที)ใช้ และ/หรือ ตามปริมาณสินค้า โดย
สว่นใหญ่จะเป็นการเสนอบริการเป็นรายครั �ง 

ตารางตอ่ไปนี �แสดงรายได้จากการขนย้ายของบริษัทฯ สาํหรับปีบญัชี 2557 ถึง 2559  

กลุ่มธุรกิจ 

สาํหรับปีบัญชีสิ ;นสุดวันที� 
31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ รายได้ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ รายได้ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

บริการขนย้ายสิ)งของเครื)องใช้สําหรับที)พกัอาศยั 302.5 86.6 227.4 78.9 196.4 76.8 
บริการขนย้ายอปุกรณ์สํานกังาน 10.5 3.0 10.1 3.5 14.0 5.5 
บริการขนย้ายอปุกรณ์เครื)องจกัรสําหรับโรงงาน 20.7 5.9 20.9 7.2 28.3 11.0 
บริการขนย้ายสิ)งของสําหรับงานแสดงสินค้า 
และศลิปะ 

15.7 4.5 29.9 10.4 17.1 6.7 

รวมทั ;งหมด   349.4 100.0 288.3 100.0 255.8 100.0 
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ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมายที)บริษัทฯ ให้บริการขนย้ายของใช้ เครื)องเรือน อปุกรณ์สาํนกังาน ร้านอาหาร และอปุกรณ์เบ
เกอรี) อปุกรณ์เครื)องจกัรสําหรับโรงงาน และ พิพิธภณัฑ์สถานต่างๆ ร้านสนิค้ามลูคา่สงู ได้แก่ บริษัทที)มีพนกังานตา่งชาติ
ทํางานในประเทศไทย เช่น สถานทตู หน่วยงานอิสระต่างประเทศ บริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ที)มีบริการขนย้ายสินค้า
ให้กบัผู้ซื �อ  และบริษัทและโรงงานที)มีความต้องการในการขนย้าย ทั �งนี � บริษัทฯ มีกลยทุธ์การทําการตลาด โดยมีการลง
โฆษณาการบริการขนย้ายในอินเตอร์เน็ต ให้พนกังานการตลาดของบริษัทฯ ลงพื �นที)ไปที)ออฟฟิศและโรงงาน เพื)อแจกโบร
ชวัร์ และนําเสนอการบริการขนย้าย นอกจากนี � JVK ยงัมีการพฒันาการบริการให้เป็นบริษัทขนย้ายที)ครบวงจร (One 
Stop Service) เช่น การขนย้ายเครื)องจักร JVK จะมีการจ้างผู้ รับเหมา (Sub-contractor) เพื)อให้บริการเสริมคือมีการ
บริการเดินสายไฟเพื)อให้เครื)องจกัรสามารถพร้อมใช้ได้รวดเร็วมากขึ �น เป็นต้น  

สภาวะการแข่งขัน 

คูแ่ขง่ในการให้บริการขนย้ายทั �งในประเทศและตา่งประเทศ ได้แก่ บริษัท Asian Tigers Mobility Thailand, AGS 
International Movers, Crown Relocations เป็นต้น ทั �งนี � คูแ่ข่งขนัแต่ละรายมีกลุม่เป้าหมายที)แตกตา่งกนั บางรายอาจ
เน้นให้บริการในการขนย้ายในประเทศเป็นหลกั ขณะที)บริษัทฯ เน้นให้บริการองค์กรระหว่างประเทศ เช่น สถานทตู เป็น
ต้น รวมทั �ง มีการขยายการบริการไปยงัการขนย้ายประเภทอื)น เช่น สาํนกังาน และการจดัการแสดง เป็นต้น 

2.1.4 ธุรกิจให้บริการจัดการเอกสารและข้อมูล 

กลุม่บริษัทให้บริการรับฝากเอกสารอย่างครบวงจรภายใต้การดําเนินงานของ DTS โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการ
ให้บริการรับฝากเอกสาร (Document storage service) และการให้บริการจดัการเอกสาร (Handling) บริการรับฝากสื)อ
อิเล็คทรอนิคส์ (Electronics media storage service) บริการสแกนเอกสาร (Document scanning service) บริการ
บรรจเุอกสารและจดัทําทะเบียน (Packing & filling service) บริการทําลายเอกสาร (Document destroy service) และ
บริการขนสง่เอกสาร เป็นต้น 

รูปแบบของการรับฝากเอกสารและการบริการของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบของ
กลอ่งเอกสาร รูปแบบของแฟ้มเอกสาร และเอกสารอิเล็คทรอนิคส์ (e-document) คลงัรับฝากเอกสารของกลุม่บริษัทมี
ระบบรักษาความปลอดภยัสงู และถกูควบคมุด้วยระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ด อีกทั �งได้นํา O’Niel Software ซึ)งเป็น
ระบบบริหารจัดการคลงัเอกสารที)ได้มาตรฐานระดบัโลกมาใช้ในการบริหารเอกสารเพื)อเพิ)มประสิทธิภาพในการจดัการ
และค้นหาเอกสารอยา่งเป็นระบบ ถกูต้องแมน่ยํา และรวดเร็ว  

 

 

  

ฝากเอกสารในรูปแบบของกลอ่งเอกสาร ฝากเอกสารในรูปแบบของแฟ้มเอกสาร 
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ณ ปัจจุบนั DTS มีคลงัสนิค้าทั �งหมดจํานวน 4 หลงั คิดเป็นพื �นที)ทั �งหมดประมาณ 14,520 ตารางเมตร  ตั �งอยูบ่น
ถนนสามวา กรุงเทพฯ, ถนนสวุินทวงศ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา, อําเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ และเขตทา่เรือ       แหลมฉบงั 
จงัหวดัชลบรีุ  ซึ)งสามารถรองรับความต้องการในการรับฝากเอกสารได้ประมาณ 1,100,000 กลอ่ง 

ตารางตอ่ไปนี �แสดงพื �นที)คลงัสนิค้าในการให้บริการจดัการเอกสารและข้อมลูของกลุม่บริษัท ณ วนัที) 31ธนัวาคม 2559 

ดาํเนินงานโดย ที�ตั ;ง 
พื ;นที� ความสามารถในการรับฝาก 

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

ถนนสวุินทวงศ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 9,000 780,000 
ทา่เรือแหลมฉบงั จงัหวดัชลบรีุ 1,200 72,000 
อําเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม ่ 2,400 140,000 
รวม 14,520 1,098,000 

ตารางตอ่ไปนี �แสดงพื �นที)คลงัสนิค้าในการให้บริการจดัการเอกสารและข้อมลูของกลุม่บริษัทระหวา่งปี 2557 ถึง 2559  

 หน่วย 2557 2558 2559 
จํานวนคลงัสนิค้า หลงั 4 4 4 
พื �นที)ทั)วไป ตารางเมตร 14,520 14,520 14,520 
จํานวนกลอ่งที)รับฝาก กลอ่ง 682,762 739,703 782,013 

 

 

 

 

 

 
คลงัรับฝากเอกสารและข้อมลู 

บริษัทฯ ให้บริการขนสง่เอกสารเป็นสว่นหนึ)งของการให้บริการเพื)อเพิ)มความสะดวกสบายให้กบัลกูค้า ทั �งนี �  DTS 
มีรถเพื)อใช้ขนสง่เอกสารทั �งหมด 10 คนั 

 

 

 

 

 
รถขนสง่เอกสาร 
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สญัญาการให้บริการจดัการเอกสารและข้อมลูระหว่างกลุม่บริษัทฯ และลกูค้า สว่นใหญ่เป็นสญัญาระยะสั �น อายุ
สญัญาประมาณ 1-3 ปี โดยในสญัญาจะระบุขอบเขตของการให้บริการ และอตัราค่าบริการที)ชัดเจน รวมทั �ง กําหนด
วิธีการเข้าตรวจสอบทรัพย์สนิ ในกรณีที)ลกูค้าต้องการตรวจสอบเอกสารที)ฝากไว้กบักลุม่บริษัทฯ 

ตารางต่อไปนี �แสดงรายได้จากการให้บริการรับฝากเอกสาร และรายได้จากการให้บริการจัดการเอกสารของ  
บริษัทฯ สาํหรับปีบญัชี 2557 ถึง 2559  

กลุ่มธุรกิจ 

สาํหรับปีบัญชีสิ ;นสุดวันที� 
31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ รายได้ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ รายได้ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

การให้บริการรับฝากเอกสาร 66.1 85.2 73.4 83.6 79.7 86.2 
การให้บริการจดัการเอกสาร 
และบริการขนสง่ 11.5 14.8 14.4 16.4 12.8 13.8 

รวมทั ;งหมด   77.6 100.0 87.8 100.0 92.5 100.0 

ลักษณะลกูค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที)บริษัทฯ ให้บริการจัดการเอกสารและข้อมูล ได้แก่ สํานกังานที)มีเอกสารจํานวนมากที)
ต้องการลดภาระในการจดัการเอกสารและข้อมลู เช่น บริษัทตรวจสอบบญัชี ธนาคาร บริษัทประกนัภยั โดยกลยทุธ์ในการ
ทําการตลาดของบริษัทฯ สําหรับการให้บริการจัดการเอกสารและข้อมูล บริษัทฯ จะให้พนกังานการตลาดศึกษารายชื)อ
บริษัทที)อยู่ในเขตธุรกิจการค้าหลกัที)สําคญั (Business Zone) เนื)องจากย่านธุรกิจการค้า สว่นใหญ่จะมีค่าเช่าพื �นที)ราคา
สงู ซึ)งไมเ่หมาะสาํหรับการใช้พื �นที)เพื)อจดัเก็บเอกสาร บริษัทฯ จึงเลง็เห็นโอกาสทางธุรกิจในการเข้าหาลกูค้ากลุม่ดงักลา่ว
เป็นหลกั โดยพนักงานการตลาดของบริษัทฯ จะเข้าไปเสนอการบริการจัดเก็บเอกสารกับลูกค้าโดยตรง นอกจากนี �    
บริษัทฯ ยงัให้ความสาํคญักบักลุม่ลกูค้าเดิมโดยให้บริการที)หลากหลาย และการให้บริการที)ถกูต้องและรวดเร็ว 

สภาวะการแข่งขัน 

ธุรกิจการให้บริการจดัเก็บเอกสารและข้อมลูมีการแขง่ขนัที)ไม่รุนแรงมากนกั เนื)องจากเป็นธุรกิจที)มีผู้ประกอบการ
น้อยราย อย่างไรก็ดี กลุม่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการจดัเก็บเอกสารและข้อมลูที)มีประสบการณ์มานานกวา่ 20 ปี ด้วยระบบ
การจดัเก็บเอกสารที)ทนัสมยัและลกูค้าสามารถตรวจสอบสถานะของเอกสารที)ฝากได้ผ่านทางระบบออนไลน์ จึงทําให้
ได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าเดิม และลกูค้ารายใหม ่รวมทั �ง กลุม่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการรายเดียวที)มีคลงัสนิค้าอยูใ่น 3 
จงัหวดั ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และชลบรีุ จึงเป็นการช่วยอํานวยความสะดวกลกูค้ารายใหญ่ที)มีสาขาอยู่ต่างจงัหวดั 
ทั �งนี � คู่แข่งในการให้บริการรับฝากเอกสารอย่างครบวงจร ได้แก่ บริษัท Iron Mountain (Thailand)  บริษัท กรุงเทพคลงั
เอกสาร จํากดั และบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากดั (มหาชน) เป็นต้น 

2.1.5 ธุรกิจอื�นๆ 

ธุรกิจอื)นๆ ที)กลุ่มบริษัทให้บริการประกอบด้วยธุรกิจให้เช่าอาคารสํานกังานและคลงัสินค้า และธุรกิจให้บริการ
พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยระหวา่งปี 2557 ถึง 2559 กลุม่บริษัทมีรายได้จากธุรกิจกลุม่นี �ประมาณร้อยละ 0.6 
– 1.5 ของรายได้รวมของบริษัทฯ  
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(ก) ธุรกิจให้เช่าอาคารสาํนกังานและคลงัสนิค้า 

กลุม่บริษัทให้บริการให้เช่าในอาคารสาํนกังานและคลงัสนิค้า ภายใต้การดําเนินงานของ BJL และ JPLAND  

ผู้ เช่าส่วนใหญ่ของ BJL เป็นบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างไรก็ดี BJL ได้ให้เช่าพื �นที)บางสว่นกับบคุคลภายนอก 
โดยสญัญาการให้บริการระหว่าง BJL และผู้ เช่าทั �งในกลุม่บริษัท และบคุคลภายนอกเป็นสญัญาอายเุฉลี)ย 1- 3 ปี ทั �งนี � 
ที)ดิน อาคารสาํนกังาน และคลงัสนิค้าของ BJL ตั �งอยูที่)ถนนกรุงเทพกรีฑา กรุงเทพฯ, ถนนสามวา กรุงเทพฯ,    ถนนสวุินท
วงศ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา และพื �นที)ทา่เรือแหลมฉบงั จงัหวดัชลบรีุ 

ขณะที) JPLAND ให้บริการคลงัสินค้าเพื)อให้บคุคลภายนอกเช่า โดยสญัญาการให้บริการเป็นสญัญาอายเุฉลี)ย 3 
ปี ทั �งนี � ที)ดิน อาคารสาํนกังาน และคลงัสนิค้าของ JPLAND ตั �งอยูที่)ถนนบางนา-ตราด จงัหวดัสมทุรปราการ 

ตารางตอ่ไปนี �แสดงพื �นที)คลงัสนิค้าเพื)อให้บคุคลภายนอกเช่าของ BJL และ JPLAND ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2559 

ดาํเนินงานโดย ที�ตั ;ง 
จาํนวนคลังสนิค้า พื ;นที�ทั�วไป 

(หลงั) (ตารางเมตร) 
BJL ถนนสามวา กรุงเทพฯ 2 3,840 
JPLAND  ถนนบางนา-ตราด สมทุรปราการ 1 1,536 
รวมพื ;นที�คลังสินค้า 3 5,376 

(ข) ธุรกิจให้บริการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มบริษัทให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับกลุ่มบริษัท และบุคคลภายนอก ภายใต้การ
ดําเนินงานของ DITS ระบบที) DITS ได้พฒันาให้กบักลุม่บริษัท และบุคคลภายนอก และสร้างรายได้ให้กบั DITS ได้แก่ 
ระบบ WMS, ระบบ AYMS, ระบบ CCMS และระบบ TMS ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการดูแลระบบไอที Network 
ทั �งหมด ดแูลให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการใช้ระบบไอที ภายใต้การบริการของศนูย์บริการ Contact 
Center  

Warehouse Management System (WMS) 

DITS WMS มีการพฒันาระบบ WMS เพื)อใช้สําหรับบริหารจดัการคลงัสินค้าที)บริหารโดยบริษัทฯ และได้พฒันา
ระบบ WMS เพื)อขายหรือให้ลูกค้าภายนอกเช่า โดย WMS ที) DITS พัฒนาสามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ แบบ 
Enterprise และ แบบ Cloud เพื)อตอบสนองความต้องการใช้งานของลูกค้าที)แตกต่างกัน โดยระบบ WMS แบบ 
Enterprise จะเป็นระบบบริหารจดัการคลงัสินค้าอย่างครบวงจรซึ)งเหมาะกบัลกูค้าที)มีขนาดใหญ่ ซึ)งแตกต่างจากระบบ
แบบ Cloud ซึ)งเหมาะกบัลกูค้าขนาดกลางถึงขนาดเลก็ที)มีความต้องการระบบเพื)อใช้จดัการคลงัสินค้าที)น้อยกว่า และมี
ราคาที)ตํ)ากวา่ 

WMS ที) DITS พฒันาเป็นระบบบริหารจดัการคลงัสินค้าอย่างครบวงจร ซึ)งแตกต่างจากระบบ WMS ทั)วไป โดย
ระบบ WMS ทั)วไปจะสามารถบริหารจดัการคลงัสินค้าเท่านั �น แต่ระบบ WMS ของบริษัทฯ จะมีทีมงานผู้ เชี)ยวชาญในการ
ให้คําแนะนําและร่วมพฒันากระบวนการทํางาน ให้มีการใช้งานระบบ WMS ร่วมกบัวิธีการทํางาน ผลกัดนัให้เป็นไปตาม
กลยทุธ์องค์กรเพื)อประสิทธิภาพสงูสดุ  ระบบ WMS เป็นเครื)องมือในการบริหารการรับ เก็บ จ่าย ตลอดจนครอบคลมุถึง
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การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที)ใช้ในการจัดการคลงัสินค้า เช่น ช่วยในการวางแผนการทํางานของพนักงานใน
คลังสินค้าในแต่ละวัน ทําให้มีต้นทุนในการบริหารน้อยลง ช่วยบันทึกและจัดเก็บตัวชี �วัดสมรรถนะหลัก (Key 
Performance Indicator: KPI) และการจัดเก็บข้อมูลทางบัญชี ทําให้ฝ่ายบัญชีของทั �งบริษัทฯ และลูกค้าสามารถ
ตรวจสอบปริมาณสนิค้าคงคลงัได้ตลอดเวลา ซึ)งนอกจากจะช่วยเพิ)มประสทิธิภาพในการบริหารจดัการคลงัสินค้าให้กบั
บริษัทฯ ระบบ WMS ยงัช่วยลดต้นทนุในการบริการจดัการ และลดการพึ)งพิงทรัพยากรบคุคลของลกูค้าและบริษัทฯ อีก
ด้วย  

Automotive Yard System (AYMS) 

ระบบ AYMS เป็นระบบบริหารจดัการพื �นที)จอดพกัรถยนต์ โดยระบบ AYMS แตกตา่งจากระบบอื)นที) DITS พฒันา
เนื)องจากเป็นระบบที)พฒันาตามต้องการของลกูค้าแต่ละรายโดยเฉพาะ ทั �งนี � ระบบ AYMS จะควบคมุการเคลื)อนย้าย
รถยนต์ และการรับฝากข้อมลูทั �งหมด แสดงผลข้อมลูด้วยหน้าจอ Dashboard รายงานผล Real Time บริหารงานสะดวก
และง่ายมากขึ �น อีกทั �งยงัเป็นระบบที)ปรับให้รองรับการสง่ข้อมลูกบับริษัทคู่ค้าตา่งชาติได้ สนบัสนนุการทํางานร่วมกนัได้
เป็นอย่างดี ระบบ AYMS ช่วยเพิ)มประสทิธิภาพในการบริหารจดัการพื �นที)รับฝากให้เกิดประโยชน์สงูสดุ และลดต้นทนุใน
การบริหารจดัการพื �นที)จอดพกัรถยนต์ นอกจากนี � ระบบ AYMS จะรับฝากข้อมลูการเคลื)อนไหวของรถยนต์ที)รับฝากทําให้
ลกูค้าสามารถใช้ประโยชน์จากระบบดงักลา่วในการจดัทํารายงานสง่ผู้บริหารของลกูค้าอีกด้วย 

Cold Chain Management System (CCMS) 

ระบบ CCMS พฒันาขึ �นเพื)อใช้ในการบริหารจดัการคลงัสินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็งอย่างครบวงจร  
โดยระบบดงักลา่วครอบคลมุการบริหารจดัการคลงัสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็งทั �งสําหรับพื �นที)ทั)วไปและ
พื �นที)เขตปลอดอากร (Free Zone) การบริหารทรัพยากรบคุคลที)ใช้ในการจดัการคลงัสนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่
แข็ง การรับฝากข้อมลูและเชื)อมต่อระบบการขนสง่เพื)อเพิ)มประสทิธิภาพในการบริหารจดัการคลงัสนิค้าควบคมุอณุหภมูิ
แช่เย็นและแช่แข็งให้กบัลกูค้า   

Transportation Management System (TMS) 

ระบบ TMS เป็นระบบบริหารการขนส่ง การรับฝากข้อมูล และควบคุมระบบการขนส่งทั �งหมด ซึ)งครอบคลุม
กิจกรรมที)เกี)ยวเนื)องกบักระบวนการขนสง่ตั �งแตก่ารจองรถจนถึงการบนัทึกบญัชี ซึ)งรวมถึง การวางแผนจดัเส้นทางการ
เดินรถให้เกิดประโยชน์สงูสดุ การติดตามตําแหน่งหรือสถานะของสินค้าตั �งแต่ออกจากคลงัสนิค้าจนถึงการสง่มอบ การ
จัดการคําสั)งขนส่งและเอกสารประกอบการขนส่ง การเก็บข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิคส์ เช่น ระบบบญัชีออนไลน์ ซึ)ง
รวมถึง ระบบใบแจ้งหนี � และการชําระเงิน เป็นต้น 

2.2 การตลาดและการแข่งขนั 

2.2.1 นโยบายการแข่งขันและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ของบริษัท 

ยทุธศาสตร์ในการแขง่ขนัของกลุม่บริษัทสามารถสรุปได้ดงันี � 

(ก) การเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์อยา่งครบวงจร (Integrated Logistics Service) 
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บริษัทฯ มุ่งเน้นการพฒันาศักยภาพของกลุ่มบริษัท เพื)อก้าวเป็นผู้ ให้บริการด้านโลจิสติกส์อย่างครบวงจรใน
ภมูิภาคเอเชีย ตั �งแต่การให้บริการรับฝากสินค้าที)ครอบคลมุสินค้าหลายประเภท กลา่วคือ สินค้าทั)วไป สินค้าอนัตราย 
รถยนต์ สินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง และเอกสารแล้ว กลุ่มบริษัทยังเน้นการบริหารจัดการคลังสินค้า 
(Warehouse Logistics Management) บริการจัดการสินค้าที)หลากหลายเพื)อช่วยเพิ)มความสะดวกสบาย เพิ)ม
ประสทิธิภาพในการบริหารสนิค้า และลดต้นทนุให้กบัผู้ใช้บริการรับฝากสนิค้าของกลุม่บริษัท 

(ข) การใช้เทคโนโลยีที)ทนัสมยัในการบริหารจดัการ 

บริษัทฯ เชื)อวา่ประสทิธิภาพในการบริหารจดัการสนิค้าเป็นปัจจยัสาํคญัในการดําเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์ บริษัทฯ 
จึงได้นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารการจดัการคลงัสนิค้าและการขนสง่ และรับฝากข้อมลูของกลุม่
บริษัท ซึ)งช่วยเพิ)มความรวดเร็วในการให้บริการ ลดความผิดพลาดในกระบวนการจดัการภายในคลงัสินค้าและการขนสง่ 
ลดขั �นตอนในการดําเนินงาน ลดต้นทนุในการบริหารสินค้า และลดการพึ)งพิงทรัพยากรบคุคลอีกด้วย ซึ)งสามารถสร้าง
ความพงึพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้าได้ 

ทั �งนี � ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลกัที)บริษัทฯ นํามาใช้ ได้แก่ ระบบบริหารจดัการคลงัสินค้า WMS ซึ)งนํามาใช้
บริหารและรับฝากข้อมลูคลงัสนิค้า ระบบบริหารจดัการคลงัสนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง CCMS ซึ)งนํามาใช้
บริหารและรับฝากข้อมูลคลงัสินค้าควบคุมอณุหภูมิแช่เย็นและแช่แข็งโดยเฉพาะ ระบบการจดัการการขนสง่ TMS ซึ)ง
นํามาใช้บริหารและรับฝากข้อมลูในการให้บริการขนสง่ ระบบบริหารจดัการพื �นที)จอดพกั AYMS ซึ)งนํามาใช้ในการบริหาร
และการรับฝากข้อมลูของพื �นที)จอดพกัรถยนต์  

นอกจากเพิ)มประสิทธิภาพในการบริหารคลงัสินค้าและการขนสง่ให้กบับริษัทฯ ระบบดงักลา่ว ยงัช่วยเพิ)มความ
มั)นใจให้กบัลกูค้าในการติดตามสถานะของสินค้า เพิ)มความตรงต่อเวลาของการสง่มอบ และลดต้นทุนโลจิสติกส์ให้แก่
ลกูค้า 

(ค) ความได้เปรียบจากทําเลที)ตั �ง 

กลยทุธ์ทางด้านทําเลที)ตั �งเป็นหนึ)งในกลยทุธ์ที)บริษัทฯ ให้ความสาํคญัเป็นลําดบัต้นๆ บริษัทฯ จึงเลอืกสถานที)ตั �ง
คลงัสนิค้าที)ใกล้แหลง่เส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณปูโภคที)สาํคญั เช่น อยู่ใกล้แหลง่สนิค้า และศนูย์กระจายสนิค้า 
ทั �งนี � กลุม่บริษัทมีคลงัสินค้าตั �งอยู่บนเขตพื �นที)ท่าเรือแหลมฉบงั จงัหวดัชลบรีุ ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที) 19 จงัหวดั
สมทุรปราการ ถนนสวุินทวงศ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา พื �นที)เขตมหาชยั จงัหวดัสมทุรสาคร ถนนสามวา และถนนกรุงเทพกรีฑา 
กรุงเทพฯ ซึ)งเป็นพื �นที)ที)มีข้อได้เปรียบดงัตอ่ไปนี � 

- ทา่เรือแหลมฉบงั จงัหวดัชลบรีุ 

พื �นที)คลงัสนิค้าสว่นใหญ่ของบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 55 ของพื �นที)คลงัสนิค้าทั �งหมดของบริษัทฯ ตั �งอยู่ที)
เขตพื �นที)ท่าเรือแหลมฉบังซึ)งเป็นท่าเรือมีโครงสร้างพื �นฐานและสิ)งอํานวยความสะดวกที)ทันสมยั เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล สามารถรองรับเรือสินค้าขนาดใหญ่ที)สดุ (Post Panamax) และเป็นทา่เรือที)มีสนิค้าเข้าออกมาก
ที)สดุในประเทศไทย  
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ด้วยลกัษณะที)ตั �งของประเทศไทยที)เปรียบเสมือนหน้าด่านของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทําให้
ท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือหลกัสําหรับการนําเข้าและส่งออกไปยงัประเทศต่างๆเนื)องจากมีข้อได้เปรียบใน
ลกัษณะที)เป็นทา่เรือที)มีดินแดนหลงัทา่ (Hinterland) ที)มีขนาดกว้างใหญ่ซึ)งรวมถึงดินแดนของประเทศเพื)อนบ้าน 
ซึ)งจะทําให้ท่าเรือแหลมฉบงัได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากความร่วมมือในการจดัตั �งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community หรือ "AEC") ในปี 2558  

นอกจากนี � ท่าเรือแหลมฉบังตั �งอยู่ไม่ไกลจากเขตนิคมอุตสาหกรรมที)สําคัญซึ)งทําให้ผู้ประกอบการที)มี
โรงงานอยูใ่นเขตนิคมอตุสาหกรรมใช้ท่าเรือแหลมฉบงัเป็นทา่เรือหลกัในการขนสง่เพื)อลดต้นทนุและระยะเวลาใน
การขนส่งและกระจายสินค้า โดยท่าเรือแหลมฉบังอยู่ห่างจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นระยะทาง
ประมาณ 70 กิโลเมตร และนิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร เป็นระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร นอกจากนี � ท่าเรือ
แหลมฉบงัเป็นทา่เรือที)เป็นศนูย์กลางในการเชื)อมตอ่ทา่เรือและศนูย์กระจายสนิค้าอื)นในประเทศไทย ได้แก่ ทา่เรือ
กรุงเทพ และสถานีบรรจแุละแยกสนิค้ากลอ่ง (ICD) 

- บางนา-ตราด กิโลเมตรที) 19 จงัหวดัสมทุรปราการ 

พื �นที)คลงัสินค้าประมาณร้อยละ 10 ของพื �นที)คลงัสินค้าทั �งหมดของบริษัทฯ อยู่บนถนนบางนา-ตราด 
กิโลเมตรที) 19 ซึ)งใกล้โรงงานประกอบรถยนต์ของลกูค้า โดยพื �นที)สว่นใหญ่เป็นพื �นที)เพื)อรับฝากรถยนต์ และพื �นที)
คลงัสินค้าควบคมุอณุหภมูิสําหรับสินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง ซึ)งเป็นพื �นที)ที)มีเส้นทางการคมนาคม
และระบบสาธารณูปโภคที)สะดวก และอยู่ไม่ไกลจากศูนย์กระจายสินค้าที)สําคญั กล่าวคือ นิคมอุตสาหกรรม 
ทา่เรือ และทา่อากาศยานนานาชาติสวุรรณภมูิ โดยมีระยะทางหา่งจากศนูย์กระจายสนิค้าหลกั ดงันี � 

สถานที� ระยะทางโดยประมาณ (กิโลเมตร) 

ทา่เรือกรุงเทพ 43 
ทา่เรือแหลมฉบงั 85 
สถานีบรรจแุละแยกสนิค้ากลอ่ง (ICD) ลาดกระบงั 29 
ทา่อากาศยานนานาชาติสวุรรณภมูิ 33 
นิคมอตุสาหกรรมบางป ู 26 
นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั 37 
นิคมอตุสาหกรรมเวลโกรว์ 30 
นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 49 
นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั 83 

- สวุินทวงศ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

พื �นที)คลังสินค้าประมาณร้อยละ 10 ของพื �น ที)คลังสินค้าทั �งหมดของบริษัทฯ อยู่ ในเขตพื �น ที) 
สวุินทวงศ์ ซึ)งเป็นคลงัสินค้าเพื)อรับฝากเอกสาร และคลงัสินค้าเพื)อรับฝากสินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่
แข็ง ซึ)งบริษัทฯ ถือเป็นบริษัทแรกที)มีคลงัสนิค้าสําหรับสินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็งบนถนนสวุินทวงศ์ 
นอกจากนี � คลงัสนิค้าบนถนนสวุินทวงศ์ของบริษัทฯ ตั �งอยูไ่ม่ไกลจากเขตนิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั และสถานี
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บรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ICD) ลาดกระบัง โดยตั �งอยู่ห่างจากนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังเป็นระยะทาง
ประมาณ 25 กิโลเมตร  

- ถนนสามวา กรุงเทพฯ 

พื �น ที) ค ลังสิน ค้า ปร ะ มา ณ ร้อ ยล ะ  10 ข อง พื �น ที) คลัง สิน ค้า ทั �งห ม ดข อง บ ริ ษั ท ฯ  อยู่ บ นถ น น 
สามวา ซึ)งตั �งอยูใ่กล้นิคมอตุสาหกรรมบางชนั และถนนวงแหวนตะวนัออก ซึ)งสว่นใหญ่เป็นคลงัสนิค้าเพื)อรับฝาก
สนิค้ารายวนั เหมาะสาํหรับสง่สนิค้าเข้ากรุงเทพฯ  

- มหาชยั จงัหวดัสมทุรสาคร 

พื �นที)คลงัสนิค้าประมาณร้อยละ 13 ของพื �นที)คลงัสนิค้าทั �งหมดของบริษัทฯ อยูใ่นพื �นที)มหาชยั ซึ)งเป็นพื �นที)
ที)อยูใ่กล้แหลง่สนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็งที)สาํคญั กลา่วคือ แหลง่เรือประมง และโรงงานผลติอาหาร 
ซึ)งเป็นลกูค้าสาํคญัของบริษัทฯ 

- ถนนกรุงเทพกรีฑา กรุงเทพฯ 

พื �นที)คลงัสินค้าประมาณร้อยละ 2 ของพื �นที)คลงัสินค้าทั �งหมดของบริษัทฯ อยู่บนถนนกรุงเทพกรีฑา ซึ)ง
สว่นใหญ่ใช้รับฝากสินค้าที)รอการขนย้ายสําหรับลกูค้าที)ใช้บริการขนย้ายในประเทศและต่างประเทศ ทั �งนี � ถนน
กรุงเทพกรีฑาอยู่ไม่ไกลจากท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ และท่าเรือที)สําคญัของประเทศไทย ซึ)งสะดวกต่อการขน
ย้ายสิ)งของระหวา่งตา่งประเทศ 

สถานที� ระยะทางโดยประมาณ (กิโลเมตร) 

ทา่เรือกรุงเทพ 15 
สถานีบรรจแุละแยกสนิค้ากลอ่ง (ICD) ลาดกระบงั 20 
ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ 17 

(ง) ศนูย์กลางในการบริหารจดัการสนิค้าให้กบัลกูค้า (Order Fulfillment Center) 

บริการที)ครบวงจรของบริษัทฯ ช่วยลดขั �นตอนในการทํางานและเพิ)มประสทิธิภาพในการบริหารต้นทนุด้าน   โลจิ
สติกส์ให้กบัลกูค้า โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ดแูลสินค้าระหว่างที)สินค้ารับฝากอยู่ในคลงัสินค้าของบริษัทฯ ตั �งแต่การรับส่ง
สนิค้า การบรรจหีุบหอ่ การเคลื)อนย้าย การคดัแยกสินค้า การรับฝากข้อมลูสินค้าในระบบออนไลน์ ดงันั �น ผู้ใช้บริการรับ
ฝากสนิค้าของบริษัทฯ มีหน้าที)ในการดแูลเฉพาะการเก็บเงิน เทา่นั �น ซึ)งช่วยลดภาระในการดแูลสนิค้าให้กบัผู้ใช้บริการรับ
ฝากสินค้าของบริษัทฯ เป็นอยา่งมาก อีกทั �งบริการดงักลา่ว เช่น บริการคดัแยกสินค้าตามคณุสมบตัิที)ลกูค้าหรือผู้บริโภค
ต้องการ บริการจดัผลิตภณัฑ์ในหีบหอ่ใหม่ (Re-packaging) ช่วยเพิ)มมลูคา่ให้กบัสินค้า ("Value added service") ของ
ผู้ใช้บริการรับฝากสนิค้าของบริษัทฯ อีกด้วย  

(จ) มาตรฐานในการให้บริการ 

กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นในการพฒันาคณุภาพการให้บริการ เพื)อสร้างความพึงพอใจสงูสดุให้กบักลุม่ลกูค้า และเพิ)ม
ศักยภาพในการแข่งขันและจัดหาลูกค้าของกลุ่มบริษัท ซึ)งทําให้กลุ่มบริษัทผ่านการรับรองมาตรฐานจากองค์การ
มาตรฐานสากล และได้รับรางวลัจากทั �งภาครัฐ และเอกชนมากมาย ดงัตอ่ไปนี � 
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ปี บริษัท รางวัลที�ได้รับ 
2545 JVK ISO 9001:2008 จาก MASCI Management System Certification 

Institute(Thailand) 
2547 บริษัทฯ ISO 9001:2000 จาก บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากดั 
2547-
2549 

บริษัทฯ Contractor EH&S Performance จากกลุม่บริษัท SCG-DOW 

2548 JVK FIDI Accredited International Move Standard (FAIM) จาก FIDI 
2551 บริษัทฯ ISO 9001:2008 จาก บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากดั 

DTS ISO 9001:2008 จาก บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากดั 
2552 บริษัทฯ 100% Stock Accuracy Award 2009 จากบริษัท ดมัโก้ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) 

จํากดั 
2553 
  

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

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

2554 ATL Best Performance Achievement: Yard Operation and Management จาก 
บริษัท นิสสนั มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 
ใบรับรองเป็นสมาชิกระบบจดัการด้านการป้องกนัและรักษาความปลอดภยัจาก
การก่อการร้าย (Custom-Trade Partnership Against Terrorism: C-TPAT) 

บริษัทฯ Export Logistics Model Award (ELMA) 2011 จากกรมสง่เสริมการสง่ออก 
กระทรวงพาณิชย์ 

2555 บริษัทฯ Export Logistics Model Award (ELMA) 2012 จากกรมสง่เสริมการสง่ออก 
กระทรวงพาณิชย์ 
Prime Minister's Export Award (PM) 2012 จากกรมสง่เสริมการสง่ออก 
กระทรวงพาณิชย์  
ISO 14001:2004 จาก บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 
OHSAS 18000:2007 จาก บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากดั 

DITS Capability Maturity Model Integration (CMMI) ระดบัที) 2 
TICTA Awards 2012 จากสาํนกังานสง่เสริมอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์แหง่ชาติ 
(องค์การมหาชน) และสมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย 

2556 บริษัทฯ 
ATL 
และ JTS 

ผา่นการยกระดบัการบริหารจดัการธุรกิจตามเกณฑ์มาตรฐานคณุภาพธุรกิจโลจิ
สติกส์  ภายใต้โครงการยกระดบัมาตรฐานคณุภาพและสร้างเครือขา่ยด้าน
การตลาดธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ จากกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ 
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ปี บริษัท รางวัลที�ได้รับ 
PCS การรับรองมาตรฐานห้องเย็นระดบั 5 ดาว จากกรมการค้าภายใน 
DITS TICTA Awards 2013 จากสาํนกังานสง่เสริมอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์แหง่ชาติ 

(องค์การมหาชน) และสมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย 
ICT Excellence Awards จากสมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย 

2557 ATL ISO 14001:2004 จาก บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากดั 
JWDP ISO 9001:2008 จาก อินเตอร์เทค กรุ๊ป 

2558 DITS รางวลั ICT Excellence Awards 2015 ประเภท Core Process Improvement 
Project ระบบบริหารจดัการคลงัสนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง 
(CCMS) จดัโดยสมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย (TMA) 

2559 บริษัทฯ Thailand Excellence Award 2015 จาก Frost & Sullivan 
  รางวลัประกาศเกียรติคณุจรรยาบรรณดีเดน่ หอการค้าไทย ประจําปี 2559 
 JTS Thailand Energy Awards จากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน 

กระทรวงพลงังาน 
  ISO9001:2015,  ISO14001:2014,  OHSA18001:2007,  C-TPAT 
 JWDP หนงัสอืรับรองมาตรฐานด้านสขุอนามยั  ประเภทการรับรองห้องเยน็รับฝาก จาก

กรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 JPK ได้รับการรับรองมาตรฐาน ห้องเย็นระดบั 5 ดาว จากกรมการค้าภายใน 
 PCS อตุสาหกรรมสเีขยีวระดบั 3 จากกระทรวงอตุสาหกรรม 

(ฉ) ความเป็นพนัธมิตรกบับริษัทรับจดัการขนสง่สนิค้าระหวา่งประเทศ (Freight Forwarding)  

กลุ่มบริษัทเป็นพนัธมิตรที)ดีกับบริษัทรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarding) ทําให้กลุ่ม
บริษัทได้รับความไว้วางใจจากบริษัทที)ทําธุรกิจ Freight Forwarder ชั �นนําหลายราย เช่น บริษัท คเูนห์่ พลสั นาเกิล จํากดั
, บริษัท ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ �ง จํากดั, บริษัท พาแนลพีนา เวิลด์ ทรานสปอร์ท (ประเทศไทย) จํากดั, บริษัท ดมัโก้ 
โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จํากดั, บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จํากดัในการเป็นผู้ ให้บริการรับฝากและ
บริหารสนิค้าให้กบับริษัทดงักลา่วซึ)งสว่นใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติที)มีทรัพย์สนิของตนเองสําหรับการให้บริการรับฝากและ
บริหารสนิค้าในประเทศในปริมาณที)จํากดั สง่ผลให้บริษัทดงักลา่วมีความต้องการจ้างบริษัทในประเทศที)มีทรัพย์สนิ และ
ได้มาตรฐานในการให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้าที)ต้องการรับฝาก 
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2.2.2 ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

ภาพรวมธุรกิจโลจิสติกส์ไทย 

ธุรกิจโลจิสติกส์คือธุรกิจที)เกี)ยวข้องกบัการวางแผน การดําเนินงาน และการควบคมุการทํางานขององค์กร  รวมทั �ง
การบริหารจดัการข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินที)เกี)ยวข้อง ให้เกิดการเคลื)อนย้าย การรับฝาก การรวบรวม การกระจาย
สนิค้า วตัถดุิบ ชิ �นสว่นประกอบ และการบริการ ให้มีประสทิธิภาพ และประสิทธิผลสงูสดุ โดยคํานึงถึงความต้องการและ
ความพงึพอใจของลกูค้าเป็นสาํคญั ด้วยต้นทนุการดําเนินงานที)สามารถแขง่ขนัได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP (%) 

 

แผนภาพข้างต้นแสดงถึงต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลผลิตมวลรวมประชาชาติของไทย ("GDP") ระหว่างปี 2549 ถึงปี 
2558 จะเห็นว่าต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยในระยะยาวมีแนวโน้มเฉลี)ยลดลงอย่างต่อเนื)อง ซึ)งเป็นผลมาจาก
ประสิทธิภาพในการจัดการต้นทุนทางโลจิสติกส์และการควบคุมกิจกรรมในห่วงโซ่อปุทานของผู้ประกอบการเพื)อสร้าง
มลูค่าเพิ)มทางเศรษฐกิจและความได้เปรียบในการแข่งขนั ด้วยการใช้เทคโนโลยีและระบบการบริหารจัดการที)ทนัสมยั
เพิ)มขึ �น (ที)มา: สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ หรือ สศช.) 

การรวมกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี 2558 ทําให้การแขง่ขนัใน
การทําธุรกิจสงูขึ �น ผู้ประกอบการจําเป็นที)จะต้องลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์เพื)อให้ได้เปรียบคู่แข่ง ดงันั �นแนวโน้มที)
ผู้ประกอบการในประเทศไทยและบริษัทข้ามชาติจะหนัมาสนใจผู้ให้บริการจดัการด้านโลจิสติกส์ที)มีประสทิธิภาพเพื)อลด
ต้นทนุทางโลจิสติกส์จึงมีแนวโน้มที)เพิ)มมากขึ �น 

ทั �งนี � จากตารางรายงานดชันีความสามารถด้านโลจิสติกส์ของธนาคารโลก สําหรับปี 2559 พบว่าประเทศไทยมี
ดชันีความสามารถด้านโลจิสติกส์อยู่ในอันดบัที) 7 ของเอเชียและอันดับที) 45 ของโลก ผู้ประกอบการต่างเล็งเห็นถึง
ความสาํคญัในการพฒันาประสทิธิภาพของความสามารถด้านโลจิสติกส์ รวมถึงพิจารณาใช้บริการผู้ให้บริการด้าน 
โลจิสติกส์เพิ)มขึ �น 
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ตารางเปรียบเทียบดัชนีความสามารถด้านโลจิสตกิส์ (LPI) ในกลุ่มประเทศอาเซียนปี 2559 

  

 
ที)มา: The World Bank LPI Report 2016 

นอกจากนี � การนําเข้าและการสง่ออกผา่นทา่เรือแหลมฉบงัของประเทศไทย มีแนวโน้มเพิ)มขึ �นอย่างตอ่เนื)องตั �งแต่
ปี 2553 จากแผนภาพด้านล่างจะเห็นได้ว่าในช่วงปี 2553 - 2558 ปริมาณการนําเข้าและส่งออกตู้คอนเทนเนอร์ผ่าน
ทา่เรือแหลมฉบงัมีอตัราการเติบโตถวัเฉลี)ย (Compound annual growth rate: CAGR) ร้อยละ 5.77 
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สถติิปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ผ่านท่าเรือแหลมฉบงัทั ;งนําเข้าและส่งออก ปีงบประมาณ 1 2553-2558  

 

หมายเหต:ุ 1 ปีงบประมาณ หมายถงึ เดือนตลุาคม ถึง เดือนกนัยายนในปีถดัไป 

หน่วย: ล้าน TEU ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ตู้คอนเทนเนอร์นําเข้า 2.78 2.83 2.88 3.11 3.30 

ตู้คอนเทนเนอร์สง่ออก 2.88 3.00 3.09 3.29 3.41 

รวม 5.66 5.83 5.97 6.40 6.71 

ที)มา: ทา่เรือแหลมฉบงั 
จากปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ที)ผ่านท่าเรือแหลมฉบงัที)มีแนวโน้มเพิ)มขึ �นอย่างต่อเนื)อง และเพื)อก้าวสูก่ารเป็น 1 ใน 

10 ประเทศของโลกที)มีเรือผ่านท่ามากที)สดุ การท่าเรือแห่งประเทศไทยจึงผลกัดนัโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง 
โครงการขั �นที) 3 เพื)อพฒันาศกัยภาพการแข่งขนัทางการขนสง่สินค้าทางทะเล เป็นประตกูารค้าของกลุ่มประเทศเพื)อน
บ้านในอนภุูมิภาคลุม่แม่นํ �าโขง (Gateway Port of the Sub Region) และเป็นศนูย์กลางการเชื)อมโยงข้อมลูทางการค้า 
การคมนาคมขนสง่ รวมทั �งขยายโอกาสทางการค้าและการลงทนุของประเทศ โดยจะใช้ระยะเวลาการดําเนินงานทั �งหมด 
10 ปี (พ.ศ. 2554 – 2563) 

ในปัจจบุนั ทา่เรือแหลมฉบงัขั �นที) 1 สามารถรองรับตู้สนิค้าได้จํานวน 4 ล้าน TEU ตอ่ปี, ทา่เรือแหลมฉบงัขั �นที) 2 ที)
รองรับได้ 6.8 ล้าน TEU ต่อปี (รวม 10.8 ล้าน TEU) และทา่เรือแหลมฉบงัขั �นที) 3 สามารถรองรับปริมาณตู้คอนเทนเนอร์
ได้ไมต่ํ)ากวา่ 8 ล้าน TEU ตอ่ปี ดงันั �นความสามารถในการรองรับตู้คอนเทนเนอร์ของทา่เรือแหลมฉบงัเมื)อเต็มศกัยภาพทั �ง 
3 ขั �น จะไมต่ํ)ากวา่ 18 ล้าน TEU ตอ่ปี  

ปัจจบุนัในปี 2559 โครงการพฒันาทา่เรือแหลมฉบงัขั �นที) 3 อยูร่ะหวา่งการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนร่วมแสดง
ความคิดเห็นและกํากบัตดิตามการดําเนินโครงการ ตามมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบสิ)งแวดล้อมของผู้ประกอบการ
ทา่เทียบเรือในเขตทา่เรือแหลมฉบงั เพื)อให้การพฒันาศกัยภาพทา่เรือแหลมฉบงัเกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ประเทศ และ
ประชาชนในพื �นที) (ความคืบหน้าของทา่เรือแหลมฉบงัขั �นที) 3 โปรดพิจารณาได้ที) www.laemchabangportphase3.com) 
ซึ)งทา่เรือแหลมฉบงัขั �นที) 3 จะทําให้ปริมาณสนิค้าผา่นเข้าออกทา่เรือแหลมฉบงัมากขึ �น และอาจเป็นโอกาสในการขยาย
ธุรกิจให้แก่กลุม่บริษัทในอนาคต 
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ภาพรวมอุตสาหกรรมสินค้าอันตราย 

องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization หรือ "IMO") ได้แบ่งสินค้าอนัตรายที)
ขนสง่ทางทะเล ออกเป็น 9 ประเภท ได้แก่ (1) วตัถรุะเบิด (2) ก๊าซไวไฟ (3) ของเหลวไวไฟ (4) ของแข็งไวไฟ สารที)มีความ
เสี)ยงตอ่การลกุไหม้ได้เอง และสารที)สมัผสักบันํ �าแล้วทําให้เกิดก๊าซไวไฟ (5) วตัถอุอกซิไดซ์และวตัถอิุนทรีย์เปอร์ออกไซด์ 
(6) วตัถมุีพิษและวตัถตุิดเชื �อ (7) วตัถกุมัมนัตรังสี (8) วตัถกุดักร่อน และ (9) วตัถอุนัตรายต่างๆ ที)อยูน่อกเหนือจากทั �ง 8 
ประเภทข้างต้น  

แนวโน้มความต้องการสารเคมีหรือเคมีภณัฑ์อนัตรายเพื)อการผลิตมีแนวโน้มสงูขึ �นตามการขยายตวัของสภาวะ
อตุสาหกรรมของประเทศไทย โดยในปี 2558 ประเทศไทยนําเข้าและส่งออกสินค้าอนัตราย เท่ากับ 3.67 ล้านตนัต่อปี 
และ  2.36 ล้านตนัตอ่ปี ตามลาํดบั (ที)มา: กรมโรงงานอตุสาหกรรม) 

ในช่วงปี 2553 - ปี 2558 ปริมาณการนําเข้าและสง่ออกสนิค้าอนัตรายที)เป็นสารเคมีได้เติบโตอย่างต่อเนื)อง อตัรา
การเติบโตถวัเฉลี)ย (CAGR) ของปริมาณการนําเข้า และปริมาณการสง่ออกสารเคมีอนัตรายคิดเป็นร้อยละ 5.1 และ ร้อย
ละ 9.5 ตามลาํดบั 

ปริมาณการนําเข้า ปริมาณการส่งออก 

   

การนําเข้าและสง่ออกสารเคมีหรือสนิค้าอนัตรายในประเทศไทยจะขนสง่ผา่นทา่เรือแหลมฉบงั หรือทา่เรือกรุงเทพ 
ซึ)งทา่เรือหลกัที)นําเข้าและสง่ออกสนิค้าอนัตรายคือทา่เรือแหลมฉบงั ในจงัหวดัชลบรีุ ซึ)งเป็นทา่เรือนํ �าลกึที)สาํคญัที)สดุของ
ประเทศไทยและเป็นท่าเทียบเรือที)มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ตลอดจนมาตรการบริหารความปลอดภยัเทียบเท่า
สากลสาํหรับการนําเข้าและสง่ออกสนิค้าอนัตรายที)อาจเกิดการหกรั)วไหลหรือไฟไหม้ ปริมาณสนิค้าอนัตรายที)ผา่นทา่เรือ
แหลมฉบงัได้เพิ)มขึ �นอย่างมาก จากแผนภาพด้านล่างจะเห็นได้ว่าปริมาณตู้คอนเทนเนอร์สําหรับสินค้าอนัตรายที)ผ่าน
ทา่เรือแหลมฉบงัในรอบห้าปีที)ผา่นมา (ปี 2554 - ปี 2559) มีอตัราการเติบโตถวัเฉลี)ย(CAGR) ร้อยละ 10.8 และคาดวา่จะ
มีปริมาณเพิ)มขึ �นตามภาวะเศรษฐกิจที)ขยายตัว เนื)องมาจากความต้องการใช้สินค้าของผู้ ผลิตซึ)งจะสั)งสินค้าเข้ามา
เฉพาะที)ต้องการใช้งานเทา่นั �น ประกอบกบัปริมาณเรือสนิค้าที)มีแนวโน้มจะเปลี)ยนมาเข้าที)ทา่เรือแหลมฉบงัมากขึ �น จาก
การที)ทา่เรือกรุงเทพไมส่ามารถรองรับเรือสนิค้าขนาดใหญ่ซึ)งต้องอาศยัร่องนํ �าลกึมากๆ  
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ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์สาํหรับสินค้าอันตรายที�ผ่านท่าเรือแหลมฉบัง  

 
ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ 
ประเทศไทยเป็นหนึ)งในฐานการผลิตรถยนต์เพื)อการสง่ออกที)สําคญัของภมูิภาคเอเชีย ด้วยศกัยภาพและความ

พร้อมในด้านปัจจัยพื �นฐานในการผลิต เช่น อุตสาหกรรมชิ �นส่วนยานยนต์ และแรงงานที)มีทักษะฝีมือ รวมทั �งการ
สนบัสนนุจากนโยบายภาครัฐในการผลิตและค้ารถยนต์เสรี การให้สทิธิประโยชน์ทางด้านภาษี และการยกเลิกมาตรการ
บงัคบัใช้ชิ �นสว่นในประเทศ ประเทศที)นําเข้ารถยนต์ที)สาํคญัของไทย คือ อินโดนีเซีย ญี)ปุ่ น และเยอรมนี ตามลําดบั  โดย
อตุสาหกรรมยานยนต์ไทยมีปริมาณการผลติและสง่ออกรถยนต์ของไทยในช่วงปี 2554 - ปี 2559 ดงัตาราง 

ปริมาณการผลิตและส่งออกรถยนต์ของไทยปี 2554 - 2559 

 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

การผลติรถยนต์ (ล้านคนั) 1.46 2.45 2.46 1.88 1.91 1.94 
การสง่ออกรถยนต์ (ล้านคนั) 0.74  1.03  1.13  1.13 1.20 1.19 
ที)มา: สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

อตุสาหกรรมยานยนต์ปี 2559 ปริมาณการผลิตเติบโตจากปีก่อนตามสภาพเศรษฐกิจที)มีแนวโน้มขยายตวัดีขึ �น 
ขณะที)ยอดส่งออกรถยนต์มีปริมาณลดลงเนื)องจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าชะลอตวัลง เช่น ตลาดตะวนัออกกลาง 
แอฟริการ อเมริกากลา่งและอเมริกาใต้ 
(ที)มา : สํานกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม) 

แนวโน้มชาวต่างชาตทิี�เข้ามาประกอบอาชพีในประเทศไทย 

ชาวตา่งชาติที)มีทกัษะฝีมือเข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทยเป็นกลุม่ลกูค้าเป้าหมายของการให้บริการขนย้าย
ในประเทศและต่างประเทศของบริษัทฯ โดยแนวโน้มที)ชาวต่างชาติจะเข้ามาลงทุนและประกอบอาชีพในประเทศไทย 
สามารถสรุปได้ ดงันี � 
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ประเทศไทยในปัจจุบนัเป็นประเทศที)น่าสนใจในการเข้ามาลงทนุของชาวต่างชาติ ด้วยตําแหน่งที)ได้เปรียบด้าน
ยทุธศาสตร์อนัเป็นประตสููใ่จกลางเอเชียและเป็นเส้นทางเปิดกว้างสูภ่มูิภาคลุม่แม่นํ �าโขง ซึ)งเป็นตลาดใหม่ที)มีศกัยภาพ
ทางธุรกิจ ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที)มีอตัราการเติบโตสงู ประกอบกับความพร้อมในเรื)องสิ)ง
อํานวยความสะดวกทั �งในด้านการขนสง่ การคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให้ประเทศไทยพร้อมเปิดรับธุรกิจทกุ
รูปแบบจากนกัลงทนุชาวตา่งชาติ นอกจากนี �นโยบายการลงทนุของประเทศไทยมีความชดัเจนโดยมุง่เน้นการเปิดเสรีและ
ส่งเสริมการค้าเสรี โดยรัฐบาลได้ร่วมส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ)งนําไปสู่การพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และ
นวตักรรม ประเทศไทยจึงได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าเป็นแหล่งรองรับการลงทุนที)น่าดึงดูดที)สดุแห่งหนึ)งอย่าง
ตอ่เนื)อง 

เมื)อมีการเข้ามาลงทนุของชาวต่างชาติ แรงงานและทรัพยากรบคุลากรต่างชาติที)มีทกัษะฝีมือ (Skilled Labour) 
จึงเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยเพิ)มขึ �น ส่วนใหญ่จะเข้ามาทํางานโดยถูกส่งมาจากบริษัทแม่ในต่างประเทศที)เข้ามา
ลงทนุในประเทศไทย หรือเข้ามาทํางานชั)วคราวในงานที)ต้องใช้ทกัษะและเทคโนโลยีชั �นสงูที)ต้องการผู้ ที)มีความสามารถ
เฉพาะด้าน มีความชํานาญเฉพาะด้าน หรือมีความสามารถทางการสื)อสาร (ภาษา) ที)ยงัหาคนไทยที)มีความสามารถหรือ
มีความชํานาญเข้ามาร่วมงานไม่ได้ หรือเป็นการเข้ามาทํางานในกิจการที)ตนเองลงทนุ กิจการของคูส่มรส หรือกิจการที)
ร่วมลงทนุ เป็นต้น รวมทั �งบคุลากรต่างชาติที)เข้ามาทํางานในราชอาณาจกัรตามกฎหมายพิเศษ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วย
การสง่เสริมการลงทนุ และกฎหมายอื)น เป็นต้น 

อยา่งไรก็ตาม การที)ประเทศไทยเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ใน
ปี พ.ศ. 2558 ทําให้เกิดการเปิดเสรีด้านการเคลื)อนย้ายแรงงานอย่างเต็มรูปแบบซึ)งจะเป็นแรงขบัเคลื)อนเศรษฐกิจใน
ภมูิภาคอาเซียนที)สาํคญั การเคลื)อนย้ายแรงงานนั �นจะเป็นการโยกย้ายนกัวิชาชีพ หรือผู้ เชี)ยวชาญที)มีความสามารถพิเศษ
ระหว่างกลุ่มอาเซียนภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมในเรื) องคุณสมบัติของนักวิชาชีพอาเซียน (Mutual Recognition 
Arrangements -MRAs) เพื)ออํานวยความสะดวกในการเคลื)อนย้ายนักวิชาชีพหรือแรงงานเชี)ยวชาญ หรือผู้ มี
ความสามารถพิเศษของอาเซียนได้อย่างเสรี โดยการเคลื)อนย้ายของแรงงานที)มีฝีมือ (Skilled Labour) จะผกูติดกบัการ
ลงทนุและการทํางานในอตุสาหกรรมที)ต้องใช้ทกัษะสงู รวมทั �งแรงงานมีฝีมือในอาเซียนมกัมีการเคลื)อนย้ายจากประเทศที)
มีค่าตอบแทนตํ)า เช่น ประเทศในแถบอินโดจีน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และไทย ไปสูป่ระเทศที)มีค่าตอบแทนสงูกว่า เช่น 
สิงคโปร์ และบรูไน เป็นต้น และหากประเทศสมาชิกอาเซียนขยายขอบเขตการเจรจาออกไปให้ครอบคลมุแรงงานฝีมือ
ระดบักลางและลา่ง จะมีผลกระทบตอ่การเคลื)อนย้ายแรงงานอยา่งเสรีมากขึ �น 

โดยสถานการณ์แรงงานต่างด้าวกลุ่มประเทศอาเซียน ณ เดือน ธันวาคม 2559 มีจํานวนคนต่างด้าวที)ได้รับ
อนญุาตทํางานคงเหลอืทั)วราชอาณาจกัร จํานวนทั �งสิ �น 1.32 ล้านคน เพิ)มขึ �นร้อยละ 2.4 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  

ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารแช่เยน็และแช่แข็ง 

อตุสาหกรรมอาหารของประเทศไทยนอกจากจะเป็นอตุสาหกรรมเพื)อการบริโภคในประเทศแล้ว ยงัมีการสง่ออกไป
ตา่งประเทศ หนึ)งในผลติภณัฑ์อาหารสง่ออกที)สาํคญัคือ ปลาทนูา่กระป๋องแปรรูป และเนื �อสตัว์แช่เย็นและแช่แข็ง 
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สถานการณ์การสง่ออกทูน่ากระป๋องของไทยมีมูลค่าลดลงอย่างต่อเนื)องตั �งแต่ปี 2555 เนื)องจากคู่ค้าในประเทศ
แถบตะวันออกกลางเปลี)ยนไปซื �อสินค้าจากประเทศคู่แข่งซึ)งมีราคาถูกกว่า ประกอบกับสถานการณ์ทางการเมืองใน
ประเทศกลุม่ดงักลา่ว ทําให้ผู้ประกอบการมีการชําระสนิค้าที)ลา่ช้า  

ในปี 2559 การสง่ออกสินค้าประมงของไทย ได้รับผลกระทบจากการทําประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) จาก
สหภาพยโุรป สง่ผลต่อภาพลกัษณ์ของสินค้าไทย อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ)งหลงัของปี สหรัฐฯได้ปรับระดบัการจดัอนัดบั
การค้ามนษุย์ของไทยจาก Tier 3 มาเป็น Tier 2 นบัเป็นสญัญาณบวกที)ดีต่อสินค้าประมง ประกอบกบัค่าเงินบาทที)อ่อน
คา่ ทําให้มลูคา่การสง่ออกทนูา่กระป๋องเพิ)มขึ �นจากปีก่อนเลก็น้อย 

มูลค่าการส่งออกรวมของปลาทูน่ากระป๋องแปรรูป 

 

สาํหรับการสง่ออกเนื �อสตัว์แช่เย็นและแช่แข็ง ดงัแผนภาพด้านลา่ง อตัราการเติบโตถวัเฉลี)ย (CAGR) ของมลูค่า
การสง่ออกเนื �อไก่และเนื �อสกุร ในช่วงปี 2555 - ปี 2559 เพิ)มขึ �นถึงร้อยละ 30.9 โดยมลูค่าการสง่ออก 5 อนัดบัแรกสงูสดุ
เป็นการสง่ออกไปยงัประเทศญี)ปุ่ น และประเทศเพื)อนบ้านในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ นอกจากนี �ประเทศที)เคยห้ามนําเข้า
เนื �อสตัว์ปีกสดจากไทยในอดีตบางประเทศ ( บาห์เรน ฮ่องกง แอฟริกาใต้ รัสเซีย ฟิลิปปินส์) ได้ยกเลิกมาตรการดงักลา่ว
แล้ว สง่ผลให้การสง่ออกเนื �อสตัว์แช่เย็นและแช่แข็งยงัคงมีการเติบโตอยา่งตอ่เนื)อง 

มูลค่าการส่งออกเนื ;อสัตว์แช่เยน็ และแช่แข็ง (ไก่ สุกรและเป็ด) 
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ในปัจจุบนัเมื)อธุรกิจการสง่ออกอาหารหรือเนื �อสตัว์แช่เย็น แช่แข็ง และอาหารกระป๋องแปรรูปมีการเติบโตมาก
ขึ �น ผู้ ประกอบการที)ผลิตอาหารดังกล่าวเพื)อส่งออกจําเป็นที)จะต้องเช่าบริการห้องเย็นจากผู้ บริการภายนอก 
(Outsourcing) เพื)อรองรับปริมาณวตัถดุิบหรือผลติภณัฑ์ที)เพิ)มมากขึ �น เนื)องจากผู้ประกอบการสว่นใหญ่ต้องการที)จะลด
ต้นทนุในการดําเนินการรับฝาก การวา่จ้างผู้ ที)มีความเชี)ยวชาญในการบริหารห้องเย็นและการเช่าพื �นที)การรับฝากจึงเป็น
ทางเลอืกที)จะทําให้ธุรกิจของผู้ประกอบการมีประสทิธิภาพมากยิ)งขึ �น 

2.3 สิทธิประโยชน์ที�ได้รับ 

1) สิทธิประโยชน์ที�ได้รับจากเขตปลอดอากร (Free Zone) 

ผู้ใช้บริการรับฝากสินค้าของบริษัทฯ บนพื �นที)เขตปลอดอากรของกลุม่บริษัท ซึ)งประกอบด้วย เขตปลอดอากรของ
คลงัสนิค้าเพื)อรับฝากสินค้าทั)วไปในเขตพื �นที)แหลมฉบงั พื �นที)รับฝากรถยนต์ในเขตพื �นที)แหลมฉบงั และคลงัสนิค้าเพื)อรับ
ฝากสนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็งบนถนนสวุินทวงศ์ และบางนา-ตราด กิโลเมตรที) 19 จะได้รับสิทธิประโยชน์
ทางอากรที)สาํคญัดงัตอ่ไปนี � 

(ก) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาํหรับสนิค้าที)นําเข้าในพื �นที)เขตปลอดอากร ในกรณีดงัตอ่ไปนี � 
−  ของที)เป็นเครื)องจกัร อปุกรณ์ เครื)องมือและเครื)องใช้ รวมทั �งสว่นประกอบของดงักลา่วที)จําเป็นต้อง

ใช้ในการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื)นใดที)เป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจของ
ประเทศ 

−  ของที)นําเข้ามาในราชอาณาจักรและนําเข้าไปในเขตปลอดอากร  สําหรับใช้ในการประกอบ
อตุสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื)นใดที)เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ 

−  ของที)ปลอ่ยออกมาจากเขตปลอดอากรอื)น 
(ข) ได้รับยกเว้นอากรขาออก สาํหรับสนิค้าที)สง่ออกจากพื �นที)เขตปลอดอากร เพื)อสง่ออกนอกราชอาณาจกัร 
(ค) ได้รับยกเว้นภาษีมลูคา่เพิ)ม สาํหรับการนําสนิค้าจากตา่งประเทศเข้าไปในพื �นที)เขตปลอดอากร 
(ง) ได้รับอนญุาตให้ใช้อตัราภาษีร้อยละ 0 สําหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการที)กระทําในราชอาณาจกัร

ระหว่างผู้ประกอบการกบัผู้ประกอบการที)ประกอบกิจการอยู่มีเขตปลอดอากร ไม่ว่าจะอยู่ในเขตเดียวกนั
หรือไม ่หรือระหวา่งคลงัสนิค้าทณัฑ์บนกบัผู้ประกอบการที)ประกอบกิจการอยูใ่นเขตปลอดอากร 

(จ) ได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิต สาํหรับการนําเข้าและการผลติของสนิค้าที)กระทําในเขตปลอดอากร 

นอกจากสิทธิประโยชน์ทางอากรที)ผู้ ใช้บริการรับฝากสินค้าของบริษัทฯ จะได้รับ ผู้ ใช้บริการรับฝากสินค้าของ
บริษัทฯ ยงัสามารถเพิ)มความรวดเร็วในการดําเนินงานซึ)งเป็นผลมาจากกฎระเบียบและขั �นตอนที)ลดลง ซึ)งถือเป็นสิทธิ
ประโยชน์หลกัอีกอย่างหนึ)งในการดําเนินกิจการภายใต้พื �นที)เขตปลอดอากร อย่างไรก็ดี กิจกรรมที)ทําภายใต้พื �นที)เขต
ปลอดอากรจะอยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของกรมศลุกากรของประเทศไทย 

2) สิทธิประโยชน์ที�ได้รับจากบัตรส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

กลุ่มบริษัท ที)ดําเนินธุรกิจคลงัสินค้าเพื)อรับฝากสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง กล่าวคือ PCS JWDP 
และ JPK ได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุ จากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุหรือบีโอไอ โดยบตัรสง่เสริมการลงทนุที)บริษัท
ดงักลา่วได้รับจะทําให้บริษัทเหลา่นี �มีสทิธิพิเศษทางภาษีที)สาํคญัดงัตอ่ไปนี � 
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−  ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาํหรับเครื)องจกัรและอปุกรณ์ 
−  ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิที)ได้จากการประกอบกิจการ มีกําหนด 8 ปี นบัจาก

วนัที)เริ)มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั �น 
−  ได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการที)ได้รับการสง่เสริมการลงทนุไปรวมคํานวณเพื)อเสียภาษีเงิน

ได้สาํหรับระยะเวลาที)ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 
ทั �งนี � รายละเอียดของสิทธิประโยชน์ที)ได้รับจากบตัรสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ ถกู

เปิดเผยไว้ในสว่นที) 1 หวัข้อที) 4 ทรัพย์สินที)ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

2.4 การจัดหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 

ที)ดิน อาคารคลงัสนิค้า และยานพาหนะ จดัเป็นต้นทนุที)สาํคญัทางธุรกิจของกลุม่บริษัท โดยกลุม่บริษัท มีนโยบาย
ในการจัดหาให้ได้มาซึ)งสินทรัพย์ดงักล่าวเพื)อนํามาพฒันาตามแผนการลงทุนเพื)อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่ม
บริษัท   

1) การจดัหาที)ดิน 

การจดัหาที)ดินของกลุม่บริษัท สว่นใหญ่ทําผ่าน บริษัท เบญจพรแลนด์ จํากดั ("BJL") ซึ)งเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท
ฯ ซึ)งจะทําการจดัหาที)ดินตามแผนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั �งนี � ที)ดินของกลุม่บริษัท สามารถแบ่งออกเป็นสองสว่น 
ได้แก่ ที)ดินของกลุม่บริษัท และที)ดินที)กลุม่บริษัททําสญัญาเช่าที)ดิน อยา่งไรก็ดี กลุม่บริษัท มีหลกัเกณฑ์ในการจดัหาที)ดิน
ดงัตอ่ไปนี � 

−  ทําเลที)ตั �งของที)ดินจะต้องเป็นจดุยทุธศาสตร์ทางโลจิสติสก์ กลา่วคือ อยูใ่กล้แหลง่กระจายสนิค้าและแหลง่
สินค้า มีเส้นทางคมนาคมที)สะดวก และระบบสาธารณูปโภคที)พร้อมต่อการดําเนินธุรกิจ ซึ)งสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการรับฝากสนิค้าของบริษัทฯ ได้  

−  ราคาของที)ดินมีความเหมาะสม 

ขั �นตอนในการจดัหาที)ดินเพื)อการขยายการให้บริการของบริษัทฯ นั �น เริ)มจากฝ่ายพฒันาโครงการของ บริษัทฯ จะ
มีการตรวจสอบรายละเอียดของที)ดิน ได้แก่ ประวตัิที)ดิน โฉนดที)ดิน ผงัการใช้ประโยชน์ของที)ดิน ข้อกําหนดทางกฎหมาย
ที)เกี)ยวข้อง รวมทั �งตรวจสอบราคาที)ดินในบริเวณใกล้เคียง จากนั �นนําเสนอให้กบัผู้ อํานวยการฝ่ายโครงการเพื)อพิจารณา
ความน่าสนใจของที)ดิน เมื)อผู้ อํานวยการเห็นวา่ที)ดินดงักลา่วมีความเหมาะสมจึงนําเสนอรายละเอียดของที)ดิน พร้อมกบั
นําเสนอผลการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการให้แก่ผู้มีอํานาจอนมุตัิ เพื)อพิจารณาการซื �อที)ดินดงักลา่ว    

ทั �งนี � รายละเอียดที)ดินของกลุม่บริษัท ได้ถกูเปิดเผยในสว่นที) 4.1 หวัข้อที) 4.1.1 ที)ดินของกลุม่บริษัท  

2) การจดัหารถขนสง่ 

การจดัการรถขนสง่สามารถแบง่ออกเป็น 2 สว่น ได้แก่ การจดัซื �อรถขนสง่ซึ)งเป็นไปตามนโยบายจดัซื �อของบริษัทฯ 
ซึ)งได้กําหนดให้มีการเปรียบเทียบราคาและคณุภาพอยา่งน้อย 3 ราย และการจดัจ้างรถขนสง่จากผู้ รับจ้างภายนอกเพื)อใช้
ขนสง่ ซึ)งในการจดัจ้างผู้ รับจ้างภายนอก บริษัทฯ กําหนดนโยบายหลกัดงัตอ่ไปนี � 

−  ผู้ รับจ้างภายนอกจะต้องเป็นนิติบคุคล ห้างร้าน หรือบริษัทที)จดทะเบียนภายในประเทศไทย 
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−  ผู้ รับจ้างภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความชํานาญ และประสบการณ์ในการประกอบการขนสง่ตู้คอน
เทนเนอร์มาแล้วไมน้่อยกวา่ 1 ปี  

−  รถขนสง่จะต้องเป็นรถที)จดทะเบียนถกูต้องตามที)กรมการขนสง่ทางบกกําหนด 

−  ผู้ รับจ้างภายนอกจะต้องทําประกนัภยัสนิค้าอนัตรายทกุประเภทและตู้คอนเทนเนอร์จํานวนเงินขั �นตํ)าอยา่ง
น้อย 5,000,000 บาทตอ่อบุตัิเหตแุตล่ะครั �ง 

3) การเลอืกผู้ รับเหมาก่อสร้างคลงัสนิค้า และการจดัหาสนิทรัพย์ 

บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาผู้ รับเหมาก่อสร้าง เพื)อให้มั)นใจว่าการคัดเลือกผู้ รับเหมามีความโปร่งใส และ
ผู้ รับเหมาที)ได้รับการคดัเลอืกมีคณุสมบตัิเหมาะสม สามารถดําเนินการก่อสร้างตามมาตรฐานและข้อกําหนดของบริษัทฯ 
กลุ่มบริษัท จัดทําขั �นตอนการคดัเลือกผู้ รับเหมาก่อสร้างได้ถูกกําหนดไว้ในคู่มือกระบวนการคดัเลือกและการประเมิน
ผู้ขาย โดยมีหลกัเกณฑ์หลกั ดงันี � 

−  บริษัทฯ มีการเปรียบเทียบราคาของผู้ รับเหมาอยา่งน้อย 2 ราย 

−  นอกจากการเปรียบเทียบราคา บริษัทฯ จะคดัเลือกผู้ รับเหมาเพื)อให้ได้ผู้ รับเหมาที)มีคณุภาพ โดยพิจารณา
จากคณุสมบตัิหลกั อาทิ ประสบการณ์ในการสร้างคลงัสนิค้าสาธารณะ 

−  ผู้ รับเหมาก่อสร้างต้องได้รับอนมุตัิตามอํานาจอนมุตัิและระเบียบของกลุม่บริษัท  

−  มีการแบง่แยกหน้าที)ระหวา่งการลงนามทําสญัญาจ้าง การตรวจรับงาน และการบนัทกึบญัชี  

−  มีการประเมินการทํางานผู้ รับเหมา ซึ)งระบอุยูใ่นคูม่ือกระบวนการควบคมุผู้ รับเหมาและผู้สง่มอบ 

−  มีการตรวจรับงานจะต้องมีการตรวจสอบคณุภาพและความสาํเร็จของงานวา่เป็นไปตามเงื)อนไขที)ได้ระบไุว้
ในสญัญา  

4) การเลอืกผู้ รับเหมาผู้ รับจ้างช่วง (Sub-contractor)  
การจัดหาผู้ รับเหมาผู้ รับจ้างช่วงของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะคํานึงถึงประสบการณ์การทํางาน และคุณภาพการ

บริการเป็นหลกั เนื)องจากธุรกิจการให้บริการเป็นการบริการที)ต้องอาศยัความชํานาญเฉพาะทาง ทั �งนี � บริษัทฯ กําหนด
ขั �นตอนการคดัเลอืกผู้ รับเหมาผู้ รับจ้างช่วงไว้ในคูม่ือกระบวนการคดัเลอืกและการประเมินผู้ขาย โดยมีหลกัเกณฑ์ ดงันี � 

−  บริษัทฯ จะคดัเลอืกผู้ รับเหมาผู้ รับจ้างช่วงเพื)อให้ได้ผู้ รับเหมาที)มีคณุภาพ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ทํางาน 
โดยต้องมีการระบชืุ)อผู้ ที)เคยรับบริการ เพื)อเป็นข้อมลูอ้างอิงให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบคณุภาพงานได้ 

−  ผู้ รับเหมาผู้ รับจ้างช่วงต้องมีการระบวุิธีการควบคุมคุณภาพงาน อาทิ มีการจ้างหวัหน้างานเพื)อควบคุม
คณุภาพการทํางาน 

−  ผู้ รับเหมาผู้ รับจ้างช่วงจะต้องมีการจดัหาอปุกรณ์ป้องกนัอนัตราย และมีการอบรมเกี)ยวกบักฎหมายความ
ปลอดภยัในการทํางานให้แก่ผู้ปฏิบตัิงาน 

−  บริษัทฯ จะพิจารณาราคาว่าจ้างที)เหมาะสม โดยมีการเปรียบเทียบราคากบัผู้ รับเหมาผู้ รับจ้างช่วงรายอื)น
อยา่งน้อย 2 ราย  
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นอกจากนี � ภายหลงัการใช้บริการผู้ รับเหมาผู้ รับจ้างชว่ง บริษัทฯ จะมีการประเมินผู้ รับเหมาผู้ รับจ้างชว่งอยา่งน้อย
ทกุ 6 เดือน เพื)อประเมินคณุภาพการทํางาน 

3. ปัจจัยความเสี�ยง 

 

3.1 ความเสี�ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยรวม 

3.1.1 ความเสี�ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ทั �งในสว่นคลงัสนิค้าและการขนสง่ ปัจจบุนัมีผู้ให้บริการในลกัษณะ

ใกล้เคียงหรือเหมือนกบับริษัทฯ ดงันั �น หากมีการแข่งขนัที)รุนแรงมากขึ �นหรือมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามา อาจทําให้มี
ผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ได้ ซึ)งการแขง่ขนัอาจทําให้บริษัทฯ มีลกูค้าน้อยลง หรืออาจทําให้บริษัทฯ ต้อง
ลดราคาสําหรับการให้บริการของบริษัทฯ ซึ)งอาจมีผลทําให้รายได้ของบริษัทฯ ลดลง และอาจมีผลกระทบทําให้กําไรของ
บริษัทฯ ลดลงด้วย  

บริษัทฯ มีการตอบสนองตอ่ความเสี)ยงดงักลา่ว ดงันี � 
- ยกระดบัความสามารถของการให้บริการต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ดังจะเห็นได้ว่าบริษัทฯ ได้รับ

มาตรฐานและรางวลัต่างๆ เป็นจํานวนมาก (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ)มเติมในสว่นที) 2.2 หวัข้อ 2.2.1 นโยบายการ
แข่งขันและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท) ซึ)งทางบริษัทฯ มองว่ามาตรฐานและรางวัลต่างๆ ทําให้บริษัทฯ มีความ
ได้เปรียบในการเสนองานให้กบัลกูค้า และเพิ)มความสามารถในการแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ที)มาจากตา่งประเทศ  

- มีการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นของตวัเองเพื)อให้บริษัทฯ สามารถปรับปรุงและนําเสนอบริการให้กบั
ลกูค้าได้ตามต้องการ รวมทั �งลดคา่ใช้จ่ายและเพิ)มความรวดเร็วในการตอบสนองงานแก่ลกูค้า 

3.1.2 ความเสี�ยงในการจัดหาลูกค้า 
บริษัทฯ มีต้นทนุคงที)ในการให้บริการต่างๆ ไม่วา่จะเป็นคลงัสินค้าสาํหรับสินค้าทั)วไป คลงัสนิค้าควบคมุอณุหภมูิ

แช่เย็นและแช่แข็ง พื �นที)จอดพกัรถยนต์ (Automotive Yard) เช่น ต้นทนุค่าเสื)อมราคาของคลงัสินค้า และอปุกรณ์ ต้นทนุ
คา่เช่าที)ดิน และต้นทนุดอกเบี �ย เป็นต้น  หากบริษัทฯ ไมส่ามารถจดัหาลกูค้าให้มาใช้บริการของบริษัทฯ ได้ตามเป้าหมาย
ที)วางไว้ อาจมีผลกระทบทําให้บริษัทฯ มีกําไรน้อยลง และอาจทําให้สภาพคลอ่งของบริษัทฯ ลดน้อยลงด้วย 

เพื)อลดความเสี)ยงดงักลา่ว ในการลงทนุแต่ละครั �งก่อนการก่อสร้างหรือสั)งซื �อเครื)องจกัรและรถยนต์เพื)อให้บริการ
ในการขนสง่ บริษัทฯ จะทําการสอบถามความต้องการของลกูค้าในการใช้บริการดงักลา่วก่อน หรือในกรณีที)สามารถทํา
ได้บริษัทฯ อาจลงนามในสญัญากับลกูค้ารายสําคญัก่อนการก่อสร้างหรือสั)งซื �อเครื)องจกัรและอุปกรณ์เพื)อให้แน่ใจว่า
บริษัทฯ จะสามารถจดัหาลกูค้าได้อย่างพอเพียง ในบางโอกาสบริษัทฯ อาจพิจารณาดําเนินโครงการโดยเช่าคลงัสินค้า
จากผู้ อื)น หรือใช้วิธีการจัดหาบริการจากผู้ ให้บริการรายอื)นแก่ลกูค้าเพื)อลดจํานวนเงินลงทนุที)บริษัทฯ จะต้องใช้ในการ
ขยายกิจการและลดความเสี)ยงจากการลงทนุดงักลา่ว 

3.1.3 ความเสี�ยงจากความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าให้กับลกูค้าของบริษัทฯ ซึ)งความต้องการของสินค้า

ดงักลา่วสอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและเศรษฐกิจโลก ดงันั �น หากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย
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ประสบกบัภาวะชะลอตวั ความต้องการคลงัสนิค้าเพื)อรับฝากสนิค้าดงักลา่วอาจลดลง ซึ)งอาจสง่ผลกระทบตอ่รายได้และ
กําไรของบริษัทฯ อยา่งมีนยัสาํคญั 

เพื)อลดความเสี)ยงดงักลา่วบริษัทฯ จึงได้ทําการขยายขอบเขตการให้บริการของบริษัทฯ ไปยงัสนิค้าประเภทต่างๆ 
เช่น สนิค้าทั)วไป สินค้าประเภทรถยนต์ สนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง ซึ)งการขยายขอบเขตไปยงัสนิค้าหลายๆ 
ประเภท ทําให้บริษัทฯ ไม่พึ)งพิงอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึ)งมากจนเกินไป และช่วยลดความเสี)ยงจากความผนัผวน
ของสภาวะเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามหากเศรษฐกิจของประเทศไทยประสบกบัภาวะชะลอตวัในภาพรวม การให้บริการ
สนิค้าในหลายประเภทอาจไมส่ามารถช่วยลดความเสี)ยงดงักลา่วได้ 

3.1.4 ความเสี�ยงจากการที�ลูกค้าของบริษัทฯ ไม่ต่อสัญญาใช้บริการกับบริษัทฯ  
รายได้ของบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 25.00 มาจากลกูค้าของบริษัทฯ ที)ทําสญัญากบับริษัทฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี

หรือมากกวา่  หากลกูค้าเหลา่นี �ไม่ต่อสญัญาเมื)อสญัญาการให้บริการหมดอาย ุอาจทําให้บริษัทฯ สญูเสียรายได้และทํา
ให้กําไรของบริษัทฯ ลดลง บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเสี)ยงในเรื)องดงักลา่วเป็นอยา่งดี บริษัทฯ จึงมุง่เน้นในการให้บริการที)
ดีเพื)อสร้างความพึงพอใจให้กบัลกูค้า เพื)อให้ลกูค้าต่อสญัญากบับริษัทฯ เมื)อสญัญาการให้บริการหมดอาย ุนอกจากนั �น 
บริษัทฯ ได้ให้ฝ่ายขายของบริษัทฯ ทําการหาลกูค้าเพิ)มเติมตลอดเวลาเพื)อทดแทนลกูค้ารายเดิมในกรณีที)ลกูค้ารายนั �นๆ 
ตดัสนิใจไมต่อ่สญัญาบริการกบับริษัทฯ 

3.1.5 ความเสี�ยงจากความผันผวนของอตัราดอกเบี ;ย 
การดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทต้องใช้เงินลงทุนสงู โดยกลุ่มบริษัทมียอดเงินกู้ ที)ยงัไม่ครบกําหนดใน 1 ปีจาก

สถาบนัการเงิน ณ วนัที) 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 1,331.8 ล้านบาท และ ณ วนัที) 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 1,133.6 
ล้านบาท ซึ)งเงินกู้ ยืมส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบี �ยแบบลอยตวั (Floating interest rate) ดงันั �นหากอตัราดอกเบี �ยในตลาด
ปรับตวัสงูขึ �น กลุม่บริษัทฯ ก็จะมีภาระในการจ่ายดอกเบี �ยที)สงูขึ �น ซึ)งจะมีผลกระทบทําให้กําไรของกลุม่บริษัทฯ ลดลง 

อย่างไรก็ตาม อตัราดอกเบี �ยเงินกู้ของกลุม่บริษัทฯ ที)กู้ยืมจากสถาบนัการเงินส่วนใหญ่ในปัจจุบนัอยู่ในอตัราไม่
เกินกวา่อตัราดอกเบี �ยเงินกู้สาํหรับลกูค้าชั �นดี (Minimum Lending Rate หรือ MLR) ของสถาบนัการเงินนั �นๆ ประกอบกบั
การที)แผนการจดัหาเงินทนุเพื)อพฒันาโครงการฯ ของกลุม่บริษัท นั �นไมไ่ด้พึ)งพิงการใช้เงินกู้จากสถาบนัทางการเงินเพียง
อย่างเดียว แตก่ลุม่บริษัทฯ ยงัได้มีนโยบายจดัหาเงินทนุและระดมทนุจากแหลง่เงินทนุอื)นๆ อย่างสมดลุ เช่น การร่วมทนุ
กบัผู้ ร่วมทนุอื)น การระดมทนุผา่นตลาดหนี �และตลาดทนุ 

3.1.6 ความเสี�ยงจากนโยบายของรัฐบาลหรือหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง 

ธุรกิจโลจิสติกส์เป็นธุรกิจที)ได้รับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายของรัฐบาลหรือหน่วยงานที)เกี)ยวข้อง ทั �งนี � 
นโยบายของรัฐบาลที)อาจสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ นโยบายทางด้านการเก็บภาษี เช่น อตัราภาษี
อากรนําเข้าและสง่ออกสินค้า นโยบายพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั นโยบายการลงทนุของภาคเอกชนในพื �นที)ท่าเรือแหลม
ฉบงั นโยบายเกี)ยวกบัเขตปลอดอากร ซึ)งหากรัฐบาลหรือหนว่ยงานที)เกี)ยวข้องมีการเปลี)ยนแปลงนโยบายไปในทิศทางลบ 
เช่น เพิ)มอตัราภาษีนําเข้า หรือการปรับลดพื �นที)ลงทนุของภาคเอกชน ยกเลิกสญัญาเช่าในเขตท่าเรือแหลมฉบงั ยกเลิก
สญัญาสมัปทาน หรือยกเลิกผลประโยชน์สําหรับเขตปลอดอากร อาจสง่ผลกระทบต่อผลตอบแทนต่อฐานะทางการเงิน 
และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีการเฝ้าติดตามนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานที)เกี)ยวข้องเพื)อปรับแผนการลงทุนให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจบุนั เพื)อลดความเสี)ยงจากการเปลี)ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลหรือหนว่ยงานที)เกี)ยวข้อง 



 

แบบ 56-1 ปี 2559บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นที) 1 หน้า 62 / 91 

3.1.7 ความเสี�ยงจากการดาํเนินธุรกิจภายใต้สัญญาสัมปทานกับหน่วยงานภาครัฐและการตีความของคู่สัญญา 

ในการประกอบธุรกิจ บริษัทฯต้องทําสญัญาทั �งกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนด้วยกันเป็นจํานวนมาก เช่น 
สญัญาลงทนุ บริหาร และประกอบการคลงัสนิค้าอนัตราย ณ ทา่เรือแหลมฉบงักบัการทา่เรือแห่งประเทศไทย สญัญาเช่า
ที)ดินท่าเรือแหลมฉบงั  เป็นต้น ดงันั �น จึงอาจมีความเห็นที)แตกตา่งกนัในเงื)อนไขข้อความในสญัญาหรือข้อกําหนดในการ
ปฏิบัติตามสญัญา และบริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่า ภาครัฐจะเปลี)ยนแปลงนโยบายการให้สมัปทาน หรือขยาย
ขอบเขตการให้สมัปทาน และบริษัทฯ จะได้เข้าทําสญัญาสมัปทานใหม่สําหรับการขยายขอบเขตการให้บริการหรือไม่ 
เนื)องจากเป็นการพิจารณาและดลุยพินิจของหนว่ยงานของรัฐแตเ่พียงฝ่ายเดียว  

ในเดือนกันยายน 2559 ที)ผ่านมา การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ส่งหนงัสือเรียกเก็บผลประโยชน์ตอบแทน
จากการให้บริการเพิ)มเติม โดยปัจจุบนับริษัทฯกําลงัดําเนินการเจรจากับกทท. เพื)อหาข้อยตุิสําหรับการเรียกเก็บครั �งนี � 
เนื)องจากค่าธรรมเนียมดงักล่าวกําหนดเพิ)มเติมตามประกาศการท่าเรือในปี 2554 ซึ)งไม่ได้กําหนดอยู่ในสญัญาลงทุน
บริหาร และประกอบการคลงัสินค้าอันตรายปี 2546 และกทท.ไม่เคยเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากรายได้
คา่ธรรมเนียมนี �มาก่อน  

แตอ่ยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเสี)ยงดงักลา่ว จึงได้มีการกําชบัให้ฝ่ายตา่งๆ ของบริษัทฯ ให้ดําเนินการ
ตามสญัญาอย่างเคร่งครัด รวมทั �งมีการเฝ้าติดตามนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานที)เกี)ยวข้องเพื)อประเมินผลกระทบ
และลดความเสี)ยงตอ่ไป 

3.1.8 ความเสี�ยงจากความไม่มั�นคงทางการเมือง 

ความมั)นคงทางการเมืองเป็นปัจจยัที)มีผลกระทบตอ่การลงทนุของภาครัฐ และภาคเอกชน โดยเฉพาะอยา่งยิ)งการ
ลงทนุในโครงการที)มีมลูค่าสงูและใช้ระยะเวลานานในการดําเนินโครงการ หากการเมืองภายในประเทศไม่มั)นคง หรือมี
เหตุการณ์ความรุนแรง อาจสง่ผลกระทบต่อระดบัความมั)นใจของนกัลงทนุ ซึ)งอาจส่งผลให้การลงทุนในประเทศลดลง 
เศรษฐกิจเกิดการชะลอตวั นอกจากนี � ความไม่มั)นคงทางการเมือง และการเปลี)ยนขั �วอํานาจทางการเมืองอาจสง่ผลให้
เกิดการเปลี)ยนแปลงในด้านนโยบาย กฎหมาย และ ระเบียบปฏิบตัิต่างๆ ของภาครัฐ ซึ)งอาจสง่ผลกระทบตอ่การดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ 

3.1.9 ความเสี�ยงจากเสถยีรภาพของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

บริษัทฯ ได้นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารคลงัสนิค้าเพื)อเพิ)มประสทิธิภาพในการดําเนินงาน 
และลดต้นทนุของกลุม่บริษัท โดยระบบดงักลา่วครอบคลมุตั �งแต่กระบวนการรับสินค้าจนถึงกระบวนการสง่มอบสินค้า
ให้กับลกูค้า ดงันั �น หากระบบดงักลา่วมีความผิดพลาดอย่างมีนยัสําคญั เช่น เกิดการติดไวรัสในระบบทําให้ข้อมูลสญู
หาย อาจสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ  

อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบสาํรองข้อมลูที)เพียงพอและมีประสทิธิภาพเพื)อป้องกนัความเสยีหายของข้อมลู 
รวมทั �งยงัได้จัดจ้าง บริษัท ไดนามิคไอที โซลชูั)น จํากัด ("DITS") ซึ)งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในการพฒันา ซ่อมแซม 
และบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัทให้มีเสถียรภาพ ทําให้บริษัทฯ สามารถแก้ไขระบบในกรณีที)
ระบบเกิดความเสยีหายได้อยา่งรวดเร็ว 
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3.1.10 ต้นทุนค่าแรงของกลุ่มบริษัทอาจเพิ�มขึ ;นอย่างต่อเนื�อง 

ต้นทนุคา่แรงคิดเป็นต้นทนุประมาณร้อยละ  20.0 ของต้นทนุในการให้บริการของบริษัทฯ ที)ผา่นมาอตัราคา่แรงใน
ประเทศไทยมีการปรับเพิ)มขึ �นอยา่งตอ่เนื)อง บริษัทฯ จึงไมส่ามารถรับรองได้วา่ อตัราคา่แรงในประเทศไทยจะไมเ่พิ)มขึ �นอีก
ในอนาคต ซึ)งในช่วง 5 ปีที)ผ่านมา (2555-2559) ต้นทนุคา่แรงของกลุม่บริษัทมีการปรับเพิ)มขึ �นตามอตัราค่าแรงโดยรวม
ของประเทศที)เพิ)มขึ �นทั �งนี � หากอตัราคา่แรงในประเทศไทยยงัมีการปรับเพิ)มขึ �นอยา่งต่อเนื)อง จะทําให้ต้นทนุการให้บริการ
ของบริษัทฯ เพิ)มขึ �นตามไปด้วย และกลุ่มบริษัทอาจไม่สามารถผลกัภาระต้นทนุที)เพิ)มขึ �นให้กับลกูค้าได้ทั �งหมด ดงันั �น 
หากต้นทุนค่าแรงของบริษัทฯ ยงัคงเพิ)มขึ �นอย่างต่อเนื)อง การดําเนินธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผล
ประกอบการของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญั 

อยา่งไรก็ตาม หากต้นทนุคา่แรงของบริษัทฯ โดยรวมมีการปรับเพิ)มสงูขึ �น บริษัทฯ จะใช้นโยบายควบคมุต้นทนุใน
ส่วนอื)นเพื)อรักษาระดับอัตรากําไรให้เป็นไปตามเป้าหมายที)กําหนดไว้ นอกจากนี � บริษัทฯ ได้นําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการคลงัสินค้า และการขนสง่ของกลุม่บริษัท ซึ)งช่วยลดการพึ)งพิงทรัพยากรบคุคล
ของกลุม่บริษัท 

3.1.11 บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากการสูญเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีที�ได้รับอนุมัตจิากสาํนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“บีโอไอ”) 

บริษัทฯ ได้รับสทิธิประโยชน์จากบตัรสง่เสริมการลงทนุที)ได้รับจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุในการดําเนิน
ธุรกิจคลงัสินค้าเพื)อรับฝากสินค้าควบคุมอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง ซึ)งให้สิทธิประโยชน์กบักลุม่บริษัทภายใต้เงื)อนไขที)
กําหนดไว้เป็นการเฉพาะ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ)มเติมในสว่นที) 4.2 หวัข้อ 4.2.2 สิทธิและประโยชน์ จากการได้รับ
การสง่เสริมการลงทนุ) 

ภายใต้ข้อกําหนดและเงื)อนไขการอนมุตัิสิทธิประโยชน์ของบีโอไอกําหนดให้บริษัทที)ได้รับบตัรส่งเสริมการลงทุน
ของกลุ่มบริษัท กลา่วคือ บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี แปซิฟิค ("JWDP") บริษัท เจพีเค โคลด์ สโตเรจ จํากดั ("JPK") และบริษัท 
แปซิฟิค ห้องเย็น จํากดั ("PCS") ต้องปฏิบตัิตามเงื)อนไขที)สาํคญัเพื)อรักษาสทิธิประโยชน์ที)ได้รับจากบีโอไอและเพื)อใช้สทิธิ
ในการได้รับยกเว้นภาษีดงัตอ่ไปนี � 

− รายงานฐานะทางการเงิน สดัสว่นผู้ ถือหุ้นและเรื)องอื)นๆ ที)สาํคญั 
− จดัให้มีระบบป้องกนัและควบคมุการก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่สภาพแวดล้อม และ 
− ต้องมีผู้ ถือหุ้นชาวไทยถือหุ้นในบริษัทฯ ที)ได้รับสทิธิประโยชน์เป็นสดัสว่นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 51.00 

ในอนาคตบริษัทที)ได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุของกลุม่บริษัทดงักลา่ว อาจไม่สามารถปฏิบตัิตามข้อกําหนดและ
เงื)อนไขทกุข้อภายใต้การอนมุตัิจากบีโอไอได้ ซึ)งอาจทําให้บริษัทดงักล่าวเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีและสิทธิประโยชน์
อื)นๆ ที)ได้รับอนมุตัิจากบีโอไอ ทั �งนี �การสญูเสียสทิธิประโยชน์ดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสําคญัต่อการ
ดําเนินธุรกิจโอกาสทางธุรกิจฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ (โปรดดรูายรายละเอียดสทิธิประโยชน์ที)
ได้รับจากบตัรสง่เสริมการลงทนุในสว่นที) 1 หวัข้อที) 2.3 สทิธิประโยชน์ที)ได้รับ) 

ทั �งนี � จนถึง ณ วนัที) 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหาในการปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื)อนไข
ภายใต้การอนมุตัิจากบีโอไอแตอ่ยา่งใด 



 

แบบ 56-1 ปี 2559บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นที) 1 หน้า 64 / 91 

3.1.12 บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากการที�ต้องปฏิบตัิตามข้อบังคบัของกฎระเบียบต่างๆ ที�อาจทาํให้ 
บริษัทฯ ต้องมีค่าใช้จ่ายสูง 

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบของประเทศไทยมีการคุ้มครองสิ)งแวดล้อม 
รวมถึงความปลอดภยั และอนามยัในการทํางานของพนกังาน ด้วยเหตนีุ �กลุ่มบริษัทจึงต้องปฏิบตัิตามมาตรฐานต่างๆ 
รวมถึงการจัดหาพนักงานที)มีความเชี)ยวชาญด้านดังกล่าวเพื)อทําหน้าที)กํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบ การบํารุงรักษาอุปกรณ์ การดูแลระบบควบคุมคุณภาพ และการกํากับดูแลการปฏิบตัิงานอื)นๆ และหาก
กฎหมายและกฎระเบียบดงักลา่วมีการเปลี)ยนแปลง การประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัท และการบริหารจดัการทรัพย์สิน
ของกลุม่บริษัทจะต้องมีการปรับเปลี)ยนให้เป็นไปตามข้อกําหนดทางกฎหมายเหลา่นี �ด้วย 

กลุม่บริษัทมีค่าใช้จ่ายและคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื)องในการประกอบธุรกิจเพื)อให้สามารถปฏิบตัิได้ตาม
ข้อกําหนดของกฎหมายต่างๆ และค่าใช้จ่ายเหล่านี �อาจเพิ)มขึ �นในอนาคต ในกรณีที)มีการฝ่าฝืนข้อกําหนดดังกล่าว 
กฎหมายกําหนดค่าปรับในจํานวนที)สงู รวมถึงหนว่ยงานกํากบัดแูลมีอํานาจออกคําสั)งบงัคบั (รวมถึงคําสั)งหยดุประกอบ
กิจการ) และกําหนดมาตรการทางอาญาเมื)อมีการฝ่าฝืนข้อกําหนดดงักลา่ว ข้อกําหนดทางด้านกฎหมายสิ)งแวดล้อมบาง
ประการกําหนดให้มีการตรวจสอบที)เคร่งครัด รวมทั �งกําหนดความรับผิดสําหรับค่าเสียหายที)เกิดขึ �นกับสิ)งแวดล้อม
ข้อกําหนดทางด้านกฎหมายสิ)งแวดล้อมดงักลา่วยงัอาจกําหนดความรับผิดในกรณีที)เกิดการบาดเจ็บของบคุคลหรือความ
เสียหายต่อทรัพย์สินอนัเนื)องมาจากการมีหรือการใช้สารที)เป็นอนัตราย ดังนั �นจึงเป็นการยากที)จะคาดการณ์ถึงการ
เปลี)ยนแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบดงักลา่วและผลกระทบที)เกิดจากการเปลี)ยนแปลงดงักลา่วซึ)งอาจสง่ผลต่อการ
ดําเนินธุรกิจหรือผลประกอบการของบริษัทฯ 

แม้วา่ผู้บริหารของบริษัทฯ จะเชื)อวา่การประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทในปัจจุบนันั �นมีการปฏิบตัิตามกฎระเบียบที)
สําคัญ บริษัทฯ อาจไม่สามารถรับรองได้ว่าหน่วยงานกํากับดูแลจะไม่กําหนดกฎระเบียบเพิ)มเติมหรือเพิ)มอัตรา
คา่ธรรมเนียมหรือค่าปรับอนัเนื)องมาจากการไม่ปฏิบตัิตามเงื)อนไข ซึ)งอาจทําให้กลุม่บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ)มขึ �นอย่างมาก
และอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อการดําเนินธุรกิจโอกาสทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ 

3.1.13 การประท้วงหรือการนัดหยุดงานของพนักงานกลุ่มบริษัท อาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจและผล
ประกอบการของบริษัทฯ 

หากพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยร่วมกนัประท้วงหรือนดัหยดุงาน หรือหากบริษัทฯ และ/หรือบริษัท
ย่อยไม่สามารถเจรจาเพื)อระงบัการนดัหยดุงานของพนกังานดงักลา่วได้บริษัทฯ อาจประสบปัญหาธุรกิจหยดุชะงกัและ
อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพิ)มขึ �นอนัเป็นผลมาจากค่าแรงที)สงูขึ �นหรือผลประโยชน์ที)ต้องจ่ายเพิ)มให้แก่
พนกังานดงักลา่วซึ)งอาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินธุรกิจของ บริษัทฯ 

นอกจากนี � แม้วา่ในปัจจบุนัพนกังานของกลุม่บริษัท มิได้เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน และกลุม่บริษัท ไม่ได้ทํา
การตกลงเกี)ยวกบัสภาพการจ้างใดๆ อยา่งไรก็ดี ข้อเท็จจริงดงักลา่วอาจมีการเปลี)ยนแปลงได้ในอนาคต หากพนกังานของ
บริษัทฯ เข้าร่วมสหภาพแรงงานและกลุม่บริษัทไมส่ามารถเจรจาตกลงกบัสหภาพแรงงานหรือไม่สามารถเจรจาเงื)อนไขที)
เป็นประโยชน์ตอ่กลุม่บริษัทได้สาํเร็จ หรือหากกลุม่บริษัท ประสบกบัภาวะธุรกิจหยดุชะงกัหรือประสบปัญหาด้านแรงงาน



 

แบบ 56-1 ปี 2559บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นที) 1 หน้า 65 / 91 

ในโรงงานใดๆ ของกลุม่บริษัทแล้ว กลุม่บริษัทอาจได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสาํคญัตอ่ฐานะทางการเงินและผล
ประกอบการ 

อย่างไรก็ดี ตลอดระยะเวลาที)ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหาพนกังานนดัหยดุงานหรือประท้วงแตอ่ย่างใด 
เนื)องจากบริษัทฯ มีนโยบายในการพฒันาศกัยภาพ และปฏิบตัิตอ่พนกังานอยา่งเทา่เทียมกนั และดแูลให้มีสวสัดิการและ
สภาพแวดล้อมการทํางานที)ดี 

3.1.14 ความเสี�ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ 

บริษัทฯ อาจมีความเสี)ยงจากการดําเนินธุรกิจในตา่งประเทศ เนื)องจากการดําเนินธุรกิจในตา่งประเทศจะมีปัจจยั
ความเสี)ยงเพิ)มเติมสาํหรับบริษัทฯ จากความไม่คุ้นเคยในการทําธุรกิจ วฒันธรรมพื �นเมือง กฎหมาย ข้อบงัคบั ตลอดจน
สภาพภมูิอากาศและปัจจยัทางธรรมชาติ นอกจากนั �น นโยบายและแผนการขยายตลาดให้บริการไปยงัตา่งประเทศ อาจ
ทําให้บริษัทฯ ต้องเผชิญกบัการแข่งขนักบัคู่แข่งทางการค้ามากขึ �น เนื)องจากมีบริษัทต่างชาติจํานวนมากที)อาจให้บริการ
ในลกัษณะใกล้เคียงกนั 

บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัในการลงทนุในต่างประเทศ โดยจะทําการวิเคราะห์ความเสี)ยงในด้านตา่งๆ เพื)อใช้เป็น
สว่นประกอบในการตดัสินใจในการลงทนุ โดยหากเงินลงทนุมีจํานวนที)ค่อนข้างสงู บริษัทฯ อาจพิจารณาเพื)อหาผู้ ร่วม
ลงทุนที)มีประสบการณ์ในการลงทุนในประเทศดงักล่าว เพื)อลดความเสี)ยงจากการที)บริษัทฯ ไม่มีประสบการณ์ในการ
ลงทนุในประเทศนั �นๆ 

3.1.15 ความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน 

บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการบางส่วนในรูปของเงินตราต่างประเทศสําหรับธุรกิจขนย้ายในประเทศและ
ตา่งประเทศและธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้า ซึ)งจะทําให้รายได้ของบริษัทฯ มีความเสี)ยงจากความผนัผวนของ
อตัราแลกเปลี)ยน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมีรายได้เป็นสกุลเงินต่างประเทศเพียงเล็กน้อย โดยในปีบญัชี 2559 บริษัทฯ มี
รายได้จากการให้บริการในรูปของเงินตราต่างประเทศประมาณร้อยละ 1.0 ของรายได้รวม นอกจากนี � ฝ่ายบริหารของ
บริษัทฯ ได้บริหารความเสี)ยงจากอัตราแลกเปลี)ยน โดยจะพิจารณาจับคู่รายได้และรายจ่ายที)อยู่ในรูปของเงินตรา
ตา่งประเทศเพื)อลดความเสี)ยงจากอตัราแลกเปลี)ยน 

3.1.16 ความเสี�ยงจากการที�บริษัทฯ ไม่ได้ต่อสัญญาลงทุน บริหาร และประกอบการคลังสินค้าอันตราย ณ 
ท่าเรือแหลมฉบัง 

บริษัทฯ มีรายได้ที)เกี)ยวเนื)องกับสญัญาลงทนุ บริหาร และประกอบการคลงัสินค้าอนัตราย ณ ท่าเรือแหลมฉบงั
ประมาณร้อยละ 19.3 ของรายได้รวม สญัญาดงักลา่วจะหมดอายใุนวนัที) 30 กนัยายน 2576 หลงัจากสญัญาหมดอายุ
บริษัทฯ อาจจะต้องขอต่อสญัญากบัการท่าเรือแห่งประเทศไทย หากบริษัทฯ ไม่สามารถต่อสญัญาดงักล่าวได้บริษัทฯ 
อาจสญูเสียรายได้และกําไรที)เกี)ยวเนื)องจากสญัญาดงักล่าว ทั �งนี � บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเสี)ยงดงักล่าวเป็นอย่างดี 
บริษัทฯ จึงทําการขยายการให้บริการในสว่นอื)น เพื)อลดผลกระทบจากการพึ)งพิงรายได้จากสญัญาดงักลา่ว  

นอกจากนั �น บริษัทฯ ได้ควบคมุดแูลให้มีการดําเนินการตามสญัญาอย่างถกูต้องเพื)อสร้างความมั)นใจให้แก่การ
ทา่เรือแหง่ประเทศไทยในกรณีที)การทา่เรือแหง่ประเทศไทยจะต้องเลอืกผู้ประกอบการคลงัสนิค้าอนัตรายเมื)อหมดสญัญา 
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3.1.17 ความเสี�ยงจากการผิดเงื�อนไขสัญญาเงนิกู้กับสถาบนัการเงนิ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ทําการกู้ ยืมจากสถาบันการเงินที)กู้ มาเพื)อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุนใน
โครงการต่างๆ หากบริษัทฯ ไม่สามารถมารถจ่ายชําระดอกเบี �ย หรือเงินกู้ ยืม หรือปฏิบตัิตามเงื)อนไขได้ตามที)กําหนด 
บริษัทฯ อาจต้องจ่ายดอกเบี �ยผิดนดัชําระซึ)งสงูกวา่อตัราดอกเบี �ยปกติ หรืออาจโดนบงัคบัจํานองสินทรัพย์ที)ใช้คํ �าประกนั
ตามสญัญาเงินกู้  ซึ)งอาจมีผลทําให้บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายสงูขึ �น  

อยา่งไรก็ตาม หลงัจากบริษัทฯ ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ)มทนุตอ่ประชาชนทั)วไปเป็นครั �งแรก (IPO) 
ก็ได้นําเงินดงักล่าวบางส่วน ชําระเงินกู้ กบัสถาบนัการเงินเป็นที)เรียบร้อยแล้ว โดยในปีบญัชี 2559 บริษัทฯ มีอตัราสว่น
หนี �สินรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ประมาณ 1.0 เท่า และพยายามรักษาอตัราสว่นดงักลา่ว ให้ไมเ่กิน 2.0 เท่า และพิจารณา
การระดมทนุผา่นช่องทางอื)นๆ นอกเหนือจากการกู้ เงิน หากมีโครงการที)ต้องลงทนุเพิ)มเติม 

3.2 ความเสี�ยงจากธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้า 

3.2.1 ความเสี�ยงจากการไม่สามารถต่อสัญญาหรือถกูยกเลกิสัญญาเช่าที�ดนิ หรือสัญญาสมัปทานต่างๆ 

คลงัสินค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ตั �งอยู่บนที)ดินของบุคคลอื)น หรือใช้สินทรัพย์ของผู้ อื)นตามสญัญาสมัปทาน 
(รายละเอียดเพิ)มเติม สว่นที) 1 หวัข้อที) 4 ทรัพย์สินที)ใช้ในการประกอบธุรกิจ) ซึ)งหากสญัญาตา่งๆ หมดอายแุละบริษัทฯ 
ไม่สามารถเจรจาเพื)อต่อสญัญาได้ หรือบริษัทฯ ถกูยกเลิกสญัญา อาจสง่ผลกระทบทําให้บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการ
ของบริษัทฯ แก่ลกูค้าได้ ซึ)งจะมีผลทําให้รายได้ และกําไรของบริษัทฯ ลดลง 

เพื)อป้องกนัความเสี)ยงดงักลา่วบริษัทฯ จึงจดัทําสญัญาสว่นใหญ่เป็นสญัญาระยะยาว เพื)อให้ความสามารถใน
การให้บริการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื)อง โดยจํากดัให้มีสญัญาระยะสั �น (น้อยกว่า 3 ปี) ในกรณีที)บริษัทฯ ต้องการ
ใช้พื �นที)เพียงชั)วคราว หรือในกรณีที)บริษัทฯ มองว่าอาจจะทําการย้ายคลงัสินค้าไปยังพื �นที)ใหม่ที)มีความได้เปรียบ
ทางด้านโลจิสติกส์ในอนาคตเทา่นั �น 

3.2.2 ความเสี�ยงในการจัดหาที�ดนิเพื�อการขยายกิจการ 

บริษัทฯ มีนโยบายในการจดัซื �อที)ดิน โดยมุง่เน้นที)จะจดัหาที)ดินที)มีศกัยภาพและสามารถนํามาพฒันาโครงการได้
ทนัที ดงันั �นกลุม่บริษัทจึงไมม่ีนโยบายในการซื �อที)ดินสะสม (Land Bank) โดยที)ยงัไมม่ีแผนการพฒันาไว้เป็นจํานวนมากๆ 
เพื)อการพฒันาโครงการตา่งๆ ในอนาคต แต่เนื)องจากการแข่งขนัที)เพิ)มสงูขึ �นจึงทําให้มีการแข่งขนัเพื)อซื �อหรือเช่าที)ดินใน
ทําเลที)ดีระหวา่งผู้ประกอบการตา่งๆ จึงอาจทําให้กลุม่บริษัทมีความเสี)ยงจากการที)ราคาที)ดินมีการปรับตวัสงูขึ �น หรือการ
ที)กลุ่มบริษัทจะไม่สามารถจัดซื �อที)ดินในทําเลที)ตั �งที)ต้องการภายในต้นทุนที)ต้องการได้ ซึ)งอาจส่งผลให้ต้นทุนในการ
พฒันาโครงการของบริษัทฯ สงูขึ �น หรือบริษัทฯ อาจตดัสนิใจไมล่งทนุเนื)องจากอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุอาจจะไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ของบริษัทฯ  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการจดัทําแผนการสํารวจและจดัซื �อที)ดินให้สอดคล้องกบัการนําไปพฒันาโครงการ ของ
บริษัทฯ อยา่งตอ่เนื)อง เพื)อให้บริษัทฯ สามารถจดัหาที)ได้อยา่งรวดเร็วเมื)อบริษัทฯ มีโครงการใหม ่
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3.2.3 ความเสี�ยงจากประกันภยัของบริษัทฯ อาจไม่ครอบคลุมความสูญเสีย และ/หรือ ภาระผูกพันทั ;งหมด 

แม้ว่าบริษัทฯ จะมีนโยบายทําประกันภยัที)เกี)ยวเนื)องกับการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเพื)อลดความเสี)ยงอัน
เนื)องมาจากความสญูเสีย และ/หรือความเสียหายของสินค้ารับฝากและสินทรัพย์หลกัของกลุ่มบริษัท บริษัทฯ ยงัคงมี
ความเสี)ยงจากการที)กรมธรรม์ประกนัภยัไมค่รอบคลมุความสญูเสีย และ/หรือความเสยีหายสบืเนื)องทั �งหมด อาทิ ความ
เสียหายซึ)งเกิดขึ �นจากสงครามและภยัก่อการร้าย หรือในกรณีที)มลูค่าความเสียหายมากกว่าจํานวนเงินประกนัภยั และ
บริษัทฯ อาจมีความเสี)ยงจากการที)บริษัทประกันภัยไม่สามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามที)ระบุไว้ในกรมธรรม์ได้ 
นอกจากนี � บริษัทฯ อาจมีความเสี)ยงที)ไม่สามารถต่อกรมธรรม์ได้ในราคาที)เหมาะสมหากราคาของกรมธรรม์ปรับตวัสงูขึ �น 
ซึ)งทั �งหมดอาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ  

ที)ผ่านมา บริษัทฯ มีการติดตามควบคมุเพื)อพิจารณาให้วงเงินประกนัภยัสามารถครอบคลมุความเสียหายได้ทั �ง
จํานวนเพื)อป้องกนัความเสี)ยงดงักลา่ว ทั �งนี � บริษัทฯ จะทําการพิจารณาเงื)อนไขและวงเงินทกุครั �งที)มีการตอ่ประกนั 

3.2.4 ความเสี�ยงจากการถกูฟ้องร้องจากการดาํเนินงาน 

ในการประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทนั �นมีความเสี)ยงจากการถกูฟ้องร้องจากการให้บริการ เช่น ความเสี)ยงจากการ
ถกูฟ้องร้องจากความเสียหาย ความเสี)ยงจากการถูกฟ้องร้องจากการสญูหายของสินค้า รวมทั �งความเสี)ยงจากการถูก
ฟ้องร้องจากการเกิดอบุตัิเหตรุะหวา่งการทํางาน ซึ)งอาจก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิทั �งในสว่นที)เป็นของ
บริษัทฯ ลกูค้าของบริษัทฯ หรือในกรณีที)อบุตัิเหตมุีความรุนแรง เช่น การเกิดเพลิงไหม้หรือระเบิดหรือรั)วไหลจากสารเคมี
หรือสินค้าที)เก็บในคลงัสินค้าอันตราย อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินแก่บุคคลอื)นที)อยู่ในหรือ
โดยรอบบริเวณคลงัสินค้าด้วย ทั �งนี � บริษัทฯ มีการจัดเก็บสินค้าอนัตรายประเภทสินค้าที)ติดไฟง่าย และสารเคมีที)อาจ
ก่อให้เกิดอนัตรายจากการสดูดมหรือสมัผสัในคลงัสนิค้าอนัตราย โดยบริษัทฯ ได้ทําประกนัภยัที)เกี)ยวเนื)องกบัการดําเนิน
ธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ)งครอบคลมุถึงสินค้าที)รับฝากในคลงัสินค้าของกลุ่มบริษัท และระบุความรับผิดชอบสงูสดุของ
บริษัทฯ ในกรณีที)สินค้าเกิดได้รับความเสียหายไว้ในสญัญากับลกูค้าของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การทําประกันภยัของ
บริษัทฯ ดงักลา่วอาจ อาจมิได้ครอบคลมุความเสี)ยงที)อาจจะเกิดขึ �นได้ทั �งหมด เช่นการเกิดเหตรุ้ายแรงจากความประมาท 
หรือไม่ระมดัระวงัของพนกังานผู้ปฏิบตัิหน้าที)นั �นๆ จนทําให้เกิดความเสียหายแก่สินค้าของลกูค้า และอาจเป็นไปได้ว่า
มลูค่าความเสียหายที)เกิดขึ �นมีจํานวนมากกว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัภยัของบริษัทฯ และลกูค้าอาจมีการ
ฟ้องร้องบริษัทฯ เพื)อเรียกคา่เสยีหายมากกวา่ที)ระบคุวามรับผิดชอบสงูสดุตามสญัญา 

3.2.5 ความเสี�ยงจากกฎระเบียบของหน่วยงานที�กาํกับดูแล 

ธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็งได้รับผลกระทบอยา่งรุนแรงจาก ปัญหา
การทําประมงที)ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และขาดการควบคมุ (IUU Fishing) ที)ยงัไม่คลี)คลาย ทําให้ผู้ผลิต อาหาร
ทะเลแปรรูปสง่ออกจําเป็นต้องคงระดบัวตัถดุิบคงเหลือสําหรับเตรียมการผลติอยูใ่นระดบัตํ)า ตั �งแตไ่ตรมาส 2/2559 เป็น 
ต้นมา จึงเป็นเหตุให้มีรายได้และกําไรขั �นต้นที)ลดลง อย่างไรก็ตาม เพื)อรับมือกบัสถานการณ์ดงักลา่ว บริษัทฯมีการหา
สนิค้าควบคมุอณุหภมูิประเภทอื)นๆเข้ามา จดัเก็บในคลงัสนิค้าเพิ)มเติม เช่น สตัว์ปีกและสนิค้าเกษตรแปรรูป เพื)อทดแทน
สนิค้าประมงที)มีปริมาณลดลง นอกจากนี � ยงัมีการควบคมุต้นทนุผนัแปรต่างๆให้อยูใ่นระดบัตํ)าเพื)อยงัคงอตัรากําไรไว้ ซึ)ง
ในปัจจุบนัธุรกิจฯ มีสินค้าสตัว์ปีกที)เข้าฝากในคลงัสินค้าและงานรับจ้างผสมชีสในเขตห้องเย็นปลอดอากรเพิ)มขึ �นอย่าง
ตอ่เนื)อง 
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3.3 ความเสี�ยงจากธุรกิจให้บริการขนส่ง 

3.3.1 ความเสี�ยงจากความผันผวนของราคานํ ;ามันเชื ;อเพลิง 

นํ �ามนัเชื �อเพลงิเป็นต้นทนุหลกัคดิเป็นประมาณร้อยละ 30.0 ของต้นทนุในการให้บริการขนสง่ของกลุม่บริษัท 
ในช่วง 10 ปีที)ผา่นมาราคานํ �ามนัดิบในตลาดโลกมีความผนัผวนสงูและปรับตวัโดยเฉลี)ยเพิ)มขึ �นอยา่งตอ่เนื)อง สง่ผลให้
ราคานํ �ามนัเชื �อเพลงิในประเทศปรับตวัสงูขึ �น การปรับตวัเพิ)มขึ �นของราคานํ �ามนัเชื �อเพลงิเพิ)มต้นทนุในการให้บริการขนสง่
ของกลุม่บริษัท และอาจสง่ผลกระทบตอ่กําไรของบริษัทฯ ได้  

ทั �งนี � กลุม่บริษัทได้คาํนงึถึงโครงสร้างต้นทนุในการกําหนดอตัราคา่บริการขนสง่ของกลุม่บริษัท โดยสญัญาการ
ให้บริการระหวา่งกลุม่บริษัทกบัลกูค้าระบอุยา่งชดัเจนในการสงวนสทิธิ�ให้กบักลุม่บริษัทในการปรับเพิ)มอตัราคา่บริการ
อนัเนื)องมาจากการปรับตวัเพิ)มขึ �นของต้นทนุนํ �ามนัเชื �อเพลงิ ซึ)งชว่ยลดผลกระทบจากปรับตวัเพิ)มขึ �นของต้นทนุนํ �ามนั
เชื �อเพลงิได้ 

3.3.2 ความเสี�ยงจากอุบตัิเหตุ 

ความรับผิดชอบของกลุม่บริษัทในการให้บริการขนสง่สินค้าเริ)มตั �งแต่การรับสินค้า และจะสิ �นสดุเมื)อได้สง่มอบ
สนิค้าให้กบัลกูค้า ทั �งนี � กระบวนการขนสง่สินค้ามีความเสี)ยงที)อาจเกิดความผิดพลาดหรือเกิดอบุตัิเหตทีุ)สง่ผลให้สินค้า
เกิดความเสยีหาย ซึ)งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการชดเชยค่าเสียหายตามมา สง่ผลกระทบต่อชื)อเสียง รายได้ และกําไร
ของกลุม่บริษัท 

ที)ผ่านมา กลุม่บริษัทไม่เคยประสบอบุตัิเหตรุ้ายแรงที)สง่ผลต่อการดําเนินงาน ทั �งนี � เพื)อเป็นการลดความเสี)ยงอนั
เนื)องมาจากความสญูเสีย และ/หรือความเสียหายของสินค้าจากการเกิดอุบตัิเหตุ บริษัทฯ มีนโยบายทําประกันภยัที)
เกี)ยวเนื)องกบัการดําเนินธุรกิจของกลุม่บริษัททั �งหมด นอกจากนี � บริษัทฯ ระบเุงื)อนไขในการรับผิดชอบความเสยีหายอยา่ง
ชดัเจน รวมถึงระบคุวามรับผิดชอบสงูสดุของบริษัทฯ หากเกิดความเสียหายในสญัญาการให้บริการระหว่างบริษัทฯ และ
ลกูค้า เพื)อเป็นการลดภาระและความขดัแย้งระหวา่งบริษัทฯ กบัลกูค้าที)อาจเกิดขึ �นในอนาคต 

3.3.3 ความเสี�ยงจากการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าไม่ทนัตามกาํหนดเวลา 

สญัญาให้บริการขนส่งของบริษัทฯ โดยทั)วไปจะระบุเวลาที)ต้องส่งมอบสินค้า หากบริษัทฯ ส่งมอบสินค้าให้กับ
ลกูค้าไม่ทนัตามกําหนดเวลา บริษัทฯ อาจต้องจ่ายค่าปรับเพื)อชดเชยความเสียหายที)อาจเกิดขึ �นจากการลา่ช้า ซึ)งอาจ
สง่ผลกระทบตอ่รายได้และกําไรของบริษัทฯ และอาจสง่ผลเสยีตอ่ชื)อเสยีงและความไว้วางใจจากลกูค้ารายอื)นๆ ทําให้เสยี
โอกาสทางธุรกิจในอนาคตได้  

บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความเสยีหายที)อาจเกิดขึ �นจากการลา่ช้าของการสง่มอบ บริษัทฯ จึงได้มีการพฒันาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื)อติดตามสถานะสนิค้าระหวา่งการขนสง่ ทําให้บริษัทฯ และลกูค้าสามารถรับทราบถึงสถานะและ
ที)อยูข่องสนิค้า ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่างๆ ที)อาจเกิดขึ �นได้อยา่งทนัท่วงที อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่า
จะสามารถสง่มอบสนิค้าได้ตรงตามกําหนดสาํหรับงานทกุงาน  เนื)องจากความลา่ช้าบางกรณีอาจเกิดจากปัจจยัที)บริษัทฯ 
ไม่สามารถควบคมุได้ เช่น การชมุนมุ ภยัพิบตัิธรรมชาติ เป็นต้น อย่างไรก็ดีที)ผา่นมากลุม่บริษัทยงัไม่เคยสง่สินค้าไม่ทนั
ตามกําหนดเวลา จนต้องจ่ายคา่ปรับเพื)อชดเชยความเสยีหายที)อาจเกิดขึ �นจากการลา่ช้า 
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3.3.4 ความเสี�ยงจากการจัดหารถขนส่ง 

บริษัทฯ ใช้รถของกลุม่บริษัทและจดัจ้างผู้ รับจ้างขนสง่ภายนอกในการให้บริการขนสง่ของกลุม่บริษัทเพื)อให้กลุม่
บริษัทมีรถขนส่งให้บริการที)หลากหลาย ทั �งนี � บริษัทฯ มีความเสี)ยงจากการจัดหาผู้ รับจ้างขนส่งที)ได้มาตรฐานตามที) 
บริษัทฯ กําหนด ให้เพียงพอตอ่การให้บริการกบัลกูค้า 

อย่างไรก็ดี ที)ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหาในการจัดหาผู้ รับจ้างภายนอกที)ได้มาตรฐานให้เพียงพอต่อ
ความต้องการในการให้บริการ นอกจากนี � บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาผู้ รับจ้างขนส่งภายนอกที)ชัดเจน มีการวาง
แผนการขนสง่ และเป็นผู้บริหารและควบคมุการขนสง่ทั �งหมด 

3.4 ความเสี�ยงเกี�ยวกับการบริหารจัดการ 

3.4.1 ความเสี�ยงในด้านการถกูควบคุมเสียงของที�ประชุมผู้ถอืหุ้นจากผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 
กลุม่นายชวนินทร์ บณัฑิตกฤษดา และกลุม่นายจิตชยั นิมิตรปัญญา จะถือหุ้นในบริษัทฯ เป็นสดัสว่นทั �งสิ �นร้อยละ 

57.01 ของจํานวนทุนเรียกชําระแล้วทั �งหมด (โปรดดูรายละเอียดสดัส่วนการถือหุ้นในส่วนที) 2 หัวข้อ 7.2 ผู้ ถือหุ้น) 
นอกจากนี � คณุชวนินทร์ บณัฑิตกฤษดา คณุจิตชยั นิมิตรปัญญา คณุอจัฉรา นิมิตรปัญญา ยงัดํารงตําแหนง่เป็นผู้บริหาร
และกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทฯ ด้วย จึงทําให้กลุม่นายชวนินทร์ บณัฑิตกฤษดา และกลุ่มนายจิตชยั นิมิตร
ปัญญา มีอํานาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัทฯ รวมถึงสามารถควบคุมเสียงของที)ประชุมผู้ ถือหุ้นได้เกือบ
ทั �งหมดไมว่า่จะเป็นเรื)องการแตง่ตั �งกรรมการ หรือการขอมติในเรื)องอื)นที)ต้องใช้เสยีงสว่นใหญ่ของที)ประชมุผู้ ถือหุ้น ยกเว้น
เรื)องที)กฎหมายหรือข้อบงัคบัของบริษัทฯ กําหนดให้ต้องได้รับเสยีง 3 ใน 4 ของที)ประชมุผู้ ถือหุ้นดงันั �น จึงเป็นการยากที)ผู้
ถือหุ้นรายอื)นจะสามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพื)อตรวจสอบและถ่วงดลุเรื)องที)กลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีการกําหนดระเบียบปฏิบตัิเกี)ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) เพื)อเป็น
แนวทางในการปฏิบตัิหน้าที)ของกรรมการและผู้บริหารให้สอดคล้องกบัข้อพงึปฏิบตัิที)ดีสาํหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน 
เพื)อให้เป็นไปตามหลกัการกํากับดแูลกิจการที)ดี (Good Corporate Governance) ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
และมีการกําหนดขอบเขตหน้าที) การมอบอํานาจหน้าที)ของคณะกรรมการชัดเจน ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

3.4.2 ความเสี�ยงจากการพึ�งพาบุคลากร 

บุคลากรเป็นปัจจัยหนึ)งในความสําเร็จของบริษัทฯ หากบริษัทฯ สญูเสียบุคลากร เจ้าหน้าที)บริหาร และ/หรือ
บุคลากรหลกัในคณะผู้บริหารบุคคลใดบุคคลหนึ)ง และไม่สามารถสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งที)เหมาะสมและมีคุณสมบัติ
เทียบเคียงมาแทนที)กนัได้ อาจสง่ผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสําคญัตอ่ฐานะทางการเงิน การดําเนินงาน และโอกาส
ทางธุรกิจของบริษัทฯ 

อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัในการรักษาทรัพยากรบคุคลของบริษัทฯ จึงได้มีการจดัทําแผนพฒันา
ทรัพยากรบคุคล โดยมุง่เน้นพฒันาความสามารถและความรับผิดชอบของบคุลากร การวางแนวทางอาชีพ (Career Path) 
ของบคุลากรในแตล่ะระดบัให้ชดัเจน รวมทั �งการจดัสรรผลตอบแทนที)เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของแตล่ะบคุคล 
และเทียบเคียงกับผู้ประกอบการรายอื)นในอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี � บริษัทฯ มีการสรรหาพนกังานใหม่อย่าง
ต่อเนื)องเพื)อทดแทนบคุลากรที)อาจต้องสญูเสียไป และเพื)อให้มีบุคลากรเพียงพอสอดคล้องกบัแผนการดําเนินงานของ
บริษัทฯ 
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4. สินทรัพย์ที�ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 

4.1 สินทรัพย์ถาวรหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2559 สนิทรัพย์ถาวรหลกัที)ใช้ในการประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัท มมีลูคา่สทุธิหลงัหกัคา่
เสื)อมราคาสะสม ตามที)ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ เทา่กบั 3,789.7 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินสาํหรับปีสิ �นสดุวนัที) 31 ธนัวาคม 2559 

รายการ 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี 

งบการเงนิรวม ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559  
 (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนภายใต้สญัญาอนญุาตให้ดาํเนินงาน 310.7 
อสงัหาริมทรัพย์เพื)อการลงทนุ 906.0 
ที)ดิน และสว่นปรับปรุงที)ดิน 346.8 
อาคาร และสว่นปรับปรุงอาคาร 1,444.0 
เครื)องจกัร 520.0 
อื)นๆ 1 262.2 
   รวมทั ;งหมด 3,789.7 

หมายเหต:ุ 1 อื)นๆ ประกอบด้วย อปุกรณ์สํานกังานและอปุกรณ์อื)น ยานพาหนะ เครื)องมือและอปุกรณ์ที)ใช้ในคลงัสินค้า และสินทรัพย์ระหวา่งก่อสร้างและติดตั �ง 
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4.1.1 ที�ดนิของกลุ่มบริษัทฯ 

บริษัท ที�ตั ;ง พื ;นที� 
วัตถุประสงค์ 
การถือครอง 

ลักษณะ 
กรรมสิทธิ� 

ระยะเวลาสัญญาเช่า ภาระผูกพัน 

บริษัทฯ ทา่เรือแหลมฉบงั         
ต.ทุง่สขุลา อ.ศรีราชา    
จ.ชลบรุี 

115 ไร่ ประกอบการ
คลงัสินค้าอนัตราย 

สิทธิสมัปทานจากการทา่เรือ
แหง่ประเทศไทย 

30 ปี  
(1 ต.ค. 2546 – 30 ก.ย. 2576) 

ไมม่ี 

บริษัทฯ ทา่เรือแหลมฉบงั         
ต.ทุง่สขุลา อ.ศรีราชา    
จ.ชลบรุี 

63.8 ตารางวา เป็นที)ตั �งตู้สํานกังาน
ชั)วคราว 

สิทธิการเชา่จาก  
การทา่เรือแหง่ประเทศไทย 

3 ปี  
(1 ม.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2560) 

ไมม่ี 

BJL ถ.กรุงเทพกรีฑา          
ต.หวัหมาก อ.บางกะปิ 
กรุงเทพฯ 

4 ไร่ 2 งาน  
52.0 ตารางวา 

เป็นที)ตั �งสํานกังาน 
 และคลงัสินค้า 

เจ้าของ - 
 

เป็นหลกัประกนัในการกู้ ยืมดงันี � 
- ตั�วสญัญาใช้เงิน 10 ล้านบาท 
- วงเงินเบิกเกินบญัชีรวม 45 ล้านบาท  
- วงเงิน Bank Guarantee รวมวงเงิน 35 ล้านบาท 

BJL 7 ต.มาบข่า อ.บ้านคา่ย 
จ.ระยอง  

14 ไร่ 2 งาน 76.0 
ตารางวา 

ที)ดินวา่งเปลา่ เจ้าของ - ไมม่ี 

BJL โครงการสามวา: 998    
ต.บางชนั อ.เมืองมีนบรุี 
กรุงเทพฯ  

18 ไร่ 1 งาน 56.0 
ตารางวา 

เป็นที)ตั �งคลงัสินค้า สิทธิการเชา่จาก บริษัท  
ศ.พึ)งพรพฒันา จํากดั 

32 ปี 5 เดือน  
(8 ก.พ. 2539 – 6 ก.ค. 2571) 

ไมม่ี 

BJL โครงการสวุินทวงศ์: 152 
ต.คลองนครเนื)องเขต   
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

57 ไร่ 3 งาน 63.0 
ตารางวา 

เป็นที)ตั �งคลงัสินค้า เจ้าของ - เป็นหลกัประกนัในการกู้ ยืม วงเงินกู้ รวม 525 ล้าน
บาท 

BJL ทา่เรือแหลมฉบงั         
ต.ทุง่สขุลา อ.ศรีราชา จ.
ชลบรุี  

142 ไร่ 11.5 
ตารางวา  

เป็นที)ตั �งคลงัสินค้า สิทธิการเชา่จาก การทา่เรือ
แหง่ประเทศไทย 

1) 18 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา 
1 ปี (1 ม.ค. 2559 – 31 ธ.ค. 2559) 

2) 50 ไร่ 
25 ปี (1 ก.ค. 2546 – 30 มิ.ย. 2571) 
 

เป็นหลกัประกนัในการกู้ ยืม ดงันี � 
-พื �นที) 50 ไร่ เป็นหลกัประกนัในการกู้ ยืม วงเงินกู้
เบิกเกินบญัชีรวม 10 ล้านบาท 
-พื �นที) 43 ไร่ เป็นหลกัประกนัในการกู้ ยืม วงเงินกู้ รวม  
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บริษัท ที�ตั ;ง พื ;นที� 
วัตถุประสงค์ 
การถือครอง 

ลักษณะ 
กรรมสิทธิ� 

ระยะเวลาสัญญาเช่า ภาระผูกพัน 

3) 491.5 ตารางวา 
23 ปี (1 ก.ค. 2548 – 30 มิ.ย. 2571) 

4) 70 ไร่ 
16 ปี 9 เดือน (1 ต.ค. 2554 – 30 มิ.ย. 2571) 

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

290 ล้านบาท  
-พื �นที) 27 ไร่ เป็นหลกัประกนัในการกู้ ยืม วงเงินกู้ รวม 
152 ล้านบาท 

JTS 518, 520 ต.ปากนํ �า      
อ.เมือง จ.สมทุรปราการ 

6 ไร่ 2งาน 93.0 
ตารางวา 

ที)จอดพกัรถขนสง่ สิทธิการเชา่จาก บริษัท เดน่
ชยัการเคหะและที)ดิน จํากดั 

6 ปี  
(1 ก.ย. 2558 – 31 ส.ค. 2564)  

ไมม่ี 

ATL ทา่เรือแหลมฉบงั         
ต.ทุง่สขุลา อ.ศรีราชา จ.
ชลบรุี โซน 7.1 แปลงที) 6 
แปลงที) 8 และ แปลงที) 
10 

173 ไร่ 2 งาน 
92.7 ตารางวา 

เป็นพื �นที)จอดพกั
รถยนต์ 

สิทธิการเชา่จาก การทา่เรือ
แหง่ประเทศไทย  

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

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

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

พื �นที) 23 ไร่ เป็นหลกัประกนัในการกู้ ยืม วงเงินกู้ รวม 
76 ล้านบาท 

ATL 109 ต.บางปลา           
อ.บางพลี  
จ.สมทุรปราการ 

44 ไร่ 45.0 ตาราง
วา 

เป็นพื �นที)จอดพกั
รถยนต์ 

สิทธิการเชา่จาก บริษัท เดน่
ชยัการเคหะและที)ดิน จํากดั 

3 ปี 
(15 ส.ค. 2558 – 14 ส.ค. 2561) 

  

ไมม่ี 

ATL 168,168/1-4 ต.ทุง่สขุลา  
อ.ศรีราชา  จ.ชลบรุี 

9 ไร่ 3 งาน 73.0 
ตารางวา 
 

เป็นพื �นที)จอดพกั
รถยนต์ 

สิทธิการเชา่จาก บริษัท 
ซปุเปอร์เค พาวเวอร์ จํากดั2 

3 ปี  
(1 ก.พ. 2557 – 31 ม.ค. 2560) 

ไมม่ี 

                                                
2 การเชา่ที<จากบรษิทั ซุปเปอรเ์ค พาเวอนร ์จํากดั และบรษิทั กลีเลี<ยน จาํกดั เป็นรายการระหวา่งกนั โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิ<มเตมิในส่วน 2 หวัขอ้12 รายการระหวา่งกนั 
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บริษัท ที�ตั ;ง พื ;นที� 
วัตถุประสงค์ 
การถือครอง 

ลักษณะ 
กรรมสิทธิ� 

ระยะเวลาสัญญาเช่า ภาระผูกพัน 

ATL ต.ทุง่สขุลา อ.ศรีราชา    
จ.ชลบรุี บริเวณโซน 7.2 
ทา่เรือแหลมฉบงั 

7 ไร่ 1 งาน 11.0 
ตารางวา 

เป็นพื �นที)จอดพกั
รถยนต์ 

สิทธิการเชา่จาก บริษัท  
กีลเลี)ยน จํากดั1 

3 ปี  
(1 ม.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2560) 

ไมม่ี 

JPK 88/89 หมูท่ี) 7 ต.บาง
ปลา อ. บางพลี                 
จ.สมทุรปราการ 

11 ไร่ 1 งาน 52.2 
ตารางวา 
 

เป็นที)ตั �งคลงัสินค้า เชา่ชว่งจาก บริษัท เก็ท บิล
เดอร์ จํากดั 

1) 10 ไร่ 1 งาน 47.5 ตารางวา 
29 ปี 8 เดือน (9 ก.พ. 2556 – 11 ต.ค. 2585) 

2) 3 งาน 4.7 ตารางวา 
28 ปี 10 เดือน  
(1 ธ.ค. 2556 – 10 ต.ค. 2585) 

-พื �นที) 10 ไร่ 1 งาน 47.5 ตารางวา เป็นหลกัประกนั
ในการกู้ ยืม วงเงินกู้ รวม 525 ล้านบาท ตั�วสญัญาใช้
เงิน 25 ล้านบาทและวงเงินกู้ เบิกเกินบญัชีรวม 20 
ล้านบาท 

JPLAND หมูท่ี) 7 ต.บางปลา       
อ. บางพลี  
จ.สมทุรปราการ 

47 ไร่ 2 งาน 51.8 
ตารางวา 
 

เป็นที)ตั �งคลงัสินค้า เชา่ชว่งจาก บริษัท เก็ท บิล
เดอร์ จํากดั 

1) 14 ไร่ 3 งาน 22.8 ตารางวา 
29 ปี (11 ต.ค. 2556 – 10 ต.ค. 2585) 

2) 34 ไร่ 1 งาน 29.0 ตารางวา 
29 ปี 11 เดือน  
(20 ม.ค. 2557 – 19 ธ.ค. 2586) 

ไมม่ี 

PCS หมูท่ี) 2 ต.นาดี อ.เมือง
สมทุรสาคร จ.
สมทุรสาคร 

66 ไร่ 3 งาน 6.0 
ตารางวา 

เป็นที)ตั �งคลงัสินค้า
ห้องเย็น 

เจ้าของ - -พื �นที) 51 ไร่  2 งาน 11.7 ตารางวา เป็นหลกัประกนั
ในการกู้ ยืม วงเงินกู้ รวม 510 ล้านบาท ตั�วสญัญาใช้
เงิน 60 ล้านบาท และวงเงินกู้ เบิกเกินบญัชีรวม 10 
ล้านบาท 

 รวม 720 ไร่ 1 งาน  
47 ตารางวา 
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4.1.2 อาคารของกลุ่มบริษัทฯ 
 

ประเภทอาคาร / คลังสินค้า พื ;นที� (ตารางเมตร) 
อาคารสาํนกังาน 5,674 
คลงัสนิค้าทั)วไป 82,646 
คลงัสนิค้าทั)วไปเขตปลอดอากร 48,460 
คลงัสนิค้ารับฝากเอกสาร 14,520 
คลงัสนิค้าสาํหรับธุรกิจให้บริการขนย้ายในประเทศและตา่งประเทศ 4,805 
คลงัสนิค้าอนัตราย 10,032 
คลงัสนิค้าห้องเย็น 43,333 
คลงัสนิค้าห้องเย็นเขตปลอดอากร 10,994 
คลงัสนิค้าอื)นๆ 5,376 
รวม 225,840 
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อาคารและคลงัสนิค้าของกลุม่บริษัท มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี � 

บริษัท สถานที�ตั ;ง สินทรัพย์ 
พื ;นที� 

(ตารางเมตร) 
วัตถุประสงค์ 
การถือครอง 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ� 

ภาระผูกพัน 

บริษัทฯ ทา่เรือแหลมฉบงั ต.ทุง่สขุลา 
อ.ศรีราชา   จ.ชลบรุี 

คลงัสินค้าอนัตราย จํานวน 2 หลงั 10,032.0 เพื)อเก็บสินค้าอนัตราย ได้รับสมัปทานจาก
การทา่เรือแหง่
ประเทศไทย 

ไมม่ี 

BJL 222 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวง
หวัหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 

อาคาร กรุงเทพกรีฑา 1 อาคาร 2,835.0 สํานกังาน เจ้าของ เป็นหลกัประกนัในการกู้ ยืม ตั�วสญัญาใช้เงิน 10 ล้านบาท
และวงเงินเบิกเกินบญัชีรวม 45 ล้านบาท คลงัสินค้า จํานวน 3 หลงั 4,575.0 ให้ JVK เชา่เพื)อเก็บสินค้าและ

บริการ 
BJL 4 ถ.สามวา แขวงมีนบรุี     

เขตมีนบรุี กรุงเทพฯ 
คลงัสินค้า จํานวน 7 หลงั 13,440.0 ให้บริษัทฯ เชา่เพื)อเก็บสินค้า

และบริการ 
เจ้าของ ไมม่ี 

  คลงัสินค้า จํานวน 1 หลงั 1,920.0 ให้ DTS เชา่เพื)อเก็บสินค้า
และบริการ 

  

  คลงัสินค้า จํานวน 2 หลงั 3,840.0 ให้ บริษัท อเมริกนั อินเตอร์
เนชั)นแนลแอสชวัรันส์ จํากดั 
เชา่คลงัสินค้า 

  

BJL ต.คลองนครเนื)องเขต อ.เมือง 
จ.ฉะเชิงเทรา 

คลงัสินค้า จํานวน 1 หลงั 9,000.0 ให้ DTS เชา่เพื)อเก็บสินค้า
และบริการรับฝากเอกสาร 

เจ้าของ เป็นหลกัประกนัในการกู้ ยืม วงเงินกู้ รวม 525 ล้านบาท 

อาคาร 1 หลงั 1,000.0 ให้ DTS เชา่เพื)อเป็นอาคาร
สํานกังาน 

JWDP ต.คลองนครเนื)องเขต อ.เมือง 
จ.ฉะเชิงเทรา 

คลงัสินค้าห้องเย็น จํานวน 1 หลงั 4,735.0 เพื)อให้บริการรับฝากสนิค้า
ห้องเย็น 

เจ้าของ เป็นหลกัประกนัในการกู้ ยืม วงเงินกู้ รวม 525 ล้านบาท 
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บริษัท สถานที�ตั ;ง สินทรัพย์ 
พื ;นที� 

(ตารางเมตร) 
วัตถุประสงค์ 
การถือครอง 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ� 

ภาระผูกพัน 

คลงัสินค้าห้องเย็นในเขตปลอดอากร 
จํานวน 1 หลงั (เป็นหลงัเดียวกบัคลงัสนิค้า
ห้องเย็นทั)วไป) 

5,170.0 เพื)อให้บริการรับฝากสนิค้า
ห้องเย็นในเขตปลอดอากร 

BJL 
 
 

ทา่เรือแหลมฉบงั ต.ทุง่สขุา  
อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี 

คลงัสินค้า จํานวน 1 หลงั 1,200.0 ให้ DTS เชา่เพื)อเก็บสินค้า
และบริการ 

เจ้าของ เป็นหลกัประกนัในการกู้ ยืม วงเงินกู้  90 ล้านบาท และวง
เงินกู้ เบิกเกินบญัชี 10 ล้านบาท 

BJL ทา่เรือแหลมฉบงั ต.ทุง่สขุา  
อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี 

คลงัสินค้า จํานวน 6 หลงั 49,820.0 ให้บริษัทฯ เชา่เพื)อเก็บสินค้า
และบริการ 

เจ้าของ เป็นหลกัประกนัในการกู้ ยืม ดงันี � 
- คลงัสินค้า จํานวน 1 หลงั เป็นหลกัประกนัในการกู้ ยืม 
วงเงินกู้  90 ล้านบาท และวงเงินกู้ เบิกเกินบญัชี 10 ล้าน
บาท 
- คลงัสินค้า จํานวน 3 หลงั เป็นหลกัประกนัในการกู้ ยืม 
วงเงินกู้  290 ล้านบาท 

  คลงัสินค้าในเขตปลอดอากร จํานวน 6 
หลงั 

48,460.0 ให้บริษัทฯ เชา่เป็นคลงัสินค้า
ปลอดอากรเพื)อเก็บสินค้าและ
บริการ 

เจ้าของ เป็นหลกัประกนัในการกู้ ยืม ดงันี � 
- คลงัสินค้า จํานวน 3หลงั เป็นหลกัประกนัในการกู้ ยืม 
วงเงินกู้  90 ล้านบาท และวงเงินกู้ เบิกเกินบญัชี 10 ล้าน
บาท 
- คลงัสินค้า จํานวน 1 หลงั เป็นหลกัประกนัในการกู้ ยืม 
วงเงินกู้  290 ล้านบาท 
- คลงัสินค้า จํานวน 2 หลงั เป็นหลกัประกนัในการกู้ ยืม 
วงเงินกู้  152 ล้านบาท 

ATL ทา่เรือแหลมฉบงั ต.ทุง่สขุา  
อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี 

อาคารสํานกังาน  2 ชั �น 480.0 เพื)อเป็นสถานที)ปฏิบตัิงาน
หน่วยงาน 

สิทธิการเชา่จาก
ของทา่เรือ 

ไมม่ี 
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บริษัท สถานที�ตั ;ง สินทรัพย์ 
พื ;นที� 

(ตารางเมตร) 
วัตถุประสงค์ 
การถือครอง 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ� 

ภาระผูกพัน 

DTS เลขที) 266 หมู ่5 ต.สารภี     
อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 

คลงัสินค้า จํานวน 1 หลงั 2,400.0 เพื)อเก็บสินค้าและบริการรับ
ฝากเอกสาร 

สิทธิการเชา่จาก 
นางยพุิน ผาทอง 

ไมม่ี 

PCS หมูท่ี) 2 ต.นาดี อ.เมือง
สมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 

คลงัสินค้าห้องเย็น จํานวน 7 หลงั 31,996.0 เพื)อให้บริการรับฝากสนิค้า
ห้องเย็น 

เจ้าของ เป็นหลกัประกนัในการกู้ ยืม วงเงินกู้ รวม 510 ล้านบาท ตั�ว
สญัญาใช้เงินรวม 60 ล้านบาท และวงเงินกู้ เบิกเกินบญัชี
รวม 10 ล้านบาท 

JPK 88/89 หมูท่ี) 7 ต.บางปลา    
อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 

คลงัสินค้าห้องเย็น จํานวน 1 หลงั  4,540.0 เพื)อให้บริการรับฝากสนิค้า
ห้องเย็น 

เจ้าของ เป็นหลกัประกนัในการกู้ ยืม วงเงินกู้ รวม 525 ล้านบาท ตั�ว
สญัญาใช้เงินรวม 25 ล้านบาท และวงเงินกู้ เบิกเกินบญัชี
รวม 20 ล้านบาท   คลงัสินค้าห้องเย็นในเขตปลอดอากร 

จํานวน 1 หลงั (เป็นหลงัเดียวกบัคลงัสนิค้า
ห้องเย็นทั)วไป) 

5,824.0 เพื)อให้บริการรับฝากสนิค้า
ห้องเย็นในเขตปลอดอากร 

เจ้าของ 

JPLAND หมูท่ี) 7 ต.บางปลา อ.บางพลี 
จ.สมทุรปราการ 

คลงัสินค้า จํานวน 2 หลงั 13,536.0 ให้บริการคลงัสินค้าและให้
บริษัทฯและบคุคลภายนอก
เชา่เพื)อเก็บสินค้าและบริการ 

เจ้าของ เป็นหลกัประกนัในการกู้ ยืม วงเงินกู้ รวม 525 ล้านบาท ตั�ว
สญัญาใช้เงินรวม 25 ล้านบาท และวงเงินกู้ เบิกเกินบญัชี
รวม 20 ล้านบาท 

EMLOG Unit 07, Hou Khoknin 
Village, Sisattanak District, 
Vientiane capital Lao PDR 

คลงัสินค้าทั)วไป จํานวน 1 หลงั 458 เพื)อให้บริการรับฝากสนิค้า สิทธิการเชา่ ไมม่ี 

คลงัสินค้าห้องเย็น จํานวน 1 หลงั 

(เป็นหลงัเดียวกบัคลงัสินค้าทั)วไป) 

262 สิทธิการเชา่ ไมม่ี 

JWDAL 
(Myanmar) 

No.8, Landmark 505, 
Holding No.(19, 20,21), No 
3 High way road, Yay Ta la 
bon village, Hlae Gu 
Township 

คลงัสินค้าห้องเย็น จํานวน 1 หลงั 1,000 เพื)อให้บริการรับฝากสนิค้า สิทธิการเชา่ ไมม่ี 

Hlaing Thar Yar: คลงัสินค้าทั)วไป จํานวน 1 หลงั 3,300 เพื)อให้บริการรับฝากสนิค้า สิทธิการเชา่ ไมม่ี 
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บริษัท สถานที�ตั ;ง สินทรัพย์ 
พื ;นที� 

(ตารางเมตร) 
วัตถุประสงค์ 
การถือครอง 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ� 

ภาระผูกพัน 

Land Plot No.15, Nawaday 
Street, Indusrial Zone Part 
(3), Hlaing Thar Yar 
Township, Yangon 

JWDAL 
(Cambodia) 

Plot No. 423, Phum Sre 
Nhor, Sangkat Porng Teuk, 
Khan Dangkor, Phnom 
Penh 

คลงัสินค้าทั)วไป จํานวน 1 หลงั 3,628 เพื)อให้บริการรับฝากสนิค้า สิทธิการเชา่ ไมม่ี 

คลงัสินค้าห้องเย็น จํานวน 1 หลงั 

(เป็นหลงัเดียวกบัคลงัสินค้าทั)วไป) 

800 เพื)อให้บริการรับฝากสนิค้า สิทธิการเชา่ ไมม่ี 

JVKCAM No.1157 National Road 
no.2, Building B, Sangkat 
Chakangrea Leu, Dhan 
Mean Chey, Phnom Penh, 
Cambodia 

อาคารสํานกังาน 1,105 เพื)อเป็นสถานที)ปฏิบตัิงาน สิทธิการเชา่ ไมม่ี 

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

อาคารสํานกังาน 100 เพื)อเป็นสถานที)ปฏิบตัิงาน สิทธิการเชา่ ไมม่ี 

Comoro, Kampung Baru, 
Dili, East Timor 

คลงัสินค้าสําหรับธุรกิจให้บริการขนย้ายใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

100 เพื)อเก็บสินค้าและบริการ สิทธิการเชา่ ไมม่ี 

JVKVN 6th Floor, Saigon Port 
Building, 3 Nguyen Tat 
Thanh Street, Destrict 4, 
Ho Chi Minh City, Vietnam 

อาคารสํานกังาน 24 เพื)อเป็นสถานที)ปฏิบตัิงาน สิทธิการเชา่ ไมม่ี 
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บริษัท สถานที�ตั ;ง สินทรัพย์ 
พื ;นที� 

(ตารางเมตร) 
วัตถุประสงค์ 
การถือครอง 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ� 

ภาระผูกพัน 

16 Street no.12, P.Binh An, 
Q2, TP, Ho Chi Minh City, 
Vietnam 

คลงัสินค้าสําหรับธุรกิจให้บริการขนย้ายใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

130 เพื)อเก็บสินค้าและบริการ สิทธิการเชา่ ไมม่ี 

No.6 To Ngoc Van Road, 
Quang An Ward, Tay Ho 
Destrict, Hanoi, Vietnam 

อาคารสํานกังาน 130 เพื)อเป็นสถานที)ปฏิบตัิงาน สิทธิการเชา่ ไมม่ี 

  รวม 225,840.0    
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4.2 รายละเอียดสัญญาที�สาํคญัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2559 กลุม่บริษัทฯ มีสญัญาที)สาํคญัตอ่การดําเนินธุรกิจดงัตอ่ไปนี � 

4.2.1 สัญญาลงทุน บริหาร และประกอบการคลังสินค้าอนัตราย ณ ท่าเรือแหลมฉบัง 

คูส่ญัญา - ระหวา่ง การท่าเรือแหง่ประเทศไทย (กทท.)  
และบริษัท เจดบัเบิ �ลยดีู อินโฟโลจิสตกิส์ จํากดั ("บริษัทฯ") 

เงื)อนไขสําคญั - ให้บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการคลังสินค้าอันตราย โดยให้ดําเนินการบนโครงสร้างพื �นฐาน
และสิ) งอํานวยความสะดวกที)  กทท. จัดหาและก่อสร้างไว้แล้ว โดยมีพื �นที)  115 ไ ร่  
ประกอบด้วย 

� พื �นคอนกรีตเสริมเหล็กสําหรับกองเก็บตู้สินค้า 100,000 ตารางเมตร 
� อาคารคลงัสินค้า 2 หลงั พื �นที)รวมประมาณ 8,800 ตารางเมตร 
� ระบบไฟฟ้า ระบบสขุาภิบาล ระบบเตือนภยั และระบบป้องกนัอคัคีภยั 

- ให้ผู้ประกอบการคลงัสินค้าอนัตรายจดัหาเครื)องมือขนยกตามมาตรฐานสากล เช่น รถยกตู้
สินค้าหนกั (Reach Stacker) รถยนต์หวัลาก รถบรรทกุ 6 ล้อ เป็นต้น 
- หากสัญญาสิ �นสุดลงไม่ว่าในกรณีใด ให้บรรดาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ที)ผู้ ประกอบการ
คลังสินค้าจัดหามาตกเป็นของ กทท. ทนัที และให้สิทธิ กทท. ในการซื �อสังหาริมทรัพย์ที)
ผู้ประกอบการคลงัสินค้าจดัหาทั �งหมดหรือบางส่วนก็ได้ตามราคามลูค่าทางบญัชี (Current 
Book Value) 

เงินคา่ผลประโยชน์ตอบ
แทน 

- ผู้ประกอบการคลังสินค้าอนัตรายต้องชําระเงินค่าผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กกท. ตาม
สดัส่วนที)ได้ตกลงกนั 
 - หากปีใดมีปริมาณตู้สินค้าอนัตรายหรือสินค้าอนัตรายไม่ถงึปริมาณขั �นตํ)าที)กําหนดไว้ตาม
สญัญาให้ผู้ประกอบการคลงัสินค้าอนัตรายชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ)มเตมิให้แก่ กทท.  

ระยะเวลาของสญัญา - 30 ปี ตั �งแต ่1 ตลุาคม พ.ศ. 2546 - 30 กนัยายน พ.ศ. 2576 
- ผู้ประกอบการคลังสินค้าอันตรายมีสิทธิยื)นคําร้องขอให้ต่ออายุสัญญาได้อีก 2 คราว มี
กําหนดคราวละ 5 ปี ทั �งนี � กทท. จะพิจารณาผลประกอบการของผู้ประกอบการคลังสินค้า
ในช่วงสญัญาเดมิ 

การบอกเลิกสญัญา - กทท. มีสิทธิบอกเลิกสญัญาได้หาก กทท. ได้แจ้งเหตแุห่งการบอกเลิกสญัญาพร้อมเหตผุล
ให้กับผู้ ประกอบการคลังสินค้าอันตรายและผู้ประกอบการคลังสินค้าอันตรายมิได้ทําการ
แก้ไขภายใน 90 วนั 
- กทท. อาจบอกเลิกสัญญาเมื)อใดก็ได้อันเนื)องมาจากเหตุผลทางความปลอดภัยของ
ประเทศชาต ิความปลอดภยัของสาธารณะชน หรือเหตผุลอื)นๆ ทํานองเดียวกนันี � โดย กทท. 
จะทําการจ่ายเงินให้แก่ผู้ ประกอบการคลังสินค้าอันตรายเป็นค่าเครื)องมือและอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกตลอดจนทรัพย์สินตา่งๆ  

อื)นๆ - โครงสร้างบริษัทของผู้ประกอบการคลงัสินค้าอนัตรายต้องมีคนไทยหรือนิตบิคุคลไทยเป็นผู้
ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ร้อยละ 51 ตลอดระยะเวลาของสญัญา 
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4.2.2 สิทธิและประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
กลุม่บริษัทได้รับการสง่เสริมการลงทนุตามพระราชบญัญตัิสง่เสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 (และที)แก้ไขเพิ)มเติม) 

จากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุในกิจการ โดยมีรายละเอียดและสาระสาํคญัของสทิธิประโยชน์โดยทั)วไปดงันี � 

 สิทธิและประโยชน์ เลขที�บัตรส่งเสริม 

1833(3)/ 

2552  

PCS 

1224(3)/ 

2553  

PCS 

2566(7)/ 

2556 

DITS 

1311(3)/ 

2556 

JWDP 

2630(3)/ 

2556 

JPK 

1342(3)/ 

2557 

PCS 

1 สิทธิในการนําคนตา่งด้าวซึ)งเป็นชา่งฝีมือหรือผู้ ชํานาญการ
คู่สมรสและบุคคลซึ)งอยู่ในอุปการะของบุคคลทั �งสอง
ประเภทนี �เข้ามาในราชอาณาจกัร และได้รับอนญุาตทํางาน
เฉพาะตําแหน่งหน้าที)การทํางาน ตามจํานวนและกําหนด
ระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่าที)คณะกรรมการ
พิจารณาเห็นสมควร 

� � � � � � 

2 สิทธิในการยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื)องจักรตามที)
คณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิ 

� � �1 � � � 

3 สิทธิในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิที)ได้

จากการประกอบกิจการที)ได้รับการสง่เสริมมีกําหนดเวลา 8 

ปี นบัแตว่นัที)เริ)มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั �น 

ในกรณีที)ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ ได้รับการส่งเสริมจะได้รับ
อนญุาตให้นําผลขาดทุนประจําปีที)เกิดขึ �นในระหว่างเวลา
นั �นไปหักออกจากกําไรสุทธิที)เกิดขึ �นภายหลังระยะเวลา

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกําหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี 

นบัแต่วนัพ้นกําหนดเวลานั �น โดยจะเลือกหกัจากกําไรสทุธิ
ของปีใดปีหนึ)งหรือหลายปีก็ได้ 

� � � � � � 

4 สิทธิในการยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการที)ได้รับ
การส่งเสริม ซึ)งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวม
คํานวณเพื)อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที)ได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบคุคล 

� � � � � � 

หมายเหต:ุ 1ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื)องจกัรตามที)คณะกรรมการพิจารณาอนมุติัตลอดระยะเวลาที)ได้รับการสง่เสริม 
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อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามเงื)อนไขที)ระบุไว้ในบตัรส่งเสริมการลงทุน เช่น เครื)องจักรจะต้องเป็น
เครื)องจักรใหม่ และนําเข้ามาภายในระยะเวลาที)กําหนด ต้องเปิดดําเนินการโครงการภายในระยะเวลาที)กําหนดนบัแต่
วนัที)ออกบตัรสง่เสริม จะต้องดําเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือ
มาตรฐานสากลอื)นที)เทียบเท่า ภายใน 2 ปี นบัแต่วนัที)เปิดดําเนินการ และต้องตั �งโรงงานในท้องที)ตามที)กําหนดไว้ ทั �งนี � 
ภายในระยะเวลา 15 ปีนบัแตว่นัเปิดดําเนินการ จะย้ายโรงงานไปตั �งในท้องที)อื)นมิได้ เป็นต้น 

 เลขที�บัตร
ส่งเสริม 

วันที�ได้รับการ
ส่งเสริม 

วันที�เริ�มใช้สิทธิ – 
วันทหีมดอายุ 

ผลิตภัณฑ์/กาํลังการผลิต เงื�อนไขเฉพาะโครงการ 

1 1833(3)/2552 27 สิ ง ห า ค ม 

2552 

1 มกราคม 2553 - 
31 ธันวาคม 2560 

� กิจการบริการแชแ่ข็ง 
� ความจุของห้องเย็นประมาณ 

5,000 ตนัสินค้า 

� ทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 

180.0 ล้านบาท 
� ขนาดการลงทุน (ไม่รวมค่า

ที)ดินและทุนหมนุเวียน) ไม่

น้อยกวา่ 1.0 ล้านบาท 
� เครื) องจักรที) ไ ด้ รับยกเว้น

อากรขาเข้าต้องนําเข้ามา

ภายในวันที)  30 เมษายน 

2555 
2 1224(3)/2553  4 ม ก ร า ค ม 

2553 

1 สิงหาคม 2555 - 
31 กรกฎาคม 

2563 

� กิจการบริการแชแ่ข็ง 
� ความจุของห้องเย็นประมาณ 

9,000 ตนัสินค้า 

� ทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 

180.0 ล้านบาท 
� ขนาดการลงทุน (ไม่รวมค่า

ที)ดินและทุนหมนุเวียน) ไม่

น้อยกวา่ 1.0 ล้านบาท 
� เครื) องจักรที) ไ ด้ รับยกเว้น

อากรขาเข้าต้องนําเข้ามา

ภายในวันที)  5 กันยายน 

2555 
3 2566(7)/2556 18 กั น ย า ย น 

2556 
24 มีนาคม 2557 – 

23 มีนาคม 2565 

� กิ จ ก า ร ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์  ป ร ะ เ ภ ท 

Enterprise Software แ ล ะ 

Digital Content 
� ต้ อ ง มี ก ร ะ บ ว น ก า ร  พัฒ น า

ซอฟต์แวร์ ดงัตอ่ไปนี � 
- การพฒันารูปแบบ (Modeling) 
- ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร 

(Requirement Analysis) 
- การออกแบบ (Design) 
- การพฒันาและการสร้างสรรค์โปร   

� ทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 

7.1 ล้านบาท 
� ขนาดการลงทุน (ไม่รวมค่า

ที)ดินและทุนหมนุเวียน) ไม่

น้อยกวา่ 1.0 ล้านบาท 
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 เลขที�บัตร
ส่งเสริม 

วันที�ได้รับการ
ส่งเสริม 

วันที�เริ�มใช้สิทธิ – 
วันทหีมดอายุ 

ผลิตภัณฑ์/กาํลังการผลิต เงื�อนไขเฉพาะโครงการ 

แกรมซอฟต์แวร์ และงาน Digital 
Content (Implementation)   

- การทดสอบโปรแกรมและระบบ

ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์  ( Program and 
system testing) 

- การประยุกต์ใช้ระบบซอฟต์แวร์

ห รื อ ง า น  Digital content 
(Deployment) 

- การจัดการเปลี)ยนแปลงระบบ

ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ ห รื อ ง า น  Digital 
content (Configuration 
&Change Management) 

- การฝึกอบรมในลักษณะทักษะ
อาชีพการออกแบบและพัฒนา
เ กี) ย ว กับ ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ ห รื อ ง า น 

Digital content (Related 
professional training for 
software and digital 
content design and 

development) 
4 1311(3)/2556 3 ธั น ว า ค ม 

2555 
1 ตลุาคม 2556 - 
30 กนัยายน 2564 

� กิจการบริการรับฝากห้องเย็น 
� ความจุของห้องเย็นประมาณ 

25,000 ตนัสินค้า 

� ทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 

50.0 ล้านบาท 
� ขนาดการลงทุน (ไม่รวมค่า

ที)ดินและทุนหมนุเวียน) ไม่

น้อยกวา่ 1.0 ล้านบาท 
� เครื) องจักรที) ไ ด้ รับยกเว้น

อากรขาเข้าต้องนําเข้ามา

ภายในวันที)  5 กันยายน 

2558 
5 2630(3)/2556 7 มกราคม 

2556 
1 กรกฎาคม 2557 
- 30 มิถนุายน 

2565 

� กิจการบริการรับฝากห้องเย็น 
� ความจุของห้องเย็นประมาณ 

25,000 ตนัสินค้า 

� ทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 

50.0 ล้านบาท 
� ขนาดการลงทุน (ไม่รวมค่า

ที)ดินและทุนหมนุเวียน) ไม่

น้อยกวา่ 1.0 ล้านบาท 
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 เลขที�บัตร
ส่งเสริม 

วันที�ได้รับการ
ส่งเสริม 

วันที�เริ�มใช้สิทธิ – 
วันทหีมดอายุ 

ผลิตภัณฑ์/กาํลังการผลิต เงื�อนไขเฉพาะโครงการ 

� เครื) องจักรที) ไ ด้ รับยกเว้น
อากรขาเข้าต้องนําเข้ามา

ภายในวนัที) 15 พฤษภาคม 

2558 
6 1342(3)/2557 5 กุ ม ภ า พั น ธ์  

2556 

1 ตลุาคม 2557 - 
30 กนัยายน 2565 

� กิจการบริการรับฝากห้องเย็น 
� ความจุของห้องเย็นประมาณ 

25,000 ตนัสินค้า 

� ทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 

180.0 ล้านบาท 
� ขนาดการลงทุน (ไม่รวมค่า

ที)ดินและทุนหมนุเวียน) ไม่

น้อยกวา่ 1.0 ล้านบาท 
� เครื) องจักรที) ไ ด้ รับยกเว้น

อากรขาเข้าต้องนําเข้ามา

ภายในวันที)  19 กันยายน 

2559 

 

4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ จะลงทนุในบริษัทที)มีวตัถปุระสงค์ในการประกอบธุรกิจด้านโลจิสติกส์เช่นเดียวกบัธุรกิจหลกัของบริษัทฯ 
หรือกิจการที)มีลกัษณะใกล้เคียงกนั หรือกิจการที)สนบัสนนุกิจการของบริษัทฯ อนัจะทําให้บริษัทฯมีผลประกอบการหรือผล
กําไรเพิ)มมากขึ �น หรือลงทนุในธุรกิจที)เอื �อประโยชน์ (Synergy) ให้กบับริษัทฯ โดยสามารถสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจหลกั
ของบริษัทฯ ให้มีความครบวงจรมากยิ)งขึ �น เพื)อเพิ)มขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษัทฯ และเพื)อให้เป็นไปตาม
เป้าหมายการเป็นผู้ ให้บริการด้านโลจิสติกส์ชั �นนําในภมูิภาคเอเชียอย่างครบวงจร ในกรณีที)บริษัทฯ จะลงทนุในบริษัทที)มี
การประกอบธุรกิจที)ไม่ใช่ธุรกิจโลจิสติกส์ต้องได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการ ทั �งนี � คณะกรรมการต้องพิจารณาแล้วว่า
การลงทนุดงักลา่วเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

ทั �งนี � ในการกํากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งกรรมการหรือผู้ บริหารที)มีคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ที)เหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจเพื)อเป็นตวัแทนในการบริหารกิจการของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมนั �นๆ เพื)อ
กําหนดนโยบายที)สาํคญัและควบคมุการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอ่ย และ/หรือ บริษัทร่วมดงักลา่ว ทั �งนี � กรรมการซึ)งเป็น
ตวัแทนของบริษัทจะต้องทําหน้าที)ในการกํากับดแูลบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ให้บริหารจัดการ หรือดําเนินงาน 
ตา่งๆ ตามนโยบายที)บริษัทกําหนด รวมถึงจะต้องใช้ดลุยพินิจตามมติของที)ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที)ประชุมผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทที)อนมุตัิในเรื)องที)สําคญัของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม เพื)อก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ และ
เพื)อการเติบโตอยา่งยั)งยืนของบริษัทฯ 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

เมื)อวนัที) 17 เมษายน 2556 บริษัท ทีวีไดเร็ค จํากดั (มหาชน) และบริษัท ทิพยประกนัภยั จํากดั (มหาชน) ได้เป็น
โจทก์ร่วมกนัฟ้องเรียกคา่เสยีหายกบับริษัทฯ และบริษัท ประกนัคุ้มภยั จํากดั (มหาชน) เป็นจําเลยร่วมกนั เนื)องจากสนิค้า
ของบริษัท ทีวีไดเร็ค จํากดั (มหาชน) ซึ)งได้นํามาฝากไว้ในคลงัสินค้าซึ)งอยูใ่นความครอบครองของบริษัทฯ นั �นได้รับความ
เสยีหายจากการเกิดเพลงิไหม้ในตวัอาคารคลงัสนิค้า โดยโจทก์ทั �งสอง ได้เรียกคา่เสยีหายจากบริษัทฯ และบริษัท ประกนั
คุ้มภยั จํากดั (มหาชน) ในฐานะจําเลยร่วมเป็นจํานวนเงินประมาณ 117.75 ล้านบาท  

ตอ่มาเมื)อวนัที) 15 กนัยายน 2557 ศาลชั �นต้นได้มีคําพิพากษาให้บริษัทฯ ชําระคา่เสยีหายให้กบัโจทก์ที) 2 เป็นเงิน
จํานวน 82.79 ล้านบาท พร้อมดอกเบี �ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินจํานวน 1 ล้านบาท โดยให้บริษัท  
ประกนัคุ้มภยั จํากัด (มหาชน) ในฐานะจําเลยที) 2 ร่วมรับผิดกับบริษัทฯ ในเงินจํานวน 25.71 ล้านบาท ดงันั �น บริษัทฯ 
จะต้องรับผิดในค่าเสียหายเป็นเงินจํานวนประมาณ 57.08 ล้านบาท ซึ)งบริษัทฯ ได้บนัทึกประมาณการหนี �สินจํานวน
ดงักลา่วในงบการเงินของบริษัทฯ ไว้เรียบร้อยแล้ว 

เมื)อวนัที) 17 ธนัวาคม 2557 บริษัทฯ ได้ยื)นอทุธรณ์คําพิพากษาศาลชั �นต้น พร้อมกบัยื)นคําร้องขอวางหลกัประกนั
ตอ่ศาลเพื)องดการบงัคบัคดีตามคําพิพาษาของศาลชั �นต้นในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลอทุธรณ์ ซึ)งศาลได้มีคําสั)ง
รับอทุธรณ์ของบริษัท ปัจจบุนัเรื)องอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลอทุธรณ์ 

ต่อมาเมื)อวนัที) 26 พฤษภาคม 2559 ศาลอุทธรณ์ได้มีคําพิพากษาให้บริษัทฯ ชําระค่าเสียหายเป็นจํานวนเงิน 
57.08 ล้านบาท พร้อมดอกเบี �ย ทั �งนี �บริษัทได้บนัทกึประมาณการหนี �สินในงบการเงินจํานวนเงิน 70.69 ล้านบาท สําหรับ
ค่าเสียหายรวมถึงดอกเบี �ยดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทที)ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทได้พิจารณา
เห็นสมควรให้ฎีกาคดัค้านคําพิพากษาของศาลอทุธรณ์ซึ)งบริษัทได้ให้ธนาคารออกหนงัสือคํ �าประกนัจํานวน 82.99 ล้าน
บาท สาํหรับเรื)องดงักลา่ว โดยบริษัทได้ยื)นฎีกาตอ่ศาลฎีกาแล้ว 
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6. ข้อมูลทั�วไปและข้อมูลสาํคญัอื�น 

 

6.1 ข้อมูลทั�วไป 

ชื�อบริษัท :  บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 
ชื�อย่อหลักทรัพย์ :  JWD 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107557000306 
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ 
หมวดธุรกิจ : ขนสง่และโลจิสติกส์ 
ทุนจดทะเบียน :  510,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 1,020,000,000 หุ้น  
  มลูคา่ที)ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท 
ทุนที�ออกและชาํระแล้ว :  509,999,971.5 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 1,019,999,943 หุ้น  
  มลูคา่ที)ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท 
ที�ตั ;งบริษัท :  สาํนกังานใหญ่ เลขที) 222 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 
  กรุงเทพฯ 10240 โทร. 02-710-4020 แฟ็กซ์. 02-710-4024 
  คลงัสนิค้าสามวา เลขที) 222 หมู1่7 ถ.สามวา มีนบรีุ กรุงเทพฯ 10510  
  โทร. 02-918-6546 แฟ็กซ์. 02-918-6093 
  แหลมฉบงัคอมเพลก็ซ์ 122 หมู2่ ต.ทุง่สขุลา อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 20230  
  โทร. 033-674-200 แฟ็กซ์. 038-492-493 
  คลงัสนิค้าอนัตราย ทา่เรือแหลมฉบงั ต.ทุง่สขุลา อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 20230  
  โทร. 038-404-700 แฟ็กซ์. 038-404-782 
เว็บไซต์ : http://www.jwd-group.com 

บุคคลอ้างอิง    
นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 62 อาคารตลาด 
  หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
  โทรศพัท์ 02-229-2800 โทรสาร 02-359-1259 
ผู้สอบบัญชี : 1. นางสาววรรณพร จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4098 
  2. นายสกิุจ วงศ์ถาวราวฒัน์    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 7816 
  3. นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4323 
  4. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5752 
  บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 195 อาคารเอ็มไพร์  
  ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
  โทร.0-2677-2000  
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นิติบุคคลที�บริษัทฯถอืหุ้นตั ;งแต่ร้อยละ 10 ขึ ;นไป 

 ชื�อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
สัดส่วนการ

ถือหุ้น 
ทุนชาํระแล้ว 
(ล้านบาท) 

 บริษัทย่อยที�บริษัทฯถือหุ้นโดยตรง 

1 

บริษัท ออโต้ลอจิค จํากดั 
สํานกังานใหญ่ เลขที) 222 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240  
โทร. 02-710-4020 แฟ็กซ์. 02-710-4023 

ธุรกิจให้บริการรับฝาก
และบริหารสินค้า 

100.0 50.0 

2 
บริษัท จาแพ็คโฮลดิ �ง จํากดั 
สํานกังานใหญ่ เลขที) 47/19 หมู่2 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมทุรสาคร 74000 

ธุรกิจให้บริการรับฝาก
และบริหารสินค้า 

100.0 152.5 

3 

บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูีเอเชีย จํากดั 
สํานกังานใหญ่ เลขที) 222 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240  
โทร. 02-710-4020 แฟ็กซ์. 02-710-4024 

ธุรกิจให้บริการรับฝาก
และบริหารสินค้า 

100.0 50.5 

4 

บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูีทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จํากดั 
สํานกังานใหญ่ เลขที) 222 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240  
โทร. 02-710-4030 แฟ็กซ์. 02-710-4039 

ธุรกิจให้บริการ 
ขนสง่สินค้า 

100.0 25.0 

5 

บริษัท เจวีเคอินเตอร์เนชั)นแนลมฟูเวอร์ส จํากดั 
สํานกังานใหญ่ เลขที) 222 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240  
โทร. 02-379-4646 แฟ็กซ์. 02-379-5050 

ธุรกิจให้บริการขนย้ายใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

100.0 40.0 

6 

บริษัท ดาต้าเซฟ จํากดั 
สํานกังานใหญ่ เลขที) 99 หมู่ 11 ตําบลคลองนครเนื)องเขต อําเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000  
โทร. 02-710-4050 แฟ็กซ์. 02-710-4055 

ธุรกิจให้บริการรับฝาก
เอกสารและข้อมลู 

100.0 75.0 

7 

บริษัท เบญจพรแลนด์ จํากดั 
สํานกังานใหญ่ เลขที) 222 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240  
โทร. 02-710-4010 แฟ็กซ์. 02-379-4659 

ธุรกิจอื)นๆ (บริหารจดัการ
ทรัพย์สิน) 

100.0 116.0 

8 

บริษัท ไดนามิคไอทีโซลชูั)นส์ จํากดั 
สํานกังานใหญ่ เลขที) 222 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240  
โทร. 02-710-4040 แฟ็กซ์. 02-710-4049 

ธุรกิจอื)นๆ (ให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

100.0 7.1 

9 

บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูีแปซิฟิค จํากดั 
สํานกังานใหญ่ เลขที) 99/3 หมู่11 ถ.สวุินทวงศ์ ต.คลองนครเนื)องเขต อ.
เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000  
โทร. 033-020-800 แฟ็กซ์. 033-020-809 

ธุรกิจให้บริการรับฝาก
และบริหารสินค้า 

99.3 250.0 

10 
บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูีแปซิฟิคแลนด์ จํากดั 
สํานกังานใหญ่ 33/4 หมู่ที)7 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 
10540 โทร. 02-170-9766-9 แฟ็กซ์. 02-170-9765 

ธุรกิจอื)นๆ (บริหารจดัการ
ทรัพย์สิน) 

66.7 100.0 
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 ชื�อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
สัดส่วนการ

ถือหุ้น 
ทุนชาํระแล้ว 
(ล้านบาท) 

 บริษัทย่อยที�บริษัทฯถือหุ้นผ่านบริษัทอื�น 

11 
บริษัท แปซิฟิคห้องเย็น จํากดั 
สํานกังานใหญ่ เลขที) 47/19 หมู่2 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมทุรสาคร 74000  
โทร. 034-834-224-6 แฟ็กซ์. 034-432-384-6 

ธุรกิจให้บริการรับฝาก
และบริหารสินค้า 

100.0 180.0 

12 
บริษัท แปซิฟิคโลจิสติกส์โปร จํากดั 
สํานกังานใหญ่ เลขที) 47/19 หมู่2 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมทุรสาคร 74000  
โทร. 034-834-224-6 แฟ็กซ์. 034-432-384-6 

ธุรกิจให้บริการ 
ขนสง่สินค้า 

100.0 20.0 

13 

บริษัท เจพีเคโคลด์สโตเรจ จํากดั 
สํานกังานใหญ่ เลขที) 222 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240  
โทร. 02-710-4020 แฟ็กซ์. 02-710-4024 

ธุรกิจให้บริการรับฝาก
และบริหารสินค้า 

66.7 150.0 

14 
บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูีเอเชียโฮลดิ �งไพรเวท จํากดั 
38 Beach Road #29-11 South Beach Tower Singapore (189767) 

ธุรกิจให้บริการรับฝาก
และบริหารสินค้า 

100.0 10.9 

15 

บริษัท เจวีเคอินเตอร์เนชั)นแนลมฟูเวอร์ส จํากดั (ประเทศ
สหรัฐอเมริกา) 
PO Box 5010 157 Drexel Drive Severna Park, MD 21146 U.S.A. 
Tel. 1-1410-729-7422 

ธุรกิจให้บริการขนย้ายใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

100.0 1.0 

16 

บริษัท เจวีเคอินโดไชน่ามฟูเวอร์ส จํากดั (ประเทศเวียดนาม) 
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 

ธุรกิจให้บริการขนย้ายใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

100.0 2.3 

17 
บริษัท JCM Logistics & Warehousing Private จํากดั 
38 Beach Road #29-11 South Beach Tower Singapore (189767) 

ธุรกิจให้บริการรับฝาก
และบริหารสินค้า 

52.5 6.6 

18 
บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูีเอเชียโลจิสติกส์ จํากดั (ประเทศพมา่) 
#22(A), Kaya Aye Pagoda Road, Bahan Township, Yangon 
Myanmar  

ธุรกิจให้บริการรับฝาก
และบริหารสินค้า 

100 4.4 
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 ชื�อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
สัดส่วนการ

ถือหุ้น 
ทุนชาํระแล้ว 
(ล้านบาท) 

 บริษัทร่วมทางอ้อมและการร่วมค้า 

19 

บริษัท เจวีเค-นากามฟูเวอร์ส จํากดั (ประเทศกมัพชูา) 
No. 1157 National Road No. 2 Building B, Sangkat 
Chakangrea Leu, Khan Mean Chey, Phnom Penh, Cambodia 
Tel. + 855 23 216 781 Fax. + 855 23 216 751 

ธุรกิจให้บริการขนย้ายใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

50.0 0.9 

20 

บริษัท เจวีเค-นากามฟูเวอร์ส จํากดั (ประเทศติมอร์เลสเต้) 
Rua Martires De Patria, Beto Timor, Block A No.71 Comoro, 
Dili East Timor 
Tel. +670 7723 5784 

ธุรกิจให้บริการขนย้ายใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

50.0 1.0 

21 
บริษัท EM Logistics & Warehousing Private จํากดั 
38 Beach Road #29-11 South Beach Tower Singapore 
(189767) 

ธุรกิจให้บริการรับฝาก
และบริหารสินค้า 

50.0 7.1 

22 
บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูีเอเชียโลจิสติกส์ จํากดั (ประเทศกมัพชูา) 
No.27, Street 134, Mittapheap quarter,7 Makara distrct, 
Phnom Penh 

ธุรกิจให้บริการรับฝาก
และบริหารสินค้า 

50.0 - 

23 
บริษัท ลิ �งค์ เอเชีย โลจิสติกส์ จํากดั 
เลขที) 39/16 หมู่ที) 3 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ)ง อ.คลองหลวง จ.
ปทมุธานี 

ธุรกิจให้บริการขนสง่
สินค้า 

40.0 4.0 
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6.2 ข้อมูลสาํคัญอื�น 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัท อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทที)ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัทฯ ดงัตอ่ไปนี � 

1. บริษัท ซีวาย โซลชูั)น จํากดั 

ธุรกิจ 

ให้บริการรับฝากตู้คอนเทนเนอร์ทั)วไป 

ความสมัพนัธ์ 

นางสาวเสาวณีย์ อภิวนัทน์โอภาศ และผู้บริหารของบริษัทฯ คือ นายณฐัภมูิ เปาวรัตน์ เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้น
ของบริษัท ซีวาย โซลชูั)น จํากดั 

นางสาวเสาวณีย์ อภิวนัทน์โอภาศเป็นภรรยาของนายชวนินทร์ บณัฑิตกฤษดา ซึ)งเป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ผกูพนัของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และกรรมการบริหารของบริษัทฯ 

เหตผุลที)มิได้ถกูนํามารวมเป็นสว่นหนึ)งของกลุม่บริษัท 

ธุรกิจให้บริการรับฝากตู้คอนเทนเนอร์ทั)วไปไมไ่ด้เป็นกิจการที)บริษัทหรือบริษัทยอ่ยให้บริการ และมไิด้มีแผนใน
การลงทนุในธุรกิจดงักลา่วในปัจจบุนั 

ทั �งนี � บริษัท ซีวาย โซลชูั)น จํากัด ได้ให้บนัทึกข้อตกลงไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยของ
บริษัท ดงัตอ่ไปนี � 

(ก) บริษัท ซีวาย โซลชูั)น จํากดั จะให้บริการจดัเก็บคลงัสินค้าแก่บริษัท อีสเทิร์นซี แหลมฉบงั เทอร์มินอล 
จํากดั ตั �งแตว่นัที) 1 ตลุาคม 2551 จนถึงวนัที) 30 กนัยายน 2561 ตามที)ระบใุนสญัญา Container Storage และจะ
ไมใ่ห้บริการดงักลา่วแก่บคุคลอื)นใด เว้นแตเ่ป็นการให้บริการแก่บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ 

(ข) บริษัท ซีวาย โซลชูั)น จํากดั และผู้ ถือหุ้นจะไม่ดําเนินธุรกิจในลกัษณะเดียวกบัหรือใกล้เคียงกบัธุรกิจ
ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ที)ประกอบธุรกิจเกี)ยวกบัโลจิสติกส์และเกี)ยวกบัการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์
ไมว่า่จะเป็นการดําเนินการโดยตนเองหรือร่วมทนุกบัผู้ประกอบการรายอื)น รวมถึงจะไมด่ําเนินการในฐานะตวัการ 
ตวัแทน ลกูจ้าง ผู้แทน กรรมการ หรือเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นในกิจการที)ดําเนินธุรกิจใกล้เคียงกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
ของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งบริษัทฯ และบริษัท ซีวาย โซลชูั)น 
จํากดั โดย หากมีลกูค้ามาขอใช้บริการ ทางบริษัท ซีวาย โซลชูั)น จํากดั จะแจ้งให้กบักลุม่บริษัทฯ ทราบ เพื)อให้ติดตอ่รับ
บริการของลกูค้า รวมทั �ง ทกุสิ �นไตรมาส บริษัท ซีวาย โซลชูั)น จํากดั จะนําสง่รายชื)อลกูค้า พร้อมรายได้จากการให้บริการ 
เพื)อตรวจสอบรายชื)อลกูค้า โดยในกรณีที)พบว่ามีลกูค้ารายอื)น นอกเหนือจากบริษัท อีสเทิร์นซี แหลมฉบงั เทอร์มินอล 
จํากดั กลุม่บริษัทฯ จะจดัทํารายงานสง่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื)อพิจารณาดําเนินการตอ่ไป 
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2. บริษัท โชคสมทุรมารีน จํากดั 

ธุรกิจ 

ให้บริการแปรรูปอาหารทะเลและคลงัสนิค้าควบคมุอณุหภมูิแชเ่ยน็และแช่แข็ง 

ความสมัพนัธ์ 

มีกรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนักบับริษัทฯ 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนัของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และกรรมการบริหารของบริษัทฯ 2 ทา่น คือ 
นายจิตชยั นิมติรปัญญา และนางอจัฉรา นิมิตรปัญญา เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัท โชคสมทุรมารีน จํากดั 

เหตผุลที)มิได้ถกูนํามารวมเป็นสว่นหนึ)งของกลุม่บริษัท 

บริษัท โชคสมทุรมารีน จํากดั ให้บริการแปรรูปอาหารทะเลเป็นหลกัไมใ่ช่ธุรกิจที)บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย
ดําเนินการหรือมีแผนจะดําเนินการในอนาคต 

บริษัท โชคสมุทรมารีน จํากัด ให้บริการแปรรูปอาหารทะเลและมีคลงัสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง 
เพื)อใช้ในการเก็บวตัถุดิบและสินค้าคงเหลือ อย่างไรก็ดี คลงัสินค้าห้องเย็นมีพื �นที)เหลือ จึงให้บริการแก่บคุคลภายนอก
ด้วย ทั �งนี � บริษัท โชคสมทุรมารีน จํากดั ได้ทําบนัทกึข้อตกลงกบับริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี � 

(ก) จะให้บริการรับฝากสนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็งแก่ผู้ใช้บริการภายใต้พื �นที)คลงัสินค้าห้อง
เย็นที)มีอยูใ่นปัจจบุนัจํานวน 2 ห้องคิดเป็นจํานวนพื �นที) 9,075 ตารางเมตร เทา่นั �น 

(ข) จะให้บริการกบัลกูค้าเฉพาะในเขตพื �นที)ที)มีที)ตั �งโรงงานในเขตอําเภอเมืองสมทุรสาคร ที)อยู่ทางทิศใต้
ของถนนพระราม 2 เท่านั �น ทั �งนี � จะให้บริการกบัลกูค้า นอกพื �นที)ที)กําหนดได้เฉพาะลกูค้าที)ไม่เลือกใช้บริการของ
บริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

ทั �งนี � บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบริษัท โชค
สมทุรมารีน จํากดั โดยเมื)อมีลกูค้าที)อยูน่อกเขตการให้บริการของบริษัท โชคสมทุรมารีน จํากดั มาขอใช้บริการทางบริษัท 
โชคสมทุรมารีน จํากดั จะแจ้งให้กบั PCS ทราบ เพื)อตรวจสอบพื �นที)และความสามารถในการจดัเก็บสนิค้าของ PCS หาก 
PCS มีพื �นที)การจดัเก็บสนิค้าไมเ่พียงพอ จะแจ้งให้ทางบริษัท โชคสมทุรมารีน จํากดั ทราบและสามารถให้บริการแก่ลกูค้า
นอกเขตพื �นที)ดงักลา่วได้ นอกจากนี � ทกุสิ �นเดือนบริษัท โชคสมทุรมารีน จํากดั จะสง่รายชื)อลกูค้านอกเขตพื �นที) และใบสั)ง
ซื �อของลกูค้า ให้กบั PCS เพื)อตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู และในกรณีที)มีลกูค้านอกพื �นที)รายใหม่ บริษัทฯ จะทํา
รายงานสง่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื)อพิจารณาดําเนินการตอ่ไป 
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ส่วนที� 2 การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

 
7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

7.1.1 ทุนจดทะเบียนและทุนที�ออกและเรียกชาํระแล้ว 

ณ วนัที) 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 510,000,000 บาทและทุนชําระแล้วจํานวน 
509,999,971.50 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั จํานวน 1,019,999,943 หุ้น มลูคา่ที)ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  

ข้อจาํกัดการถอืหุ้นของชาวต่างชาติ 

ผู้ ถือหุ้นที)เป็นชาวตา่งชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกนัได้ไมเ่กินร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นที)ออกและ
ชําระแล้ว โดย ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2559 หุ้นของบริษัทฯ ที)ถือครองโดยชาวตา่งชาติมีจํานวนร้อยละ 10.677 

7.2 ผู้ถอืหุ้น  

รายชื)อผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรกของ บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) ณ วนัปิด
สมดุจดทะเบียน (Closing Date) เมื)อวนัที) 10 มีนาคม 2560 มีดงันี �  

 

  

รายชื�อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้นที�ถอื 
สัดส่วนการถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 

1 นายชวนินทร์ บณัฑิตกฤษดา          213,074,600  20.890 
2 นางพิมลทิพ บณัฑิตกฤษดา          128,784,180  12.626 
3 นายจิตชยั นิมติรปัญญา           93,023,660  9.120 
4 นางอจัฉรา นิมิตรปัญญา           70,923,660  6.953 
5 น.ส.อมรพรรณ บณัฑิตกฤษดา           51,653,140  5.064 
6 น.ส.ปณดา บณัฑิตกฤษดา           40,563,299  3.977 
7 น.ส.อรวรรณ วรนิจ           36,327,950  3.562 
8 น.ส.เสาวณีย์ อภิวนัทน์โอภาศ           35,478,149  3.478 
9 SAFE HARBOUR HOLDINGS LIMITED           34,400,400  3.373 
10 น.ส.เพ็ญประภา รวมไมตรี           34,000,000  3.333 

รวม         738,229,038  72.376 

จาํนวนหุ้นสามัญทั 3งหมด  1,019,999,943 100.000 
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7.3 การออกหลักทรัพย์อื�น  

ไมม่ี 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลงัการหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย ทั �งนี �บริษัทฯ 
อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที)กําหนดไว้ได้โดยอยู่ภายใต้เงื)อนไขที)การดําเนินการดงักล่าว
จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ผลประกอบการฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และ
ความจําเป็นในการใช้เงินเพื)อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ 

บริษัทยอ่ย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทย่อย ภายหลงัการหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลและการจดัสรรทนุสํารองตามกฎหมาย ทั �งนี �บริษัท
ยอ่ยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคํานึงถึงปัจจยัตา่งๆเพื)อก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น ผลประกอบการฐานะ
การเงิน สภาพคลอ่งทางการเงิน และความจําเป็นในการใช้เงินเพื)อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทรวมถึง
ภาวะเศรษฐกิจ 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯในระยะที�ผ่านมา 5 ปี ย้อนหลัง 

               (หนว่ย : บาท) 

รายละเอียดการ 
จ่ายปันผล 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

1. กําไรสทุธิ งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) 54.80 128.06 164.92 501.26 102.98 

2. จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น) 1 0.20 1.55 480.00 600.00 1,020.00 
3. ปันผลจา่ยตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น) 2 50.00 10.00 0.67 0.83 3 0.08 4 
4. รวมจํานวนเงิน (ล้านบาท) 10.00 15.00 323.27 497.34 3 81.60 4 
5. สดัสว่นการจา่ยปันผล 18.25% 11.71% 196.02% 99.22% 79.24% 

หมายเหต:ุ  1 จํานวนหุ้น มาจากจํานวนหุ้น ณ วนัสิ �นรอบบญัชี 31 ธนัวาคม ของปีนั �นๆ 
2 อตัราการจ่ายปันผลตอ่หุ้น เป็นอตัราเฉลี)ยเงินปันผลตอ่จํานวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม ของทกุปี ซึ)งกรณีที)มีการจ่ายปันผลมากกว่าหนึ)งครั �ง

จะนํามาเฉลี)ยรวมกนัในปี     
3 ในปี 2558 มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการระหว่างเดือนมกราคม-สิงหาคม 2558  ในอตัราหุ้นละ 0.55 บาท รวม

เป็นเงินทั �งสิ �น 264 ล้านบาท นอกจากนั �น ที)ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ได้อนมุตัิการจ่ายหุ้นปันผลในอตัรา 10 หุ้นเดมิตอ่ 7 หุ้น
ปันผล คิดเป็นอตัราการจ่ายปันผล 0.35 บาทต่อหุ้น และเงินสดปันผลในอตัราหุ้นละ 0.0388888889 บาทต่อหุ้น รวม 0.3888888889 
บาทตอ่หุ้น หรือคดิเป็นจํานวนเงินรวมประมาณ 233.334 ล้านบาท  

4 เพื)อนําเสนอให้ที)ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 อนมุตั ิ
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8. โครงสร้างการจัดการ 
 

8.1 โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัทฯ 

 โครงสร้างองค์กร บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) (ข้อมลู ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2559) 

                                                                                                                                

         คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง

คณะกรรมการ

Board of Directors

Company Secretary Audit Committee

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

Executive  Committee

Internal Control

สํานักตรวจสอบภายใน

Risk Committee 

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร

Deputy Chief Executive Officer

ผู้อํานวยการอาวุโส ผู้อํานวยการอาวุโส   ผู้อํานวยการอาวุโส 

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายปฏิบัติการ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

Chief Executive Officer

      รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

Senior Vice President Senior Vice President   Senior Vice President 

ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

และปฏิบัติการ

ผู้ อํานวยการ           ผู้อํานวยการ            ผู้อํานวยการ 

Business Development (GROUP) Operation Human Resource& Administration

 Vice  President  Business  

Development   & Operation (JWDIL)

Vice President  Vice President Vice President 

ที�ปรึกษาการจัดการสินค้า

อันตราย ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร  ฝ่ายบริหารจัดการสํานักงาน ฝ่ายบัญชีและการเงิน

รองผู้อํานวยการ

 ฝ่ายสื�อสารองค์กร

Assistant Vice President

 Corporate Communications

 Management of Dangerous 

Goods Advisor Corporate Strategy              Administration  Accounting & Finance

Chief Financial Officer

ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายการเงิน
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8.1.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวน 9 ทา่น ดงันี � 

รายชื�อ ตาํแหน่ง 

1. นายมงักร ธนสารศิลป์ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
2. นายชวนินทร์ บณัฑิตกฤษดา กรรมการบริษัท 
3. นางสาวอมรพรรณ บณัฑิตกฤษดา กรรมการบริษัท 
4. นายจิตชยั นิมติรปัญญา กรรมการบริษัท  
5. นางอจัฉรา นิมิตรปัญญา กรรมการบริษัท 
6. นางสาวอรวรรณ วรนิจ1 กรรมการบริษัท 
7. นายธเนศ พิริย์โยธินกลุ กรรมการบริษัท 
8. นายวเิชฐ ตนัตวิานิช กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
9. นายวชิญา จาตกิวณิช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

หมายเหต:ุ   1 นางสาวอรวรรณ วรนิจ ได้ขอลาออกจากการดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามมตกิารประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั �งที) 3/2559 
เมื)อวนัที) 11 สิงหาคม 2559 และต่อมาที)ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั �งที) 1/2560 ได้มีมติแต่งตั �งนายสมบูรณ์ ประสิทธิiจูตระกูลเป็น
กรรมการบริษัททดแทน เมื)อวนัที) 23 กมุภาพนัธ์ 2560 

 กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม คือ (1) นายชวนินทร์ บณัฑิตกฤษดา ลงลายมือชื)อ ร่วมกบั (2) นางสาวอมรพรรณ 
บณัฑิตกฤษดา หรือนายจิตชยั นิมิตรปัญญา หรือนางอจัฉรา นิมิตรปัญญา กรรมการรวมเป็นสองคนและประทบัตรา
สาํคญัของบริษัทฯ  

8.1.2 ผู้บริหาร 

ผู้บริหารประกอบด้วย 5 ทา่น ดงันี � 

รายชื�อ ตาํแหน่ง 

1. นายชวนินทร์ บณัฑิตกฤษดา ประธานเจ้าหน้าที)บริหาร และรักษาการผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่ายปฏิบตัิการ 
2. นายจิตชยั นิมติรปัญญา รองประธานเจ้าหน้าที)บริหาร 
3. นายเอกพงษ์ ตั �งศรีสงวน ประธานเจ้าหน้าที)ฝ่ายการเงิน 
4. นางสาวอมรพรรณ บณัฑิตกฤษดา ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่ายทรัพยากรบคุคล/ฝ่ายธุรการ 
5. นายธเนศ พิริย์โยธินกลุ ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
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การประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะในระหว่างปี 2559  

(จํานวนครั �งการเข้าประชมุ/จํานวนครั �งประชมุทั �งหมดในระหวา่งปี 2559)  

ชื�อ-นามสกุล 
การประชุม 

คณะกรรมการ 
บริษัท 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะอนุกรรมการ  
สามัญผู้ถอืหุ้น กรรมการ บริหาร  
ประจาํปี 2559 บริหาร ความเสี�ยง  

กรรมการบริษัท            
1.นายมงักร ธนสารศิลป์ เข้า 5/5 5/5      
2.นายชวนินทร์ บณัฑิตกฤษดา เข้า 5/5   16/17    
3.นางสาวอมรพรรณ บณัฑิตกฤษดา เข้า 5/5        
4.นายจิตชยั นิมิตรปัญญา เข้า 5/5   14/17 10/10  
5.นางอจัฉรา นิมิตรปัญญา เข้า 5/5   15/17 7/10  
6.นางสาวอรวรรณ วรนิจ 1 เข้า 3/3        
7.นายธเนศ พิริย์โยธินกลุ เข้า 5/5   12/17 7/10  
8.นายวิเชฐ ตนัติวานิช เข้า 4/5 4/5      
9.นายวิชญา จาติกวณิช เข้า 5/5 5/5      
กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี�ยง  

1.นายวิชช ุสงักรธนกิจ       17/17 5/10  
2.นายณฐัภมู ิเปาวรัตน์       17/17 10/10  
3.นายเอกพงษ์ ตั �งศรีสงวน       16/17 7/10  

หมายเหต:ุ 1 นางสาวอรวรรณ วรนิจ ได้ขอลาออกจากการดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามมตกิารประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั �งที) 3/2559 เมื)อ
วนัที) 11 สงิหาคม 2559 

2 จํานวนครั �งที)เข้าประชมุปี 2559 นบัจนถึงวนัที) 31 ธนัวาคม 2559  
3 ทั�งนี� คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกํ้าหนดนโยบายเกี�ยวกบัองค์ประชมุขั�นตํ�า ณ ขณะที�กรรมการจะลงมติในที�ประชุมคณะกรรมการว่า ต้องมี
กรรมการอยู่ไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั�งหมด 
 

8.2  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

8.2.1 ค่าตอบแทนที�เป็นตัวเงนิ 

(1)  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนของบริษัทได้กําหนดนโยบายคา่ตอบแทน โดยมีรายละเอียดดงันี � 
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(ก)  อตัราเบี �ยประชมุกรรมการ 

 จาํนวน เบี 3ยประชุมกรรมการบริษัท 
(บาทต่อครั3ง) 

ประธานกรรมการบริษัท 1 ทา่น 12,000 
กรรมการบริษัท 8 ทา่น 10,000 

(ข)  อตัราเบี �ยประชมุกรรมการตรวจสอบ 

 จาํนวน เบี 3ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 
(บาทต่อครั3ง) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ทา่น 12,000 
กรรมการตรวจสอบ 2 ทา่น 10,000 

คา่ตอบแทนที)บริษัทฯ จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี � 

หมายเหต ุ 1 นางสาวอรวรรณ วรนิจ ได้ขอลาออกจากการดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามมตกิารประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั �งที) 3/2559 
เมื)อวนัที) 11 สงิหาคม 2559 

   2 เบี �ยประชมุปี 2559 นบัจนถึงวนัที) 31 ธนัวาคม 2559 

    
 
 
 

 
 

กรรมการ 

เบี 3ยประชุม (หน่วย: บาท) 2 
ปี 2559 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

รวม 

นายมงักร ธนสารศิลป์  60,000 50,000 110,000 

นายชวนินทร์ บณัฑิตกฤษดา 50,000 - 50,000 

นางสาวอมรพรรณ บณัฑิตกฤษดา 50,000 - 50,000 

นายจิตชยั นิมิตรปัญญา  50,000 - 50,000 

นางอจัฉรา นิมืตรปัญญา  50,000 - 50,000 

นางสาวอรวรรณ วรนิจ 1 30,000 - 30,000 

นายวิเชฐ ตนัติวานิช  40,000 48,000 88,000 

นายวิชญา จาติกวณิช  50,000 50,000 100,000 

นายธเนศ พิริย์โยธินกลุ  50,000 - 50,000 
รวม 430,000 148,000 578,000 
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  (2)  ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัทฯ 

 ในปี 2559 ค่าตอบแทนรวมที)เป็นตัวเงินของคณะผู้บริหาร จํานวน 5 ท่าน รวมเป็นจํานวนเงิน 
24,873,460 บาท ซึ)งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน โบนสัรวม และค่าตอบแทนอื)นๆ ซึ)งค่าตอบแทน
ดงักลา่วจะเชื)อมโยงกบัการดําเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารเป็นเกณฑ์ 

 ปี 2558 ปี 2559 

จาํนวนราย จาํนวนเงนิ (บาท) จาํนวนราย จาํนวนเงนิ (บาท) 

เงินเดือนรวม 5 20,911,112.00 5 23,448,240.00 

โบนสัรวม 5 4,764,800.00 5 1,425,220.00 

รวม  25,675,912.00  24,873,460.00 

 (3)  เงนิกองทุนสาํรองเลี 3ยงชีพ 

 บริษัทได้จดัให้มีกองทนุสํารองเลี �ยงชีพ โดยในปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี �ยง
ชีพสาํหรับผู้บริหารจํานวน 5 ราย จํานวน 1,030,098 ล้านบาท 

 ปี 2558 ปี 2559 
จาํนวนราย จาํนวนเงนิ (บาท) จาํนวนราย จาํนวนเงนิ (บาท) 

เงินสมทบกองทนุสาํรองเลี �ยงชีพ 5 864,000.00 5 1,030,098.00 

  (4)  ค่าตอบแทนอื�นๆ 

       ไมม่ี 

8.3.1 จาํนวนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร) 
ณ วนัที) 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร) รวมทั �งสิ �น 1,251 คน โดยมี

รายละเอียดดงัตอ่ไปนี �  

จาํนวนพนักงาน (คน) 1 ณ วันที� 31 ธ.ค. 2559 

ธุรกิจให้บริการจดัเก็บและบริหารสินค้า 742 

ธุรกิจให้บริการขนสง่สินค้า 99 

ธุรกิจให้บริการขนย้ายในประเทศและตา่งประเทศ 209 

ธุรกิจให้บริการจดัการเอกสารและข้อมลู 130 

ธุรกิจอื)นๆ 71 
รวม 1,251 
หมายเหต:ุ 1 จํานวนพนกังานทั �งหมดรวมจํานวนพนกังานใน PCS PLP และ JAPAC ซึ)งรวมกิจการกบักลุม่บริษัท 

8.3 บุคลากร 
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8.3.2 ค่าตอบแทนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร) 

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จํานวนรวมทั �งสิ �น  
273,345,637.67 บาท 1 ซึ)งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงิน
ประกนัสงัคม เป็นต้น  

 
ปี 2558 ปี 2559 

จาํนวนราย จาํนวนเงนิ (บาท) จาํนวนราย จาํนวนเงนิ (บาท) 
เงินเดือนรวม 1,224 226,082,667.02 1,251 251,092,325.42 

โบนสัรวม 1,074 34,032,215.50 1,134 22,253,312.25 
รวม  260,114,882.52   273,345,637.67 

หมายเหต:ุ 1 คา่ตอบแทนพนกังานทั �งหมดรวมคา่ตอบแทนพนกังานใน PCS PLP และ JAPAC   

8.3.3 ค่าตอบแทนอื�น 

เงินกองทนุสํารองเลี �ยงชีพในรอบปี 2559 บริษัทฯได้สมทบเงินเข้ากองทนุสํารองเลี �ยงชีพให้แก่พนกังานของ
บริษัทฯ ดงันี � 

 

ปี 2558 ปี 2559 
จาํนวนราย จาํนวนเงนิ (บาท) จาํนวนราย จาํนวนเงนิ (บาท) 

เงินสมทบกองทนุสาํรองเลี �ยงชีพ 528 5,270,727.12 582 6,272,724.78 

ข้อพิพาทด้านแรงงานที�สาํคัญในช่วง 3 ปี ที�ผ่านมา 

 บริษัทฯ ไมม่ีข้อพิพาทด้านแรงงานที)มีนยัสาํคญัตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที)ทรงคุณค่า ที)จะช่วยผลักดันให้บริษัทฯให้บริการลูกค้าได้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุอย่างยั)งยืน บริษัทฯจึงมีนโยบายการพฒันาบคุลากรในด้านการพฒันาให้ความรู้ 
ความเข้าใจ เสริมสร้างทกัษะ และเพิ)มพนูทศันคติอยา่งเหมาะสมตามความต้องการของพนกังานในแตล่ะฝ่ายงาน โดย
บริษัทฯ ได้จัดให้มีแผนการพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างสมํ)าเสมอต่อเนื)อง และกําหนดให้บุคลากรรับการ
ฝึกอบรมตามแผนที)วางไว้ 
 
9. การกาํกับดูแลกิจการ 

 
9.1 นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที)ดีว่าเป็นสิ)งสําคัญที)จะช่วยส่งเสริมการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ และมีการเจริญเติบโตอย่างยั)งยืน  ซึ)งจะนําไปสูป่ระโยชน์สงูสดุต่อผู้มีสว่น
เกี)ยวข้องทกุฝ่าย ตั �งแตพ่นกังาน ผู้ลงทนุ ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสียอื)นๆ  ดงันั �น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรให้มี
การจดัทํานโยบายการกํากบัดแูลกิจการขึ �น โดยครอบคลมุเนื �อหาหลกัการสําคญัตั �งแต่โครงสร้าง บทบาทหน้าที) และ
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  จนถึงหลกัการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชดัเจน และสามารถ
ตรวจสอบได้เพื)อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กร ทําให้เกิดความเชื)อมั)นว่าการดําเนินงานใดๆ  ของบริษัทฯ กระทํา
ด้วยความเป็นธรรม  และคํานงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 

ทั �งนี � คณะกรรมการ และคณะผู้บริหารของบริษัทฯ จะยึดมั)นในหลกัการดําเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั)น และ
ซื)อสตัย์สจุริต โดยมีการกําหนดวิสยัทัศน์ นโยบาย และแนวปฏิบัติที)กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือในการ
ปฏิบตัิหน้าที)ตามความรับผิดชอบเพื)อให้มีการผลกัดนัให้เกิดวฒันธรรมในการกํากบัดแูลกิจการที)ดีอยา่งตอ่เนื)อง และ
เป็นรากฐานการเติบโตที)ยั)งยืน สร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน เพื)อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของคณะกรรมการ
บริษัท ได้วางโครงสร้างองค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน ซึ)งครอบคลุม
หลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลกิจการที)ดี ภายใต้ระเบียบปฏิบตัิของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

หลักการ และนโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสําคญัต่อการปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการที)ดี โดยได้ตระหนกัถึง
บทบาท และหน้าที)ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารในการสร้างเสริมให้เกิดการกํากบัดแูลกิจการ
ที)ดี  เพื)อเพิ)มขีดความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ และให้ความเชื)อมั)นแก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ ที)เกี)ยวข้องทุก
ฝ่าย ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใสจึงได้มีการกําหนดนโยบายสนบัสนนุกํากบัดแูลกิจการ โดย
ครอบคลมุหลกัการสาํคญัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที)ดีใหมใ่น 5 หมวด ดงันี � 

1) สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

นอกเหนือจากสิทธิพื �นฐานของผู้ ถือหุ้น เช่นสิทธิในการซื �อ ขายหรือโอนหลกัทรัพย์ที)ตนถืออยู่ สิทธิในการ
ได้รับสว่นแบ่งผลกําไรจากบริษัทฯ สทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ให้ความสาํคญัต่อสทิธิของผู้ ถือหุ้นใน
การได้รับข้อมลูของบริษัทฯ อย่างถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทนัเวลา และเท่าเทียมกนั  เพื)อประกอบการตดัสินใจใน
ทกุๆ เรื)อง คณะกรรมการบริษัท จึงกําหนดนโยบายดงันี �   

1.1 บริษัทฯ จะจดัสง่หนงัสือนดัประชุมพร้อมทั �งข้อมลูประกอบการประชมุตามวาระตา่งๆ อย่างเพียงพอ
เพื)อให้ผู้ ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณา โดยจะจดัสง่เป็นการลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นตามระยะเวลาที)กฎหมาย 
ประกาศ หรือระเบียบที)เกี)ยวข้องกําหนด เพื)อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ศกึษาข้อมลูอยา่งครบถ้วน  

1.2 ในกรณีที)ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถ
มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ หรือบคุคลใด เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉันทะที)บริษัทฯ ได้จดัส่งไป
พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

1.3 อํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนัในการเข้าร่วมประชมุทั �งในเรื)องสถานที) และ
เวลาที)เหมาะสม 

1.4 ในการประชุมผู้ ถือหุ้นจะดําเนินการประชุมตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ โดยจะพิจารณา
และลงคะแนนเรียงตามลาํดบัวาระที)กําหนดไว้ไมเ่ปลี)ยนแปลงข้อมลูที)เป็นสาระสาํคญัหรือเพิ)มวาระการประชุมโดยไม่
จําเป็นและเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิเทา่เทียมกนัในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะตา่งๆ 
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1.5 เพิ)มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ ถือหุ้นผ่านทาง เวบไซต์ของบริษัทฯ ในกรณีที)เป็นหนงัสือ
เชิญประชุมผู้ ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวนัประชุมล่วงหน้าเพื)อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการ
ประชมุได้อยา่งสะดวก และครบถ้วน 

1.6 สง่เสริมให้กรรมการทกุทา่นและผู้บริหารที)เกี)ยวข้องเข้าร่วมประชมุเพื)อตอบข้อซกัถามจากผู้ ถือหุ้นโดย
พร้อมเพรียงกนั 

1.7 จดบนัทึกรายงานการประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นซกัถาม และ
ข้อคิดเห็นที)สาํคญัไว้ในรายงานการประชมุเพื)อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วนั นบัแต่วนัที)มี
การประชุมผู้ ถือหุ้น และบริษัทฯ จะนําส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
หนว่ยงานที)เกี)ยวข้องภายในเวลาที)กําหนดรวมถึงนํารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื)อให้ผู้
ถือหุ้นได้พิจารณา 

2) การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั ดงันั �น คณะกรรมการบริษัท จึงกําหนด
นโยบายดงันี � 

2.1 ให้บริษัทฯ จดัสง่หนงัสือนดัประชุมพร้อมทั �งข้อมลูประกอบการประชุมให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าก่อน
การประชุมตามระยะเวลาที)กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบที)เกี)ยวข้องกําหนดเพื)อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมลู
อย่างครบถ้วนก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทั �งเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่คําถามลว่งหน้าก่อนวนัประชุมไปยงัเลขานกุาร
บริษัท และบริษัทฯ จะรวบรวมเพื)อนําคําถามที)สาํคญัไปสอบถามในที)ประชมุตอ่ไป 

2.2 อํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นที)ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบ
ฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ)ง หรือให้มีกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 คน เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและลงมติแทน
ได้ โดยให้แจ้งรายชื)อกรรมการอิสระดงักลา่วไว้ในหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น 

2.3 ให้ปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย ไม่
วา่จะเป็นผู้ ถือหุ้นชาวไทย หรือผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ 

3) การคาํนึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ตระหนกัและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสว่นได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น 
พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี � คู่แข่งทางการค้า สงัคมรวมทั �งชุมชนใกล้เคียงที)
เกี)ยวข้อง ทั �งนี � เพื)อสร้างความเข้าใจอนัดีและการร่วมมือกนัระหวา่งบริษัทฯ และผู้มีสว่นได้เสีย อนัจะเป็นประโยชน์ต่อ
การดําเนินธุรกิจและสร้างความเชื)อมั)น รวมทั �งเพิ)มขีดความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัทฯ ในระยะยาวจึงได้มีการ
กําหนดนโยบาย และแนวปฏิบตัิ ดงันี � 

(ก) ผู้ ถือหุ้น 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั)นที)จะดําเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใสและมุง่เน้นพฒันาองค์กรให้มีการเติบโตอยา่งยั)งยืน และ
ตอ่เนื)อง เพื)อสร้างผลตอบแทนที)เหมาะสมให้กบัผู้ ถือหุ้นและเพื)อเพิ)มมลูคา่ของบริษัทฯ  
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(ข) พนกังาน  

บริษัทฯ มีนโยบายที)จะปฏิบตัิกบัพนกังานทกุคนอยา่งเทา่เทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนและสวสัดิการที)
เหมาะสมตามความรู้ความสามารถของพนกังานแต่ละคนให้ความสําคญัต่อการพฒันาความรู้  ความสามารถของ
พนกังาน เพื)อพฒันาทกัษะในการทํางานให้มีประสทิธิภาพสงู รวมทั �งมีการจดัตั �งกองทนุสาํรองเลี �ยงชีพสาํหรับพนกังาน   

(ค) คูค้่า   

บริษัทฯ มีนโยบายที)จะปฏิบตัิต่อคู่ค้าทกุฝ่ายอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม ซื)อสตัย์และไม่เอาเปรียบ รวมทั �ง
ปฏิบตัิให้เป็นไปตามสญัญา ให้ข้อมลูที)เป็นจริง และตั �งอยูบ่นพื �นฐานของความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ  

ทรัพย์สนิทางปัญญา 

บริษัทเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของบคุคลอื)นและจะนํามาใช้ต่อเมื)อได้รับสิทธิiในการใช้งานเท่านั �น การ
ละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาถือเป็นการขดัตอ่นโยบายของบริษัท 

บริษัทได้จดัซื �อซอฟต์แวร์ลขิสทิธิi (software) ที)จําเป็นให้กบัพนกังานเพื)อใช้ในการทํางานอย่างเพียงพอ และ
ไมอ่นญุาตให้พนกังานลงซอฟต์แวร์ที)ไมม่ีลขิสทิธิiมาติดตั �งในคอมพิวเตอร์หรืออปุกรณ์ของบริษัท 

เจ้าหนี � 

 บริษัทเน้นการสร้างความเชื)อมั)นให้แก่เจ้าหนี �โดยเน้นที)ความสจุริตและยึดมั)นตามเงื)อนไขและสญัญาที)ทําไว้
กบัเจ้าหนี �อยา่งเคร่งครัด โดยมีแนวทางปฏิบตัิตอ่เจ้าหนี �ดงันี � 

 1.จดัทําสญัญาที)เป็นธรรมและปฏิบตัิตามข้อตกลงที)มีตอ่กนั 

2.ในกรณีที)ไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื)อนไขที)ได้ตกลงกนัไว้ได้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี �ทราบโดยเร็วเพื)อร่วมกนั
หาแนวทางแก้ไขและป้องกนัความเสยีหาย 

(ง) ลกูค้า  

บริษัทฯ มีความมุ่งมั)นที)จะเอาใจใสแ่ละรับผิดชอบต่อลกูค้า เช่น การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
และตรงต่อเวลา การรักษาความลบัของลกูค้า โดยบริษัทฯ มีหน่วยงานหรือบุคคลที)ทําหน้าที)ดูแลความสมัพนัธ์กับ
ลกูค้า 

(จ) คูแ่ขง่ทางการค้า 

บริษัทฯ มีนโยบายที)จะประพฤติตามกรอบกติกาการแขง่ขนัที)ดี ไมแ่สวงหาข้อมลูที)เป็นความลบัของคูแ่ขง่ทาง
การค้าด้วยวิธีการที)ไมส่จุริต หรือไมเ่หมาะสม และไมทํ่าลายชื)อเสยีงของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยการกลา่วหาในทางร้าย  

(ฉ) ชมุชนและสงัคม 

บริษัทฯ มีความมุง่มั)นที)จะปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองที)ดี โดยปฏิบตัิตามกฎหมาย และข้อบงัคบัที)เกี)ยวข้องอย่าง
ครบถ้วน มุ่งมั)นในการพฒันาส่งเสริม และยกระดบัคณุภาพชีวิตของสงัคม และชุมชนที)บริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือ
ตั �งอยูใ่ห้มีคณุภาพดีขึ �นพร้อมๆ กบัการเติบโตของบริษัทฯ 
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(ช) สิ)งแวดล้อม 

บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที)เกี)ยวข้องกบัสิ)งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และให้ความสาํคญักบั
การควบคุมผลกระทบต่อสิ)งแวดล้อมอย่างต่อเนื)อง นอกจากนี �ยงัได้ส่งเสริมให้บริษัทในกลุ่มให้บริการใดๆ ที)เป็นมิตรต่อ
สิ)งแวดล้อมโดยคํานึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั �งส่งเสริมและการสนบัสนุนกิจกรรมการดูแลรักษา
ธรรมชาติและอนรัุกษ์พลงังาน และจดัให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนกังานเกี)ยวกบัสิ)งแวดล้อม รวมทั �งมีนโยบายที)จะ
คดัเลอืกและสง่เสริมการใช้ผลติภณัฑ์ที)เป็นมิตรกบัสิ)งแวดล้อม 

4) การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั)นที)จะดแูลให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบียบที)เกี)ยวข้องกบัการ
เปิดเผยข้อมลู โดยบริษัทฯ จะให้ความสําคญักบัการเปิดเผยอย่างถกูต้อง ครบถ้วน และโปร่งใสทั �งข้อมลูของบริษัทฯ 
ข้อมลูทางการเงินและข้อมูลทั)วไปที)มิใช่ข้อมลูทางการเงิน เพื)อให้ผู้ ที)เกี)ยวข้องทั �งหมดได้รับข้อทราบข้อมูลอย่างเท่า
เทียมกนั โดยภายหลงัจากที)บริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ จะ
ทําการเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ ถือหุ้น และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื)อการเผยแพร่ข้อมลูของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

นอกจากนี � คณะกรรมการบริษัท ยงัให้ความสาํคญัตอ่รายงานทางการเงิน เพื)อให้แสดงถึงสถานะทางการเงิน 
และผลการประกอบการที)แท้จริงของบริษัทฯ โดยอยู่บนพื �นฐานของข้อมูลทางบญัชีที)ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ
ตามมาตรฐานทางการบัญชีซึ)งเป็นที)ยอมรับโดยทั)วไป และบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี)ยวกับกรรมการแต่ละท่าน 
ตลอดจนบทบาท และหน้าที)ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ รวมถึงจะเปิดเผย
ค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดบัสงูในรายงานประจําปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการ
ข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) 

ในสว่นของงานด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ บริษัทฯ จะจดัให้มีเจ้าหน้าที)ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations) 
เพื)อทําหน้าที)ติดต่อและให้ข้อมลูกบัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์หรือหน่วยงานที)เกี)ยวข้อง รวมถึงบคุคล
ใดๆ ซึ)งข้อมลูดงักลา่วจะเป็นข้อมลูที)ถกูต้อง ครบถ้วน และตรงตอ่ความเป็นจริง 

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นเกี)ยวกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ การกํากบัดแูลกิจการ
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที)จะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น โดยคํานงึถึงประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสยี
ทกุฝ่าย 

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที)ในการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
และมติที)ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยปฏิบตัิหน้าที)ด้วยความซื)อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และผู้
มีสว่นได้เสยี ทั �งในระยะสั �น และระยะยาว และเพื)อให้มั)นใจวา่การดําเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางที)ก่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสยี คณะกรรมการบริษัท จะดแูลให้มีการจดัทําวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย 
นโยบาย ทิศทางการดําเนินงาน แผนกลยทุธ์ แผนงาน และงบประมาณประจําปีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท 
จะร่วมแสดงความคิดเห็น เพื)อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกนัก่อนที)จะพิจารณาอนมุตัิ และติดตามให้มี
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การบริหารงานเพื)อให้เป็นไปตามเป้าหมายที)วางไว้ โดยยึดถือแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์   

5.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที)มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจ 
ทําหน้าที)กําหนดนโยบาย วิสยัทศัน์ กลยทุธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกํากบั
ดแูลให้คณะผู้บริหารมีการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที)กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลภายใต้
กรอบของกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติที)ประชมุผู้ ถือหุ้น และมติที)ประชุมคณะกรรมการ ด้วยความรับผิดชอบ 
ซื)อสตัย์สจุริต ระมดัระวงั ตามหลกัการข้อพงึปฏิบตัิที)ดี  เพื)อเพิ)มมลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่กิจการและความมั)นคง
สงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น  

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 9 คน ซึ)งประกอบด้วยกรรมการที)เป็นผู้บริหารจํานวน 4 
คน กรรมการที)ไม่เป็นผู้บริหารจํานวน 2 คน และเป็นกรรมการอิสระจํานวน 3 คน โดยกรรมการอิสระเป็นบคุคลที)มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที) เกี)ยวข้องได้กําหนดไว้ ซึ)งในจํานวนนี �เป็น
คณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 คน ทั �งนี �  กรรมการไมน้่อยกว่ากึ)งหนึ)งของจํานวนกรรมการทั �งหมดจะต้องมีถิ)นที)อยู่
ในประเทศไทย 

กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบตัิหน้าที) และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตดัสินใจในเรื)อง
ต่างๆ  โดยสามารถตั �งคําถาม  แสดงความคิดเห็น  หรือคดัค้านในกรณีที)มีความเห็นขดัแย้งในเรื)องที)มีผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มีสว่นได้เสยี 

อนึ)ง คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที)บริหารต้องไม่เป็นบุคคล
เดียวกนัเพื)อให้เกิดความชดัเจนให้ด้านความรับผิดชอบระหว่างการกําหนดนโยบายการกํากบัดแูลและการบริหารงาน
ประจํา ทั �งนี �บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที)ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กบัผู้บริหารอย่างชดัเจน 
และมีการถ่วงดลุอํานาจการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัท ทําหน้าที)ในการกําหนดนโยบายและกํากบัดแูลการ
ดําเนินงานของผู้บริหารในระดบันโยบาย ขณะที)ผู้บริหารทําหน้าที)บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตาม
นโยบายที)กําหนด 

5.2 วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครั �งให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ)งในสามเป็นอตัรา ถ้า
จํานวนกรรมการที)จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที)สดุกับสว่นหนึ)งในสาม  กรรมการที)
จะต้องออกจากตําแหนง่ในปีแรก และปีที)สองภายหลงัการแปรสภาพนั �นให้จบัสลากกนั  สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการ
คนที)อยู่ในตําแหนง่นานที)สดุนั �นเป็นผู้ออกจากตําแหนง่ กรรมการซึ)งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกตั �งใหม่อีกได้โดยที)
ประชมุผู้ ถือหุ้น  

นอกจากการพ้นตําแหนง่ตามวาระแล้ว  กรรมการพ้นจากตําแหนง่เมื)อ  

(ก) เสยีชีวิต 
(ข) ลาออก 
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(ค) ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 
(ง) ที)ประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี)ของจํานวนผู้ ถือหุ้นที)มีประชุม 

และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้ นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ)งหนึ)งของจํานวนหุ้นถือโดยผู้ ถือหุ้นที)มา
ประชมุ และมีสทิธิออกเสยีง   

(จ) ศาลมีคําสั)งให้ออก  

5.3 การสรรหากรรมการ 

การสรรหากรรมการนั �น บริษัทฯ จะให้ความสําคญักบับคุคลที)มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์มีประวตัิ
การทํางานที)ดี และมีภาวะผู้ นํา วิสยัทัศน์กว้างไกล รวมทั �งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศันคติที)ดีต่อองค์กร 
สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออนัเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการของบริษัทฯ  นอกจากนี �ยงัจะคํานึงถึง
คณุสมบตัิที)เหมาะสม และสอดคล้องกบัองค์ประกอบ และโครงสร้างของกรรมการตามกลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ 
อีกด้วยมีกระบวนการที)โปร่งใส สร้างความมั)นใจให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

5.4 ค่าตอบแทนกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื)อนําเสนอต่อที)ประชุมผู้ ถือหุ้น โดย
คํานงึถึงหลกัเกณฑ์ ดงันี �   

(ก) ผลประกอบการของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนกรรมการของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ในประเภทและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกนั 

(ข) ประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้าที) และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการแตล่ะทา่น  
(ค) ประโยชน์ที)คาดวา่บริษัทฯ จะได้รับจากกรรมการแตล่ะทา่น 
(ง) คา่ตอบแทนที)กําหนดขึ �นนั �นจะต้องสามารถจงูใจกรรมการที)มีคณุสมบตัิเหมาะสมกบัความจําเป็นและ

สถานการณ์ของบริษัทฯ ให้มาเป็นกรรมการหรือผู้บริหารได้  

5.5 บทบาทหน้าที�ของคณะกรรมการบริษัท 

ในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย  วตัถุประสงค์ 
และข้อบงัคบัของบริษัทฯ รวมทั �งมติของที)ประชุมผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการยงัมีอํานาจหน้าที) และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท ไว้ตามที)ปรากฏในข้อกําหนดเกี)ยวกบัขอบเขต อํานาจหน้าที)ของคณะกรรมการบริษัท  

5.6 คณะกรรมการชุดย่อย และหน้าที�ความรับผิดชอบ 

ปัจจบุนั คณะกรรมการบริษัท ได้แตง่ตั �งคณะกรรมการชดุยอ่ยจํานวน 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี)ยง โดยได้มีการกําหนดขอบเขต อํานาจ หน้าที) และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะชดุไว้อยา่งชดัเจน  

ปัจจบุนับริษัทฯ ไมม่ีคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา ซึ)งไมเ่ป็นไปตามหลกัการ
กํากับดูแลกิจการที)ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื)องจากบริษัทฯ พิจารณาให้คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที)บริหาร เป็นผู้ พิจารณาสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนสําหรับผู้บริหารที)
สาํคญั ทั �งนี �คา่ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที)บริหารจะพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท 
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5.7 บทบาทหน้าที�ของเลขานุการบริษัท 

เลขานกุารบริษัท ได้รับการแตง่ตั �งจากคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที)รับผิดชอบดําเนินการดงัตอ่ไปนี �  

1. ให้คําแนะนําเบื �องต้นแก่กรรมการเกี)ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายข้อกําหนดกฎระเบียบและข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ และติดตามดแูลให้มีการปฏิบตัิอยา่งถกูต้องและสมํ)าเสมอ 

2. ดแูลให้การเปิดเผยข้อมลูและรายงานสนเทศในสว่นที)รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

3. จดัทําและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี �  
3.1 ทะเบียนกรรมการ  
3.2 หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการและรายงานการประชมุคณะกรรมการ  
3.3 หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น  
3.4 รายงานประจําปีของบริษัทฯ 
3.5 รายงานการมีสว่นได้เสยีของกรรมการและผู้บริหาร  

6) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ กําหนดหลกัเกณฑ์การประชมุคณะกรรมการบริษัท ดงันี � 

6.1 คณะกรรมการบริษัท มีการกําหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 6 ครั �งต่อปี และมีการประชุม
พิเศษเพิ)มตามความจําเป็น และเหมาะสม โดยแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนั และการประชุมทกุครั �ง จะต้องมีกรรมการ
มาประชมุไมน้่อยกวา่กึ)งหนึ)งของจํานวนกรรมการทั �งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ  

6.2 กําหนดการประชุม การจัดทําระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรม  
การฯ ได้กําหนดการประชุมคณะกรรมการฯเป็นการล่วงหน้าทั �งปี และแจ้งกรรมการแต่ละคนรับทราบกําหนดการ
ดงักลา่วสาํหรับปี 2559 คณะกรรมการฯ กําหนดให้มีการประชมุเวลา 15.30 น. 

6.3 กรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั �งคณะจึงครบเป็นองค์ประชุม ใน
การประชุมแต่ละครั �งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั)วโมง ประธานคณะกรรมการบริษัทจะทําหน้าที)ดแูลจดัสรรเวลาแต่ละ
วาระให้อยา่งเพียงพอสําหรับกรรมการที)จะอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระในประเด็นที)สาํคญั โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นเกี)ยวข้องอย่างเป็นธรรม รวมทั �งให้ฝ่ายบริหารที)เกี)ยวข้องนําเสนอข้อมลู
ประกอบการอภิปรายปัญหาสาํคญั 

6.4 มีการกําหนดวาระชดัเจนลว่งหน้าโดยประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการร่วมกนัพิจารณาเรื)องที)
จะเข้าเป็นวาระการประชุม ทั �งนี �เลขานุการบริษัทมีหน้าที)ดแูลให้กรรมการได้รับเอกสารการประชุมลว่งหน้าก่อนการ
ประชมุเป็นเวลาเพียงพอสาํหรับการศกึษา และพิจารณาเรื)องเพื)อการให้ความเห็น และการออกเสยีงลงคะแนน  

6.5 เลขานุการบริษัททําหน้าที)จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมให้กรรมการลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั ยกเว้นเรื)องที)ต้องพิจารณาเร่งด่วน ทั �งนี �รูปแบบของเอกสาร
ประกอบการประชมุ จะมีบทสรุปซึ)งแสดงถึงประเด็นสาํคญัของเรื)องที)จะต้องพิจารณา  
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6.6 จดัสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที)ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพื)ออภิปราย และเพียงพอสําหรับ
คณะกรรมการที)จะอภิปรายในประเด็นสาํคญั เปิดโอกาสและสนบัสนนุให้กรรมการแตล่ะท่าน แสดงความคิดเห็นก่อน
สรุปความเห็นที)ได้จากที)ประชมุ 

6.7 ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ)งมีส่วนได้เสียในเรื)องที)พิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียง 
หากเป็นการพิจารณารายการที)เกี)ยวโยง กรรมการที)มีสว่นได้เสยีจะต้องไมอ่ยูใ่นที)ประชมุในวาระดงักลา่ว 

6.8 เลขานกุารบริษัทจะจดัทํารายงานการประชุมและเสนอให้ประธานคณะกรรมการบริษัทสอบทานและ
สง่ให้กรรมการทกุทา่นให้ความเห็นโดยจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเจ็ด (7) วนันบัจากวนัที)ประชมุ ในรายงานการ
ประชุมทกุครั �ง ต้องมีการจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที)ผ่านการรับรอง
จากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ ที)เกี)ยวข้องสามารถตรวจสอบได้   

6.9 การประชุมของกรรมการที)ไม่เป็นผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้กรรมการที)ไม่เป็น
ผู้บริหารประชุมระหว่างกันเป็นประจําอย่างน้อยปีละ 1 ครั �ง เพื)อให้กรรมการที)ไม่เป็นผู้บริหารได้แลกเปลี)ยนความ
คิดเห็นและพิจารณาประเด็นตา่งๆทั �งที)เกี)ยวกบัธุรกิจของบริษัท และเรื)องที)อยูใ่นความสนใจ 

7) รายงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทาง
การเงินที)ปรากฏในรายงานประจําปี การจัดทํารายงานทางการเงินเป็นการจัดทําตามมาตรฐานการบญัชีที)รับรอง
โดยทั)วไป โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีที)เหมาะสม และถือปฏิบตัิสมํ)าเสมอ และใช้ดลุยพินิจอย่างระมดัระวงัในการจดัทํา 
รวมทั �งกําหนดให้มีการเปิดเผยข้อมลูสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน  โดยคณะกรรมการบริษัท 
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดแูลเกี)ยวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ ให้ความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษัท  

8) การเสริมความรู้และมุมมองในธุรกิจแก่กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ยงัมุง่เน้นให้มีการเสริมความรู้แก่กรรมการ และกรรมการชดุยอ่ย โดยให้กรรมการแตล่ะ
ทา่นเข้าร่วมการอบรม ซึ)งจดัโดยหนว่ยงานตา่งๆ เพื)อเสริมสร้างความรู้ และมมุมองใหม่ๆ  ให้แก่กรรมการทกุคน รวมถึง
จดัให้มีโครงการสาํหรับพฒันาผู้บริหารเพื)อประโยชน์ในการพิจารณาประกอบแผนการสบืทอดงาน  

คณะกรรมการยงัมีนโยบายที)จะให้ฝ่ายบริหารจดัให้มีเอกสารและข้อมลูที)เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที)
ของกรรมการใหม ่และจดัให้มีการแนะนําลกัษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจให้แก่กรรมการใหมท่กุครั �งที)มีการ
เปลี)ยนแปลงกรรมการ 

9) การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัท จัดให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที)ครอบคลุมทุกด้าน ทั �งด้านการเงิน และการ
ปฏิบตัิงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบียบที)เกี)ยวข้อง และจดัให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดลุที)มี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ อยู่เสมอ จดัให้มีการกําหนดลําดบัขั �นตอนของ
อํานาจอนมุตัิ และความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนกังานที)มีการตรวจสอบ และถ่วงดลุในตวั กําหนดระเบียบการ
ปฏิบตัิงานอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีหนว่ยงานตรวจสอบภายในที)เป็นอิสระ ทําหน้าที)ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของ
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ทกุหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที)วางไว้ รวมทั �งประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของการควบคุมภายใน
ของหนว่ยงานตา่งๆ ในบริษัทฯ 

10) การดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน  

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที)ดี และเพื)อความโปร่งใส และ
ป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์สว่นตนจากการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ ที)ยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณชน  บริษัทฯ 
ได้กําหนดนโยบายการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ ดงันี �   

10.1 ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดํารงตําแหนง่ระดบับริหารในสายงานบญัชี หรือการเงินที)เป็น
ระดบัผู้จดัการฝ่ายขึ �นไปหรือเทียบเทา่ เกี)ยวกบัหน้าที)ที)ต้องจดัทํา และสง่รายงานการถือหลกัทรัพย์ของตน คูส่มรส และ
บตุรที)ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ ต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ตามมาตรา 59 และบท
กําหนดโทษตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

10.2 กําหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินที)
เป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึ �นไปหรือเทียบเท่า จดัทําและนําสง่รายงานการถือหลกัทรัพย์ของตน ของคูส่มรส และบตุรที)ยงั
ไม่บรรลนิุติภาวะ ส่งผ่านมายงัเลขานกุารของบริษัท ก่อนนําส่งสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ทุกครั �ง โดยให้จัดทําและนําส่งภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที)ได้รับการแต่งตั �งให้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ 
ผู้บริหารหรือรายงานการเปลี)ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัที)มีการซื �อ ขาย โอน หรือรับ
โอนหลกัทรัพย์นั �น   

10.3 กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชี หรือการเงินที)เป็น
ระดบัผู้จดัการฝ่ายขึ �นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบตัิงานที)เกี)ยวข้อง ที)ได้รับทราบข้อมลูภายในที)เป็นสาระสําคญั  ซึ)งมี
ผลต่อการเปลี)ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์จะต้องระงบัการซื �อขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลาก่อนที)จะเผยแพร่งบ
การเงินหรือเผยแพร่เกี)ยวกบัฐานะการเงิน และสถานะของบริษัท จนกวา่บริษัทจะได้เปิดเผยข้อมลูตอ่สาธารณชนแล้ว  
โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินที)เป็นระดบั
ผู้จดัการฝ่ายขึ �นไปหรือเทียบเทา่ งดการซื �อขายหลกัทรัพย์ของบริษัทอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นเวลาอยา่งน้อย 30 
วนัล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน  และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั)วโมงภายหลงัการเปิดเผยข้อมูล
ให้แก่สาธารณชนแล้ว  รวมทั �งห้ามไมใ่ห้เปิดเผยข้อมลูที)เป็นสาระสาํคญันั �นตอ่บคุคลอื)น 
 10.4  กําหนดบทลงโทษทางวินยัหากมีการฝ่าฝืนนําข้อมลูภายในไปใช้หาประโยชน์สว่นตนซึ)งเริ)มตั �งแต่การ
ตกัเตือนเป็นหนงัสือ ตดัค่าจ้าง พกังานชั)วคราวโดยไม่ได้รับคา่จ้างหรือให้ออกจากงาน ซึ)งการลงโทษจะพิจารณาจาก
เจตนาของการกระทําและความร้ายแรงของความผิดนั �นๆ 

9.2 โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ 

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที)มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์หลากหลาย

วิชาชีพที)เป็นประโยชน์ตอ่บริษัท คณะกรรมการบริษัทในฐานะตวัแทนของผู้ ถือหุ้นมีหน้าที)กํากบัดแูลบริหารจดัการงาน
ของบริษัท ต้องปฏิบตัิหน้าที)ให้เป็นไปตามกฏหมาย วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติที)ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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ด้วยความซื)อสตัย์ สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นโดยคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื)นๆ ด้วย ในการ
ปฏิบตัิหน้าที)ดงักล่าว คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นชอบในเรื)องวิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผน
ธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดบทบาท หน้าที)และความรับผิดชอบ ระหว่าง
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ไว้อย่างชดัเจน และเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
นอกจากนี � ยงัจัดให้มีกลไกในการกํากบัดูแลและติดตามการปฏิบตัิงาน และการควบคุมของฝ่ายบริหาร ซึ)งบริษัทมี
นโยบายกํากบัดแูลกิจการของบริษัท (Corporate Governance Policy) เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ)งคณะกรรมการจะได้
ทบทวนนโยบาย อยา่งน้อยปีละ 1 ครั �ง โดยนโยบายดงักลา่วได้มีการเผยแพร่ และสื)อสารในทกุๆช่องทาง เช่น intranet 
ภายในองค์กร เว็บไซด์ของบริษัท รวมถึงการจัดทําเป็นคู่มือแจกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานเพื)อไว้ใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบตัิอย่างสมํ)าเสมอเป็นประจํา โดยการดําเนินการต่างๆ ดงักลา่ว สํานกัเลขานกุารบริษัท และฝ่าย
กฏหมายสว่นงานกํากบัดแูลเป็นผู้มีหน้าที)รับผิดชอบ  

ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวน 9 ทา่น ดงันี � 

รายชื�อ ตาํแหน่ง 

1. นายมงักร ธนสารศิลป์  ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
2. นายชวนินทร์ บณัฑิตกฤษดา กรรมการบริษัท 
3. นางสาวอมรพรรณ บณัฑิตกฤษดา กรรมการบริษัท 
4. นายจิตชยั นิมติรปัญญา กรรมการบริษัท 
5. นางอจัฉรา นิมิตรปัญญา กรรมการบริษัท 
6. นางสาวอรวรรณ วรนิจ1 กรรมการบริษัท 
7. นายธเนศ พิริย์โยธินกลุ  กรรมการบริษัท 
8. นายวเิชฐ ตนัตวิานิช กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
9. นายวชิญา จาตกิวณิช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

หมายเหต:ุ   1 นางสาวอรวรรณ วรนิจ ได้ขอลาออกจากการดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯตามมตกิารประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั �งที) 3/2559 
เมื)อวนัที) 11 สิงหาคม 2559 และต่อมาที)ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั �งที) 1/2560 ได้มีมติแต่งตั �งนายสมบูรณ์ ประสิทธิiจูตระกูลเป็น
กรรมการบริษัททดแทน เมื)อวนัที) 23 กมุภาพนัธ์ 2560 

โดยมี นายณฐัภมูิ เปาวรัตน์ ดํารงตําแหนง่เป็นเลขานกุารบริษัท 

ขอบเขตอํานาจหน้าที)ของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นทั �งหมดและมีหน้าที)กํากบัดแูลการดําเนินงานของบริษัทให้เป็นไป
ตามกฏหมาย ข้อบงัคบันโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทและมติของที)ประชุมผู้ ถือหุ้น ในการกํากบัดแูลบริษัท 
กรรมการจะต้องใช้ดุลพินิจในการตดัสินใจทางธุรกิจและปฏิบตัิในสิ)งที)ตนเองเชื)ออย่างมีเหตผุลว่าจะเป็นประโยชน์
สงูสดุตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้น  

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที)ในการบริหารงานประจําวนัและการดําเนินธุรกิจของบริษ้ทให้แก่ฝ่าย
บริหารฝ่านประธานเจ้าหน้าที)บริหาร ภายใต้ขอบเขตอํานาจที)คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและได้อนมุตัิไว้ โดยได้
สงวนเรื)องที)สาํคญัไว้เป็นอํานาจของคณะกรรมการบริษัท 
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ในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทกําหนดให้เรื)องดังต่อไปนี �เป็นอํานาจหน้าที)และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทที)จะเป็นผู้ พิจารณาอนมุตัิให้ความเห็นชอบ 

1. คณะกรรมการมีอํานาจและหน้าที)และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที)ประชุมผู้ ถือหุ้นที)ชอบด้วยกฎหมายด้วยความ
ซื)อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ  

2. จดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิ �นสดุรอบระยะเวลา
บญัชีของบริษัทฯ  

3. จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการอยา่งน้อย 3 เดือนตอ่ครั �ง 

4. จัดทําและรับผิดชอบต่อการจัดทําและการเปิดเผยงบการเงิน เพื)อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานในรอบปีที)ผา่นมา และนําเสนอตอ่ที)ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื)อพิจารณาและอนมุตัิ  

5. กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคมุกํากบั
ดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย 
แผนงาน และงบประมาณที)กําหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  

6. กําหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี)ยง (Risk Management Policy) และกํากับดแูลให้ฝ่ายบริหาร 
ปฏิบตัิตามนโยบายและรายงานผลให้คณะกรรมการทราบ รวมถึงจัดให้มีการทบทวนระบบหรือประเมิน
ประสทิธิภาพของการจดัการความเสี)ยงอยา่งสมํ)าเสมอ  

7. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนมุตัิแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทนุขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วม
ลงทนุที)เสนอโดยฝ่ายบริหาร 

8. จดัทํารายงานประจําปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบตอ่การจดัทําและการเปิดเผยงบการเงิน เพื)อแสดง
ถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปีที)ผา่นมา และนําเสนอต่อที)ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื)อพิจารณาและ
อนมุตัิ 

9. กํากับและดูแลการบริหารจัดการและการดําเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตาม
นโยบายที)กําหนด กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การทํารายการที)เกี)ยวโยงกนัและการได้มาหรือ
จําหนา่ยไปซึ)งทรัพย์สนิที)สาํคญั เทา่ที)ไมข่ดัหรือแย้งกบักฎหมายอื)น รวมทั �งจดัให้มีระบบการควบคมุภายใน
และรายการตรวจสอบภายในที)เพียงพอและเหมาะสม 

10. พิจารณากําหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอํานาจในการแตง่ตั �งคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที)
บริหาร และคณะอนกุรรมการอื)นตามความเหมาะสม ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน เป็นต้น รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที)ของคณะกรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที)บริหาร และคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ ที)แตง่ตั �ง 
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ทั �งนี � การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้าที)ที)กําหนดนั �นต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจที)ทําให้
คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที)บริหาร และคณะอนกุรรมการชุดต่างๆ ดงักลา่วสามารถพิจารณา
และอนมุตัิรายการที)อาจมีความขดัแย้งมีสว่นได้เสยีหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื)นใดทํากบับริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการที)เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที)คณะกรรมการ
พิจารณาและอนมุตัิไว้แล้ว 

11. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ)งหรือหลายคนหรือบคุคลอื)นใดปฏิบตัิการอย่างหนึ)งอยา่ง
ใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอํานาจเพื)อให้บุคคล
ดงักล่าวมีอํานาจตามที)คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที)คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ)ง
คณะกรรมการอาจยกเลกิ เพิกถอน เปลี)ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอํานาจนั �น ๆ ได้เมื)อเห็นสมควร 

ทั �งนี � การมอบอํานาจนั �นต้องไมม่ีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจที)ทําให้บคุคลดงักลา่วสามารถพิจารณาและ
อนมุตัิรายการที)ตนหรือบคุคลที)อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใน
ลกัษณะอื)นใดที)จะทําขึ �นกบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย (ถ้ามี) (ตามที)นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทนุ และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ/หรือประกาศอื)นใดของหนว่ยงานที)เกี)ยวข้อง) เว้น
แต่เป็นการอนมุตัิรายการที)เป็นรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื)อนไขการค้าโดยทั)วไป หรือเป็นไปตาม
นโยบายและหลกัเกณฑ์ที)คณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัิไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ เงื)อนไข และ
วิธีการตามที)กําหนดเกี)ยวกบัรายการที)เกี)ยวโยงกนั และรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ)งทรัพย์สินที)สําคญั
ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และ/หรือประกาศ อื)นใดของหนว่ยงานที)เกี)ยวข้อง  

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุม้ติให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณาอนุมตัิเฉพาะกรณีหรือ
ดําเนินการใดๆ ภายใต้วงเงินดงัตอ่ไปนี � 

(ก) การอนมุตัิธุรกรรมด้านการลงทนุและการก่อสร้าง 

 กรณีไมม่ีงบประมาณ 

 - การอนุมตัิการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เช่น ที)ดิน อาคาร หรือสิ)งปลกูสร้าง เป็นต้น จํานวนเกิน 
300,000,000 บาท 

 - การอนมุตัิการลงทนุด้านอื)น เช่น การร่วมทนุ การให้กู้ยืม เป็นต้น จํานวนเกิน 300,000,000 บาท 

 - การอนุมตัิการขอกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน  โดยมีวตัถุประสงค์เพื)อการก่อสร้าง คลงัสินค้า 
จํานวนเกิน 300,000,000 บาท 

 - การอนุมัติการขอกู้ ยืมเงินจากบริษัทระหว่างกัน หรือบริษัทอื)นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื)อการ
ก่อสร้าง คลงัสนิค้า จํานวนเกิน 100,000,000  บาท 
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9.2.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ทา่น ดงันี � 

รายชื�อ ตาํแหน่ง 

1. นายวเิชฐ ตนัตวิานิช 1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
2. นายมงักร ธนสารศิลป์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
3. นายวชิญา จาตกิวณิช กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

หมายเหต:ุ  1กรรมการตรวจสอบเป็นผุ้ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการทําหน้าที)สอบทานความน่าเชื)อถือของงบการเงินบริษัท 

ขอบเขตอํานาจหน้าที)ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอํานาจหน้าที)เป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นไปตามกฏบตัรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ)งได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท และมีการสอบทานและปรับปรุงเป็นประจําทกุปี ดงันี � 

1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ โดยการประสานงานกบั
ผู้ สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที)รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั �งรายไตรมาสและประจําปี 
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบญัชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที)เห็นว่าจําเป็น
และเป็นเรื)องสาํคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 
audit) ที)เหมาะสมและมีประสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตั �ง โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรือหนว่ยงาน
อื)นใดที)รับผิดชอบเกี)ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ และกฎหมายที)เกี)ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั �งบุคคลซึ)งมีความเป็นอิสระเพื)อทําหน้าที)เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และ
เสนอคา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว โดยคํานงึถึงความนา่เชื)อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงาน
ตรวจสอบของสํานกังานตรวจสอบบญัชีนั �น และประสบการณ์ของบุคลากรที)ได้รับมอบหมายให้ทําการ
ตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ รวมทั �งเข้าร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อยา่งน้อยปีละ 1 ครั �ง 

5. พิจารณารายการที)เกี)ยวโยงกนัหรือรายการที)อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทั �งนี � เพื)อให้มั)นใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุ
ตอ่บริษัทฯ 

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ซึ)งรายงาน
ดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี � 
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(ก) ความเห็นเกี)ยวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที)เชื)อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
(ข) ความเห็นเกี)ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 
(ค) ความเห็นเกี)ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที)เกี)ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
(ง) ความเห็นเกี)ยวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
(จ) ความเห็นเกี)ยวกบัรายการที)อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะ

ทา่น 
(ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที)คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที)ตามกฎบตัร 

(charter) 
(ซ) รายการอื)นที)เห็นว่า ผู้ ถือหุ้ นและผู้ ลงทุนทั)วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที)และความ

รับผิดชอบที)ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. ปฏิบตัิการอื)นใดตามที)คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. มีอํานาจในการดําเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที)จําเป็นในเรื)องต่าง ๆ ซึ)งอาจมีผลกระทบอย่างมี
นยัสาํคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ 

(ก)  รายการที)เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ข)   การทจุริตหรือมีสิ)งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที)สาํคญัในระบบควบคมุภายใน 

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์หรือ
กฎหมายที)เกี)ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ  

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการแสวงหาความเห็นที)เป็นอิสระจากที)ปรึกษาทางวิชาชีพอื)น
ใดเมื)อเห็นวา่จําเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพื)อให้การปฏิบตัิงานภายใต้หน้าที)ความรับผิดชอบสําเร็จลลุว่ง
ด้วยดี ทั �งนี � คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที)รายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมการของ  
บริษัทฯ เพื)อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที)คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร 
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2) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

ปี 2559 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารจํานวน 7 ทา่น ดงันี �  

รายชื�อ ตาํแหน่ง 

1. นายชวนินทร์ บณัฑิตกฤษดา ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2. นายจิตชยั นิมติรปัญญา กรรมการบริหาร 
3. นายธเนศ พิริย์โยธินกลุ กรรมการบริหาร 
4. นายวชิช ุสงักรธนกิจ กรรมการบริหาร 
5. นางอจัฉรา นิมิตรปัญญา กรรมการบริหาร 
6. นายณฐัภมูิ เปาวรัตน์ กรรมการบริหาร 
7. นายเอกพงษ์ ตั �งศรีสงวน กรรมการบริหาร 

ขอบเขตอํานาจหน้าที)ของคณะกรรมการบริหาร 

           คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอํานาจหน้าที)เป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นไปตามกฏบตัรของคณะกรรมการบริหาร 
ซึ)งได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัท ดงันี � 

1. ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบียบ ข้อกําหนดคําสั)ง 
และมติของที)ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือมติที)ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

2. พิจารณากลั)นกรองข้อเสนอของฝ่ายบริหาร และนําเสนอนโยบาย เป้าหมาย กลยทุธ์ การดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ การลงทนุ การขยายกิจการ และงบประมาณ เพื)อนําเสนอต่อที)ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื)อ
พิจารณาและอนมุตัิ 

3. พิจารณาอนมุตัิการดําเนินงานที)เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบลงทนุหรืองบประมาณที)ได้รับ
อนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสําหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที)กําหนดไว้ในตารางอํานาจ
อนุมตัิที)ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจําปีที)ได้รับอนุมตัิจาก
คณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าทําสญัญาตา่งๆ ที)เกี)ยวข้องกบัเรื)องดงักลา่ว 

4. ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายที)กําหนดไว้ 
และกํากบัดแูลให้การดําเนินงานมีคณุภาพและประสทิธิภาพ  

5. มีอํานาจพิจารณาอนมุตัิคา่ใช้จ่ายในการดําเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบประมาณที)รับอนมุตัิ
จากคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามอํานาจอนมุตัิที)ผา่นการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท  

6. กําหนดโครงสร้างองค์กรและอํานาจการบริหารองค์กร และพิจารณาปรับเงินเดือน โบนสัของตั �งแต่ระดบั
ประธานเจ้าหน้าที)บริหารลงไป รวมถึงพิจารณาอนมุตัิอตัรากําลงัคนที)ไมอ่ยูใ่นงบประมาณประจําปี 

7. ให้มีอํานาจในการมอบอํานาจให้บุคคลอื)นใดหนึ)งคนหรือหลายคนปฏิบตัิการอย่างหนึ)งอย่างใด โดยอยู่
ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพื)อให้บุคคลดงักล่าว มีอํานาจตามที)
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คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที)คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ)ง
คณะกรรมการบริหารอาจยกเลกิ เพิกถอน เปลี)ยนแปลง หรือแก้ไข บคุคลที)ได้รับมอบอํานาจ หรือการมอบ
อํานาจนั �น ๆ ได้ตามที)เห็นสมควร 

8. พิจารณาอนมุตัิการเปิด/ปิดบญัชีธนาคาร และการใช้บริการตา่งๆ ของธนาคารที)เกี)ยวข้อง รวมทั �งกําหนดผู้
มีอํานาจสั)งจ่ายสาํหรับบญัชีธนาคารของบริษัทฯ 

9. ดําเนินการอื)นใดๆ ตามที)คณะกรรมการบริษัท มอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

ทั �งนี � การมอบหมายอํานาจหน้าที)และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั �น จะไมม่ีลกัษณะเป็น
การมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงที)ทําให้ผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนมุตัิรายการที)
ตนหรือบุคคลที)อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที)เกี)ยวข้องกําหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์อื)นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที)เกี)ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอํานาจ
อนุมัติการดําเนินการในเรื)องดงักล่าว โดยเรื)องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที)ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที)
ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) เพื)ออนมุตัิตอ่ไป ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการที)เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื)อนไข
การค้าปกติซึ)งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และ/หรือหนว่ยงานที)เกี)ยวข้องกําหนด 

3) คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี)ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหารจํานวน 7 ทา่น ดงันี �  

รายชื�อ ตาํแหน่ง 

1. นายจิตชยั นิมติรปัญญา ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี)ยง 
2. นางอจัฉรา นิมิตรปัญญา กรรมการบริหารความเสี)ยง 
3. นายธเนศ พิริย์โยธินกลุ กรรมการบริหารความเสี)ยง 
4. นายวชิช ุสงักรธนกิจ กรรมการบริหารความเสี)ยง 
5. นายเอกพงษ์ ตั �งศรีสงวน กรรมการบริหารความเสี)ยง 
6. นายสเุลศิ ก้องไชยยนัตร์ กรรมการบริหารความเสี)ยง 
7. นายณฐัภมูิ เปาวรัตน์ กรรมการบริหารความเสี)ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงมีวาระกําหนดการดํารงตําแหนง่คราวละ 3 ปี โดยมีนายณฐัภูมิ เปาวรัตน์ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการความเสี�ยง 
ตั�งแต่วนัที� 23 มีนาคม 2559 

ขอบเขตอํานาจหน้าที)ของคณะกรรมการบริหารความเสี)ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี)ยงมีขอบเขตอํานาจหน้าที)เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นไปตามคําสั)งแต่งตั �ง
คณะกรรมการบริหารความเสี)ยง ซึ)งได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของคณะ
กรรมการบริหารความเสี)ยง ไว้ดงันี � 
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1. ประเมินความเสี)ยงที)อาจเกิดขึ �น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที)อาจมีต่อองค์กร ทั �งความเสี)ยงจาก
ภายนอกและภายในองค์กร 

2. กําหนดนโยบายการบริหารความเสี)ยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัทฯ ให้ครอบคลมุถึง
ความเสี)ยงที)เกี)ยวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั �งกําหนดแผนการจดัการและการบริหารความ
เสี)ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี)ยง เพื)อมอบหมายให้ ฝ่ายบริหาร เป็นผู้ปฏิบัติตาม
นโยบายดงักลา่ว รวมถึงรายงานผลการปฏิบตัิตอ่คณะกรรมการบริหารความเสี)ยง  

3. พฒันาและทบทวนระบบการจดัการบริหารความเสี)ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง
ต่อเนื)อง โดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี)ยงให้สอดคล้องตามนโยบายที)
กําหนดไว้อยา่งสมํ)าเสมอ 

4. รายงานความเสี)ยงและข้อเสนอแนะตอ่คณะกรรมการบริษัท 

5. ปฏิบตัิหน้าที)อื)นตามที)ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

4) ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร (Chief Executive Officer หรือ CEO) 

นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที)บริหาร หรือ CEO ของบริษัทโดยมี
ขอบเขตอํานาจหน้าที)และความรับผิดชอบ ดงันี � 

1. ควบคมุดแูลการดําเนินกิจการ และ/หรือ บริหารงานประจําวนัของบริษัทฯ 

2. จดัทํา และนําเสนอนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ แผนการดําเนินธุรกิจ งบประมาณ การลงทนุ โครงสร้างการ
บริหารงานของบริษัทฯ และหลกัเกณฑ์ในการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื)อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื)อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

3. กํากบัดแูลการดําเนินงานหรือการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ
ที)ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของ 
บริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที)กําหนด และมีหน้าที)รายงานผลการดําเนินงานการบริหารจดัการรวมถึง
ความคืบหน้าในการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษัท 

4. พิจารณาอนมุตัิการดําเนินงานที)เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบลงทนุหรืองบประมาณที)ได้รับ
อนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสําหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที)กําหนดไว้ในตารางอํานาจ
อนุมตัิที)ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจําปีที)ได้รับอนุมตัิจาก
คณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าทําสญัญาตา่งๆ ที)เกี)ยวข้องกบัเรื)องดงักลา่ว 

5. มีอํานาจพิจารณาอนมุตัิคา่ใช้จ่ายในการดําเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบประมาณที)รับอนมุตัิ
จากคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามอํานาจอนมุตัิที)ผา่นการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท  
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6. กําหนดโครงสร้างองค์กร รวมถึงการแต่งตั �ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกําหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
โบนสัและการเลกิจ้างพนกังานตั �งแตร่ะดบัประธานกรรมการบริหารลงไป 

7. มีอํานาจออกคําสั)ง ระเบียบ ประกาศ เพื)อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ 
บริษัทฯ และเพื)อรักษาระเบียบ วินยั การทํางานภายในองค์กร 

8. มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บคุคลอื)นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการ
มอบอํานาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอํานาจตามหนงัสือ
มอบอํานาจ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกําหนดหรือคําสั)งที)คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ 
บริษัทฯ ได้กําหนดไว้ 

9. ปฏิบตัิหน้าที)อื)น ๆ ตามที)ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็น
คราวๆ ไป 

ทั �งนี � ในการดําเนินการเรื)องใดที)ประธานเจ้าหน้าที)บริหารหรือผู้ รับมอบอํานาจจากประธานเจ้าหน้าที)
บริหารหรือบุคคลที)อาจมีความขดัแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและ/หรือ ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที)เกี)ยวข้องกําหนด) มีสว่นได้สว่นเสยีหรือมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที)เกี)ยวข้องประธานเจ้าหน้าที)บริหารไม่มีอํานาจ
อนุมตัิการดําเนินการในเรื)องดงักล่าว โดยเรื)องดงักล่าวจะต้องเสนอต่อที)ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที)
ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื)ออนุมัติต่อไปยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที)เป็นไปตามธุรกิจปกติและ
เงื)อนไขการค้าปกติซึ)งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรือ หนว่ยงานที)เกี)ยวข้องกําหนด  

5) เลขานุการบริษัท 

เพื)อให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที)ดีของบริษัทจดทะเบียน และเพื)อให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที) 4 ) พ.ศ. 2551 คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตั �งให้นาย
ณฐัภมูิ เปาวรัตน์ เป็นเลขานกุารบริษัท  

ทั �งนี � เลขานกุารบริษัทจะรายงานตรงตอ่ทั �งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุยอ่ยคณะตา่งๆ และ
ฝ่ายบริหาร โดยมีหน้าที)และความรับผิดชอบในเรื)องดงัตอ่ไปนี � 

1. ดแูลและจดัการเรื)องการประชมุคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย 

2. จดัประชมุผู้ ถือหุ้นและจดัทํารายงานการประชมุ 

3. จดัเก็บเอกสารและรายงานที)เกี)ยวข้อง 

4. ดแูลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบที)เกี)ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

5. ดแูลและให้คําปรึกษาเรื)องกํากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการบริษัท 

6. ดแูลเรื)องอื)นๆ ที)เกี)ยวข้องกบัคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ ถือหุ้น 
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7. ติดตามให้มีการดําเนินการตามมติที)ประชมุของคณะกรรมการบริษัทและมติที)ประชมุผู้ ถือหุ้น 

8. ดําเนินการอื)นๆ ตามที)พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที)4) พ.ศ. 2551 กฎหมาย และ
ข้อบงัคบัอื)นๆ ที)เกี)ยวข้องรวมทั �งประกาศและข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

9.3 การสรรหาและแต่งตั 3งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

9.3.1 การสรรหาคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอยา่งน้อย 5 คน แตไ่มเ่กิน 12 คน โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระ
อยา่งน้อยหนึ)งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการทั �งหมด แต่ไมน้่อยกวา่ 3 คน ทั �งนี � กรรมการไมน้่อยกวา่กึ)งหนึ)ง (1/2) 
ของจํานวนกรรมการทั �งหมดนั �นต้องมีถิ)นที)อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการทั �งหมดของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มี
คณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามที)กฎหมายกําหนด กรรมการจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไมก็่ได้ 

1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึ)งมีคะแนนเสยีงเทา่จํานวนหุ้นที)ตนถือ 

2. ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที)มีอยู่เลือกตั �งบคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที)
เลอืกตั �งบคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

3. บคุคลซึ)งได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลอืกตั �งเป็นกรรมการ เทา่จํานวนกรรมการ
ที)จะพึงมีหรือจะพึงเลอืกตั �งในครั �งนั �น ในกรณีที)บคุคลซึ)งได้รับการเลือกตั �งในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ า กัน เ กิน จํ า น ว น กร ร ม ก า ร ที) จ ะ พึ ง มี  ห รื อ จ ะ พึ ง เ ลื อ ก ตั �ง ใน ค รั �ง นั �น ใ ห้ ผู้ เ ป็ น ป ระ ธ า น เ ป็ น 
ผู้ออกเสยีงชี �ขาด 

9.3.2 การสรรหาคณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหาร แตง่ตั �งจากคณะกรรมการบริษัท เพื)อทําหน้าที)แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท
ในส่วนที)เป็นงานบริหารจัดการและงานประจําที)เกินอํานาจหน้าที)ของประธานเจ้าหน้าที)บริหาร ทั �งนี � เพื)อให้
คณะกรรมการบริษัทมีเวลามากขึ �นกบังานในเชิงนโยบายและงานกํากบัดแูลฝ่ายบริหาร 

9.3.3 การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบที�เป็นอิสระ 

 คณะกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทฯ จะร่วมกนัพิจารณาคณุสมบตัิของบคุคลที)จะมาดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการอิสระโดย
พิจารณาจากคุณสมบัติและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดพ.ศ. 2535 
(รวมทั �งที)ได้มีการแก้ไขเพิ)มเติม) พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั �งที)ได้มีการแก้ไข
เพิ)มเติม) ประกาศที)เกี)ยวข้องของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และคณะกรรมการกํากบัตลาด
ทนุ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที)เกี)ยวข้อง นอกจากนี �คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคดัเลือก
กรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทํางาน และความเหมาะสมด้านอื)นๆ ประกอบกัน จากนั �นจะ
นําเสนอต่อที)ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื)อพิจารณาแต่งตั �งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปบริษัทฯ มีนโยบายการแต่งตั �ง
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั �งหมด และต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ทั �งนี � 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระดงันี � 
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1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที)มีสิทธิออกเสียงทั �งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  ทั �งนี � ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ที)เกี)ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั �นๆ ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที)มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที)ปรึกษาที)ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มี
อํานาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือของผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ก่อนวนัที)ได้รับการแตง่ตั �ง  ทั �งนี � ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถึงกรณีที)กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ 
หรือที)ปรึกษาของสว่นราชการซึ)งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลที)มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที)เป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พี)น้อง และบตุร รวมทั �งคู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอื)น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อํานาจควบคมุ หรือบคุคลที)จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ 
หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลกัษณะที)อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทั �งไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที)มีนยั หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ ที)มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ  เว้นแตจ่ะได้พ้นจาก
การมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัที)ได้รับการแตง่ตั �ง 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อํานาจควบคมุของบริษัทฯ  และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที)มีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสาํนกังานสอบ
บญัชี  ซึ)งมีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู ่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัที)
ได้รับการแตง่ตั �ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ)งรวมถึงการให้บริการเป็นที)ปรึกษากฎหมายหรือที)ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ)งได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที)มีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่น
ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั �นด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปี ก่อน
วนัที)ได้รับการแตง่ตั �ง 

7. ไม่เป็นกรรมการที)ได้รับการแต่งตั �งขึ �นเพื)อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือ
หุ้นซึ)งเป็นผู้ ที)เกี)ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที)มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที)มีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที)มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที)มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที)
ปรึกษาที)รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที)มีสิทธิออกเสียงทั �งหมดของบริษัทอื)น  
ซึ)งประกอบกิจการที)มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที)มีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย  
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9. ไมม่ีลกัษณะอื)นใดที)ทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี)ยวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

องค์ประกอบและการสรรหา แตง่ตั �ง ถอดถอน หรือพ้นจากตําแหน่งกรรมการตรวจสอบนั �นได้กําหนดไว้
ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ  

1. คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ แต่งตั �งคณะกรรมการตรวจสอบโดยคดัเลือกจาก
กรรมการอิสระ จํานวนอยา่งน้อย 3 ทา่น  

2. คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ คัดเลือกประธานกรรมการตรวจสอบ จาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 1 ทา่น 

3. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านบัญชี และ/หรือ
การเงินเพียงพอที)จะสามารถทําหน้าที)ในการสอบทานความน่าเชื)อถือของงบการเงินได้ และมีความรู้
ตอ่เนื)องเกี)ยวกบัเหตทีุ)มีตอ่การเปลี)ยนแปลงของการรายงานทางการเงิน  

4. วาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี นบัจากวนัที)ได้รับแต่งตั �ง หรือตามวาระการเป็นกรรมการบริษัท โดย
กรรมการตรวจสอบที)ครบวาระอาจได้รับการแต่งตั �งให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งได้อีก ตามที)คณะกรรมการ
บริษัทหรือที)ประชมุผู้ ถือหุ้นเห็นวา่เหมาะสม  

 กรณีที)ตําแหนง่กรรมการตรวจสอบวา่งลงเพราะเหตอืุ)นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัท
หรือที)ประชุมผู้ ถือหุ้น จะต้องแต่งตั �งบคุคลที)มีคณุสมบตัิครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื)อให้กรรมการ
ตรวจสอบมีจํานวนครบตามที)กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที)เกี)ยวข้องกําหนดอย่างข้าภายใน 3 เดือนนบัแตว่นัที)
จํานวนสมาชิกไม่ครบถ้วน วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการตรวจสอบที)ได้รับการแต่งตั �งให้ดํารง
ตําแหน่งแทนกรรมการตรวจสอบที)พ้นจากตําแหน่งนอกเหนือจากการออกตามวาระ จะมีวาระการดํารง
ตําแหนง่เทา่กบัวาระการดํารงตําแหนง่ของกรรมการตรวจสอบที)ตนเข้ามาแทน 

5. กรรมการตรวจสอบอาจพ้นจากตําแหนง่ ด้วยเหตดุงัตอ่ไปนี � 

(ก) พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริษัท  
(ข) ครบวาระการดํารงตําแหนง่  
(ค) ตาย 
(ง) ลาออก  
(จ) ถกูถอดถอน  

 ทั �งนี � ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่ง กรรมการตรวจสอบต้องแจ้งให้
บริษัททราบลว่งหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตผุล เพื)อคณะกรรมการบริษัทหรือที)ประชุมผู้ ถือหุ้นจะได้
พิจารณาแตง่ตั �งกรรมการอื)นที)มีคณุสมบตัิครบถ้วนทดแทนบคุคลที)ลาออก  

6. คณะกรรมการตรวจสอบจะแตง่ตั �งหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายในของบริษัทให้ดํารงตําแหนง่เลขานกุาร
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื)อทําหน้าที)สนบัสนนุการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ การนดัหมาย
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การประชมุ จดัเตรียมวาระการประชุม นําสง่เอกสารการประชุม บนัทกึรายงานการประชุมและงานอื)น ๆ ที)
ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอํานาจหน้าที)เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นไปตามกฏบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ)งได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท และมีการสอบทานและปรับปรุงเป็นประจํา
ทกุปี ดงันี � 

1. มีคณุสมบตัิตามที)กฎหมายที)เกี)ยวข้องกําหนด โดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดั และกฎหมาย
วา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

2. ดํารงตําแหนง่กรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท  

3. ต้องไมเ่ป็นกรรมการที)ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสนิใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ  บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ 
รวมทั �งต้องไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย หรือบริษัทย่อยลาํดบัเดียวกนัเฉพาะกรณีที)เป็นบริษัท
จดทะเบียน 

4. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที)มีสทิธิออกเสียงทั �งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท  ทั �งนี � ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ที)เกี)ยวข้องของกรรมการ
อิสระรายนั �น ๆ ด้วย 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที)มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที)ปรึกษาที)ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือของผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวนัที)ได้รับการแตง่ตั �ง   

6. ไม่เป็นบุคคลที)มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที)เป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พี)น้อง และบุตร รวมทั �งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื)น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้
มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลที)จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ 
หรือบริษัทยอ่ย 

7. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อํานาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที)อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั �งไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที)มีนยั หรือผู้มีอํานาจควบคมุ ของผู้ ที)มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัที)ได้รับการแตง่ตั �ง 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ)ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าที)กระทําเป็นปกติเพื)อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเกี)ยวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํ �าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนี �สิน 
รวมถึงพฤติการณ์อื)นทํานองเดียวกนั ซึ)งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนี �ที)ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ)ง 
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ตั �งแตร้่อยละ 3 ของสินทรัพย์ที)มีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตั �งแต่ 20 ล้านบาทขึ �นไป แล้วแตจํ่านวนใดจะตํ)า
กว่า  ทั �งนี � การคํานวณภาระหนี �ดงักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมลูค่าของรายการที)เกี)ยวโยงกนัตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที)เกี)ยวโยงกนั โดยอนโุลม แตใ่น
การพิจารณาภาระหนี �ดงักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนี �ที)เกิดขึ �นในระหว่างหนึ)งปีก่อนวนัที)มีความสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

8. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อํานาจควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที)มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบ
บญัชี  ซึ)งมีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที)
ได้รับการแตง่ตั �ง 

9. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ)งรวมถึงการให้บริการเป็นที)ปรึกษากฎหมายหรือที)ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ)งได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที)มีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่น
ของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนั �นด้วย  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปีก่อน
วนัที)ได้รับการแตง่ตั �ง 

10. ไม่เป็นกรรมการที)ได้รับการแต่งตั �งขึ �นเพื)อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือ
หุ้นซึ)งเป็นผู้ ที)เกี)ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

11. ไม่ประกอบกิจการที)มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที)มีนยักับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นที)มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที)มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที)ปรึกษาที)
รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที)มีสทิธิออกเสยีงทั �งหมดของบริษัทอื)น  ซึ)งประกอบ
กิจการที)มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที)มีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

12. มีหน้าที)ในลกัษณะเดียวกับที)กําหนดไว้ในประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบตัิและ
ขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

13. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที)จะสามารถทําหน้าที)ในฐานะกรรมการตรวจสอบ  ทั �งนี � ต้องมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที)มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที)จะสามารถทําหน้าที)ในการสอบทานความ
นา่เชื)อถือของงบการเงินได้ 

14. ไมม่ีลกัษณะอื)นใดที)ทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี)ยวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

ในกรณีที)บคุคลที)บริษัทแต่งตั �งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบเป็นบคุคลที)มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูคา่ที)กําหนดตามวรรคหนึ)ง (5) หรือ (7) ให้บริษัทได้รับการผอ่นผนัข้อ
ห้ามการมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูคา่ดงักลา่ว ก็ตอ่เมื)อบริษัทได้จดัให้
มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที)แสดงวา่ได้พิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั �งฉบบัที)แก้ไข) แล้วว่า การแต่งตั �งบุคคลดงักลา่วไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิ
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หน้าที)และการให้ความเห็นที)เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมลูต่อไปนี �ในหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้นในวาระ
พิจารณาแตง่ตั �งกรรมการตรวจสอบด้วย 

(1) ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที)ทําให้บคุคลดงักลา่วมีคณุสมบตัิไม่
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที)กําหนด 

(2) เหตผุลและความจําเป็นที)ยงัคงหรือแตง่ตั �งให้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการตรวจสอบ 

(3) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั �งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการ
อิสระ 

เพื)อประโยชน์ตามวรรคหนึ)ง (7) และ (8) คําว่า “หุ้นสว่น” หมายความว่า บคุคลที)ได้รับมอบหมายจาก
สํานกังานสอบบญัชี หรือผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื)อ ในรายงานการสอบบญัชี หรือรายงาน
การให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแตก่รณี) ในนามของนิติบคุคลนั �น 

9.3.4 การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

 คณะกรรมการบริหารความเสี)ยง แตง่ตั �งจากคณะกรรมการบริษัท เพื)อทําหน้าที)กําหนดและวางกลยทุธ์ในการ
บริหารความเสี)ยงโดยรวม นอกจากนี �คณะกรรมการบริหารความเสี)ยงยงัมีหน้าที)ในการพฒันาและทบทวนระบบการ
จดัการและบริหารความเสี)ยงให้สอดคล้องกบันโยบายที)กําหนดไว้อยา่งสมํ)าเสมอ 

9.4 การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านโลจิสติกส์ และถือหุ้นในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมที)มีวตัถปุระสงค์ในการประกอบ
ธุรกิจด้านโลจิสติกส์เช่นเดียวกับธุรกิจหลกัของบริษัทฯ หรือกิจการที)มีลกัษณะใกล้เคียงกัน หรือกิจการที)สนบัสนุน
กิจการของบริษัทฯ อนัจะทําให้บริษัทฯมีผลประกอบการหรือผลกําไรเพิ)มมากขึ �น หรือลงทุนในธุรกิจที)เอื �อประโยชน์ 
(Synergy) เพื)อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทนุของบริษัทฯ กําหนดมาตรการในการติดตามการบริหารงานของ
บริษัทฯโดยมีรายละเอียด ดงันี � 

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ จะส่งตัวแทนผู้ ที)มีประสบการณ์และคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจนั �นเพื)อเข้าไปเป็นกรรมการหรือ
ผู้บริหารในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม เว้นแตจ่ะมีข้อจํากดัทางกฎหมาย วตัถปุระสงค์เพื)อให้บคุคลดงักลา่วทําหน้าที)ใน
การกําหนดนโยบายที)สําคญัในการบริหารงานและควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั �นๆ 
ตามที)ได้รับมอบหมายจากบคณะกรรมการบริษัท และกฎหมายที)เกี)ยวข้องกําหนด 

การใช้สิทธิออกเสียงโดยตัวแทนของบริษัทฯ ในที�ประชุมผู้ถอืหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ตวัแทนของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั �นๆ จะต้องต้องใช้ดุลยพินิจในการออกเสียงลงคะแนนในที)
ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมนั �นๆ ตามมติที)ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือที)
ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทที)อนมุตัิในเรื)องนั �น ๆ 
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การทาํธุรกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที�มีความเกี�ยวข้องกับบริษัทย่อย 

กรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุลที)มีความเกี)ยวข้องของบริษัทย่อยจะทําธุรกรรมกับบริษัทย่อยได้ต่อเมื)อธุรกรรม
ดงักลา่วได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที)ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามแตข่นาดรายการที)คํานวณได้
ตามหลกัเกณฑ์ที)กําหนดในประกาศรายการที)เกี)ยวโยงกนั ทั �งนี � เว้นแตเ่ป็นการทําธุรกรรมที)เป็นข้อตกลงทางการค้าใน
ลกัษณะเดียวกับที)วิญ}ูชนจะพึงกระทํากับคู่สญัญาทั)วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที)
ปราศจากอิทธิพลในการที)ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที)มีความเกี)ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็น
ข้อตกลงทางการค้าที)ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือเป็นไปตามหลกัการที)คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ
ไว้แล้ว 

การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทย่อย 

(1) บริษัทย่อยมีหน้าที)เปิดเผยข้อมลูฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน การทํารายการระหว่างบริษัทย่อยกบั
บุคคลที)เกี)ยวโยง การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ)งสินทรัพย์ หรือการทํารายการสําคัญอื)นใดของบริษัทย่อยให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และใช้หลกัเกณฑ์ที)เกี)ยวข้องกบัการเปิดเผยข้อมลูและการทํารายการในลกัษณะดงักลา่วในทํานองเดียวกนั
กบัหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ 

(2) บริษัทย่อยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทนุขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้า
ร่วมลงทนุกบัผู้ประกอบการรายอื)นๆ ตอ่บริษัทฯ ผา่นรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน และบริษัทฯ มีสทิธิเรียกให้
บริษัทยอ่ยเข้าชี �แจงหรือนําสง่เอกสารประกอบการพิจารณากรณีดงักลา่ว ซึ)งบริษัทยอ่ยต้องปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด
ทนัที ในกรณีที)บริษัทฯ ตรวจพบประเด็นที)มีนยัสําคญัใดๆ อาจแจ้งให้บริษัทย่อยชี �แจง และ/หรือแสดงหลกัฐานเพื)อ
ชี �แจงประเด็นข้อสงสยัดงักลา่ว 

9.5 การดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน 

  คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที)ดี และเพื)อความโปร่งใส และ
ป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์สว่นตนจากการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ ที)ยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณชน  บริษัทฯ 
ได้กําหนดนโยบายการใช้ข้อมลูของบริษัทฯ ดงันี �   

1. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชี หรือการเงินที)เป็นระดบั
ผู้จัดการฝ่ายขึ �นไปหรือเทียบเท่า เกี)ยวกับหน้าที)ที)ต้องจัดทํา และส่งรายงานการถือหลกัทรัพย์ของตน คู่
สมรส และบุตรที)ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ ต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์
ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 

2. กําหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินที)เป็น
ระดบัผู้จดัการฝ่ายขึ �นไปหรือเทียบเท่า จดัทําและนําสง่รายงานการถือหลกัทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และ
บตุรที)ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ ส่งผ่านมายงัเลขานุการของบริษัทฯ ก่อนนําส่งสํานกังานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทกุครั �ง โดยให้จดัทําและนําสง่ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัที)ได้รับการแตง่ตั �งให้
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ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือรายงานการเปลี)ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ภายใน 3 วนัทํา
การนบัแตว่นัที)มีการซื �อ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์นั �น   

3. กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชี หรือการเงินที)เป็นระดบั
ผู้จดัการฝ่ายขึ �นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบตัิงานที)เกี)ยวข้อง ที)ได้รับทราบข้อมลูภายในที)เป็นสาระสําคญั  
ซึ)งมีผลตอ่การเปลี)ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์จะต้องระงบัการซื �อขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลากอ่นที)
จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกี)ยวกับฐานะการเงิน และสถานะของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้
เปิดเผยข้อมลูตอ่สาธารณชนแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดํารงตําแหนง่ระดบั
บริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินที)เป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึ �นไปหรือเทียบเท่า งดการซื �อขายหลกัทรัพย์
ของบริษัทฯอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณชน  และควรรอคอยอยา่งน้อย 24 ชั)วโมงภายหลงัการเปิดเผยข้อมลูให้แก่สาธารณชนแล้ว  รวมทั �ง
ห้ามไมใ่ห้เปิดเผยข้อมลูที)เป็นสาระสาํคญันั �นตอ่บคุคลอื)น 

4. กําหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนําข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ)งเริ)มตั �งแต่การ
ตกัเตือนเป็นหนงัสือ ตดัค่าจ้าง พกังานชั)วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้างหรือให้ออกจากงาน ซึ)งการลงโทษจะ
พิจารณาจากเจตนาของการกระทําและความร้ายแรงของความผิดนั �นๆ 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

        ในปี 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยได้จ่ายคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี โดยมีรายละเอียดดงันี � 

บริษัทจ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชี (Audit Fees) ให้กบับริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั (KPMG) 
ในรอบปีบญัชี 2559 มีจํานวน 2,146,000 บาท บริษัทย่อยมีค่าสอบบัญชีจํานวน 3,562,000 บาท ทั �งนี �บริษัทและ
บริษัทย่อยมิได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื)น (Non-Audit Fee) ให้กบัผู้สอบบญัชี บคุคล หรือกิจการที)เกี)ยวข้อง
กับผู้สอบบญัชีและสํานกังานสอบบญัชีที)ผู้สอบบญัชีสงักัด และไม่มีค่าใช้จ่ายในอนาคตอนัเกิดจากการตกลงที)ยัง
ให้บริการไมแ่ล้วเสร็จในรอบปีบญัชีที)ผา่นมา 

9.7 การปฎิบัติตามหลักการกาํกับดูแลกิจการที�ดีในเรื�องอื�นๆ 

 ไมม่ี 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
10.1 นโยบายภาพรวม  

 บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัในการดําเนินธุรกิจด้วยความยตุิธรรม และใสใ่จตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี สงัคม และ
สิ)งแวดล้อม อยา่งมีคณุธรรม จริยธรรม และมีธรรมาภิบาล เพื)อสนบัสนนุให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดําเนินไปด้วย
ความซื)อสตัย์ โปร่งใส และยตุิธรรม ทั �งนี � ตามมติที)ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั �งที) 3/2557 เมื)อวนัที) 30  เมษายน 
2557 บริษัทฯ กําหนดกรอบนโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibility) ดงันี � 

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯ ให้ความสาํคญัในการดําเนินธุรกิจตามกรอบการแขง่ขนัทางการค้าที)เป็นธรรม และสจุริตภายใต้
กฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัที)เกี)ยวข้อง โดยกําหนดแนวทางปฏิบตัิ ดงันี � 

(ก) สง่เสริมให้พนกังานตระหนกัถึงความสําคญัของการปฏิบตัิตามกฏหมายการแข่งขนั และการ
แขง่ขนัที)เป็นธรรม 

(ข) สนบัสนนุนโยบายสาธารณะตา่งๆ ที)สง่เสริมการแขง่ขนัที)เป็นธรรม 

(ค) ดําเนินกิจกรรมตา่งๆ ในลกัษณะที)สอดคล้องกบักฎหมายและข้อบงัคบัของการแขง่ขนั ตลอดจน
ให้ความร่วมมือกบัเจ้าหน้าที)ของรัฐ 

(2) การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั)น 

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที)จะดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั)นในหลกัการกํากับดูแลกิจการและ
บรรษัทภิบาลที)ดี คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกด้าน และจัดให้มีแนวทางต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั)น รวมถึงการสนบัสนนุกิจกรรมที)สง่เสริมและปลกูฝังให้ผู้บริหารและพนกังานปฏิบตัิตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบงัคบัที)เกี)ยวข้อง  

(ก) สร้างจิตสํานึก ค่านิยม ทศันคติให้แก่พนกังานในการปฏิบตัิงานตามกฎระเบียบ ด้วยความ
ซื)อสตัย์สจุริต 

(ข) จดัให้มีระบบควบคมุภายในที)มีประสทิธิภาพ มีการตรวจสอบและถ่วงดลุอํานาจที)เหมาะสม 

(ค) สนบัสนนุให้พนกังาน หุ้นสว่น ตวัแทน และคู่ค้า รายงานการละเมิดนโยบายของกิจการและการ
ปฏิบตัิที)ไมเ่ป็นธรรมหรือไร้จริยธรรม  

(ง) ดําเนินการต่อต้านการทุจริต มิกระทําการใดๆ อันเป็นการเรียกร้อง ยอมรับ หรือเสนอซึ)ง
ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื)นใด ที)ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบตัิ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที)
ในทางมิชอบ 
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(3) การเคารพสทิธิมนษุยชน  

บริษัทฯ มีนโยบายในการดแูลและปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุราย กลา่วคือ พนกังาน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น ผู้
ลงทนุ คู่ค้า ลกูค้า ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบตัิต่อบคุคลใดบคุคลหนึ)งอนัเนื)องมาจากความเหมือนหรือ
แตกตา่งทางเชื �อชาติ ศาสนา เพศ อาย ุหรือเรื)องอื)นใด  

(4) การปฎิบตัิตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม 

บริษัทฯ ให้ความสําคญัในการปฏิบตัิต่อพนกังานทุกคนด้วยความเป็นธรรม ทั �งในเรื)องการให้โอกาส 
ผลตอบแทน สวสัดิการ การแตง่ตั �ง โยกย้าย และการพฒันาศกัยภาพควบคูก่บัการพฒันาคณุธรรม โดยกําหนด
แนวทางปฏิบตัิ ดงันี �  

(ก) เคารพสทิธิในการทํางานตามหลกัสทิธิมนษุยชน ด้วยการไมเ่ลอืกปฏิบตัิ ไมแ่บง่แยก กีดกนั หรือ
สร้างอคติในการจ้างงาน 

(ข) ให้ความคุ้มครองทางสงัคม และคุ้มครองสภาพการทํางานของพนกังาน กลา่วคือ มีการกําหนด
หลกัเกณฑ์การปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างชดัเจน และการกําหนดเงื)อนไขการจ้างงานที)เป็นธรรม 
นอกจากนี � บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบตัิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานอยา่งเคร่งครัด 

(ค) ให้ความคุ้มครองสขุภาพและความปลอดภยัในการทํางาน ด้วยจากสง่เสริมและรักษามาตรฐาน
ในการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ เพื)อป้องกนัอบุตัิเหตทีุ)อาจเกิดขึ �นจากการปฏิบตัิงาน 

(5) การร่วมพฒันาชมุชนหรือสงัคม 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัในการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสงัคม จึงจะจัดให้มีโครงการ
ช่วยเหลอืและพฒันาสงัคมอยา่งตอ่เนื)อง โดยมุง่เน้นการบริจาค และการสนบัสนนุการศกึษา  

(6) การดแูลสิ)งแวดล้อม 

บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัเกี)ยวกบัการจดัการสิ)งแวดล้อม และมีการกําหนดมาตรการ
ป้องกัน และแก้ไขเมื)อเกิดและกระทบต่อสิ)งแวดล้อมอันเนื)องมาจากการดําเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี � 
บริษัทฯ มีทีมบคุลากรที)ได้รับการอบรมพิเศษในการดแูลสินค้าอนัตรายแต่ละประเภทเพื)อเตรียมพร้อมในการ
ระงับเหตุฉุกเฉินที)อาจเกิดขึ �นจากการรั)วไหลของสินค้าอนัตรายมิเฉพาะแค่สินค้าอนัตรายที)รับฝากกับกลุ่ม
บริษัท แต่รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในการดูแล และระงับเหตุที)อาจจะเกิดจากสินค้าอนัตรายในชุมชน
ใกล้เคียง  

(7) การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึ)งได้จากการดําเนินงานที)มีความรับผิดชอบตอ่สงัคม สิ)งแวดล้อม 
และผู้มีสว่นได้เสยี  

นอกจากนี �บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัของการบริหารงานและดําเนินธุรกิจภายใต้หลกัธรรมา    ภิ
บาล โดยยึดหลกัการดําเนินธุรกิจด้วยความสจุริตและโปร่งใส ที)ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั �งที) 1/2558 
เมื)อวนัที) 24 กุมภาพนัธ์ 2558 จึงกําหนดนโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั)นขึ �นเพื)อให้กรรมการ ผู้บริหาร 
พนกังาน และลกูจ้างของบริษัท หลีกเลี)ยงการกระทําอนัใดที)อาจเป็นการเกี)ยวข้องกับการทจุริตคอรัปชั)นทุก
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รูปแบบไม่ว่าจะเพื)อประโยชน์ทางตรง หรือทางอ้อมแก่ตนเอง ครอบครัว เพื)อน หรือบคุคลใดที)เกี)ยวข้องกบัตน 
โดยนโยบายมีดงัตอ่ไปนี � 

(7.1) ขอบเขต 

7.1.1 นโยบายฉบบันี �ใช้บงัคบักบักรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างทกุคนของบริษัทฯ 

7.1.2 บริษัทฯ จะดําเนินการให้ผู้ รับสิทธิ (Franchisee) หรือบุคคลใดๆ ที)กระทําการแทนในนาม  
บริษัทฯ ปฏิบตัิตามนโยบายฉบบันี � 

(7.2) หน้าที)และความรับผิดชอบ 

7.2.1 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที)พิจารณาและอนุมัตินโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั)น  และ
มอบหมายให้ฝ่ายจัดการทําหน้าที)กํากับดูแลให้มีการนํานโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั)นไปใช้ปฏิบตัิ 

7.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที)สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน และ
การประเมินความเสี)ยงเกี)ยวกบัการทจุริตตามที)ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เสนอ เพื)อให้มั)นใจว่าระบบ
ดังกล่าว มีความเสี)ยงที)จะทําให้เกิดโอกาสการทุจริตที)มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ น้อยที)สดุ และมีความเหมาะสม กบัรูปแบบธุรกิจของบริษัทฯ 

7.2.3 ประธานเจ้าหน้าที)บริหาร และฝ่ายจดัการมีหน้าที)และรับผิดชอบในการกํากบัดแูล และสื)อสาร
ไปยงัพนกังานและผู้ ที)เกี)ยวข้องทกุฝ่ายให้มีการนํานโยบายไปปฏิบตัิอย่างจริงจงัและเคร่งครัด รวมถึง
ต้องมั)นทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั)นให้เหมาะสมกับการ
เปลี)ยนแปลงของธุรกิจ หรือข้อกําหนดของกฎหมาย เพื)อเสนอตอ่คณะกรรมการ 

7.2.4 ฝ่ายตรวจสอบภายใน จะต้องปฏิบตัิหน้าที)ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที)กําหนดไว้ 
และเสนอรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี)ยงเกี)ยวกับการ
ทจุริต ที)เกิดจากการตรวจสอบระบบการควบคมุภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ รวมถึง
จะต้องปฏิบัติงานตามที)คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมาย ในเรื)องการตรวจสอบการทุจริต ที)
เกี)ยวข้องกบัองค์กร นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในที)ได้กําหนดไว้ 

(7.3) นโยบายและแนวทางปฏิบตัิ 

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนกังาน ลูกจ้างของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั)นอยา่งเคร่งครัดโดยจะต้องไมเ่ข้าไปเกี)ยวข้องกบัการทจุริตทั �งทางตรงหรือทางอ้อม ดงันี � 

7.3.1 กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนกังาน ลกูจ้างของบริษัทฯ ต้องไมก่ระทําการใดที)มีพฤติกรรมหรือมี
สว่นร่วมใดที)แสดงให้เห็นว่าเป็นการให้หรือรับสินบนแก่ผู้มีสว่นได้เสียในเรื)องที)ตนทําหน้าที)รับผิดชอบ
ทั �งโดยตรง หรือโดยอ้อม เพื)อให้ได้มาซึ)งผลประโยชน์ในทางมิชอบหรือเรียกหรือรับผลประโยชน์ใดๆ 
จากคู่ค้าหรือผู้ ที)ทําธุรกิจกบับริษัทฯ การให้หรือรับของขวญั ของกํานลั การเลี �ยงรับรอง ให้ดําเนินการ
ได้ตามที)กําหนดในจรรยาบรรณ  
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7.3.2 การใช้เงิน หรือ ทรัพย์สนิของบริษัทฯ เพื)อบริจาคการกศุลหรือให้เงินสนบัสนนุต้องกระทําในนาม
บริษัทฯ เท่านั �น โดยการบริจาคเพื)อการกุศล ต้องเป็น มลูนิธิ สถานศึกษา องค์กรสาธารณะกุศล วดั 
โรงพยาบาล สถานพยาบาลหรือองค์กรเพื)อประโยชน์ต่อสงัคม ที)มีหลกัฐานที)ตรวจสอบได้ และ
ดําเนินการผา่นขั �นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ 

(7.4) การแจ้งเบาะแสเกี)ยวกบัการทจุริต 

บคุคลใดหากพบเห็นการกระทําที)เข้าขา่ยการทจุริต หรือสอ่ไปในทางทจุริต ที)มีผลเกี)ยวข้องกบับริษัทฯ 
ทั �งทางตรง หรือทางอ้อม ต้องไม่ละเลย หรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดงักลา่ว ควรแจ้งให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือประธานเจ้าหน้าที)บริหารทราบทนัที หรือแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส ตามที)ได้
กําหนด ดงันี � 

7.4.1 แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ที)  eakapong@jwd-
logistics.com หรือ เลขานกุารบริษัท ที) nattapume@jwd-logistics.com 

7.4.2 แจ้งผ่านช่องทางอีเมล์ของประธานเจ้าหน้าที)บริหาร ที) charvanin@jwd-logistics.com หรือ 
กลอ่งรับความเห็น CEO Talk 

7.4.3 แจ้งผา่นช่องทางอีเมล์สื)อสารองค์กร ที) pr@jwd-logistics.com 

(7.5) มาตรการคุ้มครอง และรักษาความลบั 

เพื)อเป็นการคุ้มครองสทิธิของผู้ ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมลูที)กระทําโดยเจตนาสจุริต บริษัทฯ จะปกปิดชื)อ 
ที)อยู่หรือข้อมลูใดๆ ที)สามารถระบตุวัผู้ ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมลูได้ และเก็บรักษาข้อมลูของผู้ ร้องเรียน
และผู้ให้ข้อมลูไว้เป็นความลบั โดยจํากดัเฉพาะผู้ ที)มีหน้าที)รับผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบเรื)อง
ร้องเรียน เทา่นั �นที)สามารถเข้าถึงข้อมลูดงักลา่วได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที)บริหาร มีหน้าที)ในการใช้ดลุยพินิจสั)งการตามที)
เห็นสมควร เพื)อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียน พยาน และบคุคลที)ให้ข้อมลูในการสืบสวนหา
ข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือนร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้ง
เบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมลู 

ทั �งนี � ผู้ ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที)ที)เกี)ยวข้องกับเรื)องร้องเรียน มีหน้าที)เก็บรักษาข้อมูล ข้อ
ร้องเรียนและเอกสารหลกัฐานของผู้ ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมูลไว้เป็นความลบั ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่
บคุคลอื)นที)ไมม่ีหน้าทีเกี)ยวข้อง เว้นแตเ่ป็นการเปิดเผยตามหน้าที)ที)กฎหมายกําหนด 

(7.6) ขั �นตอนการดําเนินการสบืสวน และบทลงโทษ 

7.6.1 เมื)อได้รับการแจ้งเบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือประธานเจ้าหน้าที)บริหารจะเป็นผู้
กลั)นกรอง สบืสวนข้อเท็จจริง หรือมอบหมายให้ตวัแทน (ผู้บริหาร) เป็นผู้กลั)นกรองสบืสวนข้อเท็จจริง 



 

  

แบบ 56-1 ปี 2559บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

  

สว่นที) 2 หน้า 39 / 49 
 

7.6.2 ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือประธานเจ้าหน้าที)บริหาร
อาจจะมอบหมายให้ตวัแทน (ผู้บริหาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน
ได้ทราบ 

7.6.3 หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลกัฐานที)มี มีเหตุอันควรเชื)อได้ว่าผู้ ที)ถูก
กลา่วหาได้กระทําการทจุริตจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถกูกลา่วหา ได้รับทราบข้อกลา่วหา และให้สิทธิผู้
ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลกัฐานเพิ)มเติมที)แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วน
เกี)ยวข้องกบัการกระทําอนัทจุริต ตามที)ได้ถกูกลา่วหา 

7.6.4 หากผู้ถกูกลา่วหา ได้กระทําการทจุริตจริง การทจุริตนั �นถือวา่เป็นการกระทําผิดนโยบายตอ่ต้าน
การทจุริต หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบ
ที)บริษัทฯ ได้กําหนดไว้ และหากการกระทําทจุริตนั �นผิดกฎหมาย ผู้กระทําผิดอาจจะต้องได้รับโทษทาง
กฎหมาย 

10.2  กิจกรรมเพื�อประโยชน์ต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม (After Process)  

ในปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ดําเนินกิจกรรมเพื)อประโยชน์ตอ่สงัคม และสิ)งแวดล้อม เช่น 

(1) โครงการกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ประจําปี 2559 ศูนย์เยาวชนบางกะปิ กองนันทนาการ สํานัก
วฒันธรรม กีฬา และการทอ่งเที)ยวกรุงเทพมหานคร 

(2) โครงการสร้างฝายชะลอนํ �า ณ บ้านหบุเมย ตําบลหินตั �ง จงัหวดันครนายก 
(3) โครงการกิจกรรมทําความสะอาดชายหาดบางแสน "หาดสวย นํ �าใส จากใจ JWD"  ( จดัทั �งหมด 2 รุ่น) 

หาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสขุ จงัหวดัชลบรีุ โดยเก็บขยะบริเวณชายหาดบางแสนพร้อมทั �งมอบถงั
ขยะให้เทศบาลบางแสน 
 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี�ยง 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความเหมาะสมและความมีประสทิธิผล
ของระบบควบคมุภายใน เพื)อให้มั)นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของกลุม่บริษัท มีความเหมาะสม เพียงพอและ
เป็นไปตามหลกัการการควบคมุภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organisation of the Treadway 
Commission) โดยครอบคลุมการควบคุมภายในด้านการบริหาร (Management Control) การดํา เ นินงาน 
(Operational Control) การบญัชีและการเงิน (Accounting and Financial Control) และการปฏิบตัิตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบงัคบัที)เกี)ยวข้อง (Compliance Control) 

 ในที)ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครั �งที) 2/2560 เมื)อวนัที) 23 กุมภาพนัธ์ 2560 และที)ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั �งที) 1/2560 เมื)อวนัที) 23 กุมภาพนัธ์ 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคมุภายใน (ซึ)งรวมถึงการบริหารจดัการความเสี)ยง) และซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบริหาร เพื)อประเมินระบบ
การควบคมุภายในของบริษัทฯ  ในด้านตา่ง ๆ ห้าสว่น ได้แก่ 
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(1) สภาพแวดล้อมการควบคมุ (Control Environment) 
(2) การประเมินความเสี)ยง (Risk Assessment) 
(3) กิจกรรมควบคมุ (Control Activities) 
(4) สารสนเทศและการสื)อสาร (Information and Communications) 
(5) กิจกรรมการตดิตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในและการ

จดัให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที)จะดําเนินการตามระบบควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั �งมีการติดตาม
ควบคุมดแูลการดําเนินงานของบริษัทย่อยเพื)อให้สามารถป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของบริษัทฯ 
และบริษัทยอ่ยจากการที)กรรมการหรือผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไมม่ีอํานาจ สาํหรับการควบคมุภายในหวัข้อ
อื)น คณะกรรมการบริษัท เห็นวา่บริษัทฯ มีการควบคมุภายในที)เพียงพอและเหมาะสมแล้ว เช่นกนั 

11.1 ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

ในปี 2559 บมจ.เจดบัเบิ �ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ และบริษัทย่อย (บริษัท) มีรายการกับบุคคลและกิจการที)
เกี)ยวข้องกัน ซึ)งแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินที)ตรวจสอบแล้ว ข้อ 5 ในงบการเงินประจําปี 2559 โดยผู้
ตรวจสอบบญัชีรับอนญุาตได้สรุปรายการกบับคุคลและกิจการที)เกี)ยวข้องกนัในการทํารายการดงักลา่วว่ารายการที)มี
ระหว่างกนัของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย กบับคุคลและนิติบคุคลที)อาจมีความขดัแย้งที)เกิดขึ �นเป็นรายการที)เป็นไปเพื)อ
การดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื)อนไขการค้าทั)วไป ในลกัษณะเดียวกบัที)วิญ}ชูนจะพงึกระทํา
กบัคูส่ญัญาทั)วไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที)ปราศจากอิทธิพลในการที)คู่สญัญาอีกฝ่ายมี
สถานะเป็นบคุคลที)อาจมีความขดัแย้ง (Arm's Length Basis) และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย และบุคคลที)อาจมีความขดัแย้ง สําหรับรายการที)มีนยัสําคญัและต้องดําเนินการตามระเบียบปฏิบตัิของ
สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ)งรายการ
ดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการและได้ให้ความเห็นว่าเป็นรายการที)สมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์ตอ่บริษัท 

11.2    มาตรการและขั 3นตอนการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกัน 

บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย มีเป้าหมายในการประกอบการเพื)อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น มีนโยบายการเปิดเผยข้อมลูให้แก่นกัลงทนุ
อยา่งเพียงพอรวมทั �งยดึถือปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อกําหนด และกฏหมายตา่งๆในประเทศที)บริษัทประกอบการอยู ่ดงันั �น 
เพื)อให้การดําเนินการเกี)ยวกบัรายการระหว่างกลุม่บริษัทกบับคุคลหรือกิจการที)เกี)ยวข้องกันเป็นไปอย่างโปร่งใส ลด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และสอดคล้องกับหลกัการกํากับดูแลกิจการที)ดี และเป็นไปตามกฏหมายกฏระเบียบ 
และข้อบังคับของหน่วยงานกํากับดูแลที)เกี)ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในอนัที)จะทําให้ผู้ลงทนุมีข้อมลูอยา่งเพียงพอตอ่การใช้
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ดลุยพินิจในการตดัสินใจลงทนุได้ บริษัทจึงกําหนดแนวทางการทํารายการระหว่างกลุม่บริษัทกับบคุคลหรือกิจการที)
เกี)ยวข้องกนั เพื)อเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาทํารายการดงัรายละเอียดตอ่ไปนี � 

การทํารายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที)อาจมีความขัดแย้ง บริษัทจะพิจารณา
ดําเนินการเสมือนหนึ)งทํารายการกบับคุคลภายนอก (arm’s length basis) เพื)อประโยชน์สงูสดุของบริษัทโดยจะต้องมี
เงื)อนไขการค้าที)มีราคาและเงื)อนไขที)เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ในกรณีที)ไม่ชัดเจนว่าราคา
ระหวา่งกนัเข้าขา่ย arm’s length basis หรือไม่ จะต้องนําเสนอรายการดงักลา่วหารือตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพื)อ
ขอความเห็นชอบก่อนทํารายการ 

บริษัทมีการมอบอํานาจอนมุ้ติวงเงินแก่ผู้บริหารตามลาํดบัขั �น โดยจะกําหนดอํานาจของผู้มีสิทธิอนมุตัิตาม
วงเงินที)กําหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทห้ามมิให้กรรมการและผู้ บริหารที)มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์โดยสว่นตวัเป็นผู้อนมุตัิทํารายการที)เกี)ยวโยงกนัซึ)งตนมีสว่นได้เสีย และกรรมการที)มีสว่นได้เสียในการตก
ลงเข้าทํารายการที)เกี)ยวโยงกนัต้องไมเ่ข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที)ประชุม โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ทําหน้าที)สอบทานการทํารายการระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที)เกี)ยวโยงกัน และให้ดําเนินการตาม
หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การทํารายการระหว่างบริษัทกบับริษัทที)มีบคุคลที)อาจ
มีความขัดแย้งมีสัดส่วนการถือหุ้ นตํ)ากว่าร้อยละ 10 จะไม่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ)ง
สอดคล้องกบัประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เรื)องการเปิดเผยการเข้าทํารายการที)เกี)ยวโยงกนัของบริษัทจด
ทะเบียน 

การทํารายการระหว่างกนัพึงกระทําได้ตามปกติเนื)องจากเป็นการทํารายการตามปกติธุรกิจและตามเงื)อนไข
การค้าโดยทั)วไปเสมือนลกูค้าภายนอกทั)วไปโดยปกติ รวมทั �งราคาหรือค่าตอบแทนอยู่ในกรอบซึ)งต้องได้รับอนมุตัิตาม
ระเบียบปฏิบตัิทางการเงินของบริษัทและต้องทบทวนการคดัเลือกผู้ขายและผู้ผลิต (vendor selection process) อยู่
เสมอเพื)อให้แน่ใจว่า บริษัทได้เปิดโอกาสแก่ผู้ประกอบการนอกกลุม่ ซึ)งอาจให้ผลประโยชน์แก่บริษัทมากกว่าและเป็น
แหลง่ภายนอกสาํหรับการเปรียบเทียบราคา และเงื)อนไขทางการค้า 

บริษัททําการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันโดยยึดแนวปฏิบตัิตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที) 24 
(ปรับปรุง 2552) เรื)องการเปิดเผยข้อมลูเกี)ยวกบับคุคลหรือกิจการที)เกี)ยวข้องกนัและตามระเบียบปฏิบตัิของสาํนกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพยและตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั �งนี �ฝ่ายกฏหมายและกํากับ
ดแูล(Legal and Compliance) และฝ่ายบญัชีจะนําเสนอรายการที)เกี)ยวโยงกนัหรือรายการที)อาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ที)เกิดขึ �นเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ(Audit Committee) เพื)อสอบทานและให้
ความเห็นต่อความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการว่าเป็นไปเพื)อประโยชน์สงูสดุของบริษัทหรือไม่ก่อน
รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทต่อไป นอกจากนี �ฝ่ายบญัชีจะนําเสนอรายการระหวา่งกนัทกุๆเดือน เพื)อให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 



 

  

แบบ 56-1 ปี 2559บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

  

สว่นที) 2 หน้า 42 / 49 
 

11.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

ในอนาคตบริษัทอาจมีความจําเป็นที)จะต้องเข้าทํารายการระหว่างกนั ทั �งที)เป็นรายการทางการค้าตามปกติ
ธุรกิจและรายการที)ไม่เป็นไปตามการค้าปกติธุรกิจ โดยการเข้าทํารายการดังกล่าวจะต้องอยู่ในเงื)อนไขราคาที)
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั �งนี � บริษัทจะปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์และข้อบงัคบั ประกาศ คําสั)ง หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) รวมถึงการปฏิบตัิ
ตามข้อกําหนดและปฏิบตัิเกี)ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทํารายการที)เกี)ยวโยงกันและการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ)ง
สินทรัพย์ที)สําคญัของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย บริษัทจะทําการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที)ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท 
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12. รายการระหว่างกัน 

รายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยกบับคุคลที)อาจมีความขดัแย้งในปีบญัชีสิ �นสดุวนัที) 31 ธนัวาคม 2558 และ ปีบญัชีสิ �นสดุวนัที) 31 ธนัวาคม 2559 

บุคคล/นิตบิุคคล 
ที�อาจมีความ

ขัดแย้ง 
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 

ความจําเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปีบัญชีสิ 3นสุด  
31 ธ.ค. 58 

ปีบัญชีสิ 3นสุด  
31 ธ.ค. 59 

1.  นายชวนินทร์ 
บณัฑิตกฤษดา 

 

� ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 20.89 ณ วนัที) 31 
ธนัวาคม 2559 (กลุม่บณัฑิตกฤษดาถือหุ้น
บริษัทฯ ร้อยละ 46) 

� เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม ผู้บริหาร
และผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 

� เป็นบตุรชายของนางพิมลทพิ บณัฑิตกฤษ
ดา ผู้ ถือหุ้นใหญ่ และน้องชายของนางสาว
อมรพรรณ บณัฑิตกฤษดา กรรมการผู้ มี
อํานาจลงนาม และผู้บริหารของบริษัทฯ 

1.1  ภาระคํ �าประกนัเงินกู้  
 

- คํ �าประกนัเงินกู้ ยืมของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 

 
 
1,725,066.2 
 

 
 
1,721,666.3 

 
 

– บริษัทฯ และบริษัทย่อยทําสญัญาเงินกู้กบั
สถาบนัการเงินในประเทศเพื)อใช้ในการ
ดําเนินงาน โดยนายชวนินทร์ บณัฑิตกฤษดา 
คํ �าประกนัวงเงินกู้ รวมจํานวน 1,725,066,180 
บาทในปี 2558 และ1,721,666,300 บาทในปี 
2559 

 
 

– เป็นรายการสนบัสนนุทางการเงินให้บริษัทฯ 
และเป็นประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ 

 

 2. น า ง ส า ว อ ม ร
พรรณ บัณฑิต
กฤษดา  

 

� ถือหุ้ นบริษัทฯ ร้อยละ 5.06 ณ วันที)  31 
ธันวาคม 2559 (กลุ่มบัณฑิตกฤษดาถือหุ้น
บริษัทฯ ร้อยละ 46) 

� เ ป็นกรรมการผู้ มี อํานาจลงนาม  แ ละ
ผู้บริหารของบริษัทฯ 

� เป็นบุตรสาวของนางพิมลทิพ บัณฑิตกฤษ
ดา ผู้ ถือหุ้นใหญ่และพี)สาวของ นายชวนินทร์ 
บณัฑิตกฤษดา กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 

2.1  ภาระคํ �าประกนัเงินกู้  
 

- คํ �าประกันเงินกู้ ยืมของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 

 
 

1,715,066.2 
 

 
 

1,711,666.3 
 

 
 

– บริษัทฯ และบริษัทย่อยทําสัญญาเงินกู้ กับ
สถาบันการ เงิ นในประ เทศเ พื) อ ใ ช้ ใ นการ
ดําเนินงาน โดยนางสาวอมรพรรณ บณัฑิตกฤษ
ด า  คํ �า ป ร ะ กั น ว ง เ งิ น กู้ ร ว ม จํ า น ว น 
1,715,066,180 บ า ท ใ น ปี 2558 แ ล ะ 
1,711,666,300 บาทในปี 2559 

 
 

– เป็นรายการสนับสนุนทางการเงินให้บริษัทฯ 
และเป็นประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ 
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บุคคล/นิตบิุคคล 
ที�อาจมีความ

ขัดแย้ง 
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 

ความจําเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปีบัญชีสิ 3นสุด  
31 ธ.ค. 58 

ปีบัญชีสิ 3นสุด  
31 ธ.ค. 59 

3. นางสาวอรวรรณ 
วรนิจ 

 

� ถือหุ้ นบริษัทฯ ร้อยละ 3.56 ณ วันที)  31 
ธนัวาคม 2559 

� เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัทฯ 

3.1  ภาระคํ �าประกนัเงินกู้  
 

- คํ �าประกันเงินกู้ ยืมของ
บริษัทย่อย 

 

 
 

401,000.0 
 

 
 

401,000.0 
 

 
 

– บริษัทย่อยทําสญัญาเงินกู้ กบัสถาบนัการเงินใน
ประเทศเพื)อใช้ในการดําเนินงาน โดยนางสาว
อรวรรณ วรนิจ คํ �าประกันวงเงินกู้ รวมจํานวน 
401,000,000 บาทในปี 2558 และปี 2559 

 
 

– เป็นรายการสนบัสนนุทางการเงินให้บริษัทย่อย 
และเป็นประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทย่อย 

 

4. นายจิตชยั นิมิตร
ปัญญา 

� ถือหุ้ นร้อยละ 9.12 ณ วันที) 31 ธันวาคม 
2559 (กลุม่นิมิตรปัญญาถือหุ้นบริษัทฯ ร้อย
ละ 16.07) 

� เ ป็นกรรมการผู้ มี อํานาจลงนาม  แ ละ
ผู้บริหารของบริษัทฯ 

� เป็นคู่สมรสของนางอัจฉรา นิมิตรปัญญา 
ก ร ร ม ก า ร ผู้ มี อํ า น า จ ล ง น า ม แ ล ะ
กรรมการบริหารของบริษัทฯ 

4.1 ภาระคํ �าประกนัเงินกู้  
 
- คํ �าประกันเงินกู้ ยืมของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 
 

1,569,066.3 

 
 

834,666.3 

 
 

- บริษัทฯ และบริษัทย่อยทําสัญญาเงินกู้ กับ
สถาบันการ เงิ นในประ เทศเ พื) อ ใ ช้ ใ นการ
ดําเนินงาน โดยนายจิตชัย นิมิตรปัญญา คํ �า
ประกันวงเงินกู้ รวมจํานวน 1,569,066.30 บาท
ในปี 2558 และ 834,666.30 บาท ในปี 2559 

 
 

- เป็นรายการสนับสนุนทางการเงินให้บริษัทฯ 
และเ ป็นประโยชน์ในการดําเนิ ธุร กิจของ   
บริษัทฯ 

 

5. นางอจัฉรา นิมิตร
ปัญญา 

 

� ถือหุ้ นร้อยละ 6.95 ณ วันที)  31 ธันวาคม 
2559 (กลุม่นิมิตรปัญญาถือหุ้นบริษัทฯ ร้อย
ละ 16.07) 

� เ ป็นกรรมการผู้ มี อํานาจลงนาม  แ ละ
กรรมการบริหารของบริษัทฯ 

� เป็นคู่สมรสของนายจิตชัย นิมิตรปัญญา 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม และผู้ บริหาร
ของบริษัทฯ 

5.1  ภาระคํ �าประกนัเงินกู้  
 

- คํ �าประกันเงินกู้ ยืมของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 

 
 

1,569,066.3 
 

 
 

834,666.3 
 

 
 

– บริษัทฯ และบริษัทย่อยทําสัญญาเงินกู้ กับ
สถาบันการ เงิ นในประ เทศเ พื) อ ใ ช้ ใ นการ
ดําเนินงาน โดยนางอัจฉรา นิมิตรปัญญา คํ �า
ประกันวงเงินกู้ รวมจํานวน 1,569,066,300.0 
บาทในปี 2558 และ 834,666,300.0 บาทในปี 
2559 

 
 

– เป็นรายการสนับสนุนทางการเงินให้บริษัทฯ 
และเป็นประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ 
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บุคคล/นิตบิุคคล 
ที�อาจมีความ

ขัดแย้ง 
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 

ความจําเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปีบัญชีสิ 3นสุด  
31 ธ.ค. 58 

ปีบัญชีสิ 3นสุด  
31 ธ.ค. 59 

6. น า ง พิ ม ล ทิ พ 
บณัฑิตกฤษดา 

 

� ถือหุ้ นบริษัทฯ ร้อยละ 12.63 ณ วันที)  31 
ธันวาคม 2559 (กลุ่มบัณฑิตกฤษดาถือหุ้น
บริษัทฯ ร้อยละ 46) 

� เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 
� เป็นมารดาของนายชวนินทร์ บณัฑิตกฤษดา 

และนางสาวอมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม และผู้ บริหาร
ของบริษัทฯ 

6.1  ภาระคํ �าประกนัเงินกู้  
 

- คํ �าประกันเงินกู้ ยืมของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 

 
 

811,000.0 

 
 

811,000.0 

 
 

– บริษัทฯ และบริษัทย่อยทําสัญญาเงินกู้ กับ
สถาบันการ เงิ นในประ เทศเ พื) อ ใ ช้ ใ นการ
ดําเนินงาน โดยนางพิมลทิพ บณัฑิตกฤษดา คํ �า
ประกนัวงเงินกู้ รวมจํานวน 811,000,000.0 บาท
ในปี 2558 และ 811,000,000.0 บาทในปี 2559 

 
 

– เป็นรายการสนับสนุนทางการเงินให้บริษัทฯ 
และเป็นประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ 

 

7. นางสาวเสาวณีย์ 
อ ภิ วั น ท น์
โอภาศ 

� ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 3.48          ณ วนัที) 31 
ธันวาคม 2559 (กลุ่มบัณฑิตกฤษดาถือหุ้น
บริษัทฯ ร้อยละ 46) 

� เป็นคู่สมรสของนายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษ
ดา กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม ผู้ บริหาร 
และผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ  

� เคยเป็นกรรมการของ ATL บริษัทย่อยของ
บริษัทฯ 

7.1  ภาระคํ �าประกนัเงินกู้  
 

- คํ �าประกันเงินกู้ ยืมของ
บริษัทย่อย 

 

 
 

5,000.0 

 
 

5,000.0 

 
 
– บริษัทย่อยทําสญัญาเงินกู้ กับสถาบนัการเงินใน

ประเทศเพื)อใช้ในการดําเนินงาน โดยนางสาว
เสาวณีย์ อภิวันทน์โอภาศ คํ �าประกันวงเงินกู้
รวมจํานวน 5,000,000.0 บาทในปี 2558 และ 
5,000,000.0 บาทในปี 2559 

 
 

– เป็นรายการสนบัสนนุทางการเงินให้บริษัทย่อย 
และเป็นประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทย่อย 

 

8.  น า ง ส า ว เ พ็ ญ
ป ร ะ ภ า  ร ว ม
ไมตรี 

� ถือหุ้ นบริษัทฯ ร้อยละ 3.33 ณ วันที)  31 
ธนัวาคม 2559  

� เคยเป็นกรรมการของ ATL บริษัทย่อยของ
บริษัทฯ 

8.1 ภาระคํ �าประกนัเงินกู้  
- คํ �าประกันเงินกู้ ยืมของ
บริษัทย่อย 

 
5,000.0 

 
5,000.0 

 
- บริษัทย่อยทําสญัญาเงินกู้ กับสถาบนัการเงินใน

ประเทศเพื)อใช้ในการดําเนินงาน โดยนางสาว
เพ็ญประภา รวมไมตรี คํ �าประกันวงเงินกู้ รวม
จํานวน 5,000,000.00 บาท ในปี 2558 และปี 
2559 

 
- เป็นรายการสนบัสนนุทางการเงินให้บริษัทย่อย 
และเป็นประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
ย่อย 
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บุคคล/นิตบิุคคล 
ที�อาจมีความ

ขัดแย้ง 
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 

ความจําเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปีบัญชีสิ 3นสุด  
31 ธ.ค. 58 

ปีบัญชีสิ 3นสุด  
31 ธ.ค. 59 

9. บริษัท โชคสมุทร
มารีน จํากดั 

� บริษัท โชคสมุทรมารีน จํากัด ถือหุ้ นโดย
บคุคลที)อาจมีความขดัแย้งกบับริษัทฯ ดงันี � 

- นายจิตชยั นิมิตรปัญญา ถือหุ้นร้อยละ 30.00 
- นางอจัฉรา นิมิตรปัญญา ถือหุ้นร้อยละ 30.00 
 
� นายจิตชัย นิมิตรปัญญา และนางอัจฉรา 

นิมิตรปัญญา เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลง
นามของบริษัท โชคสมทุรมารีน จํากดั 

� นายจิตชยั นิมิตรปัญญา 
- ถือหุ้ นบริ ษัทฯ ร้อยละ 9.12 ณ วันที)  31 

ธนัวาคม 2559 
- เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม และผู้บริหาร

ของบริษัทฯ 
- เป็นคู่สมรสของนางอัจฉรา นิมิตรปัญญา 

ก ร ร ม ก า ร ผู้ มี อํ า น า จ ล ง น า ม  แ ล ะ
กรรมการบริหารของบริษัทฯ  

 
� นางอจัฉรา นิมิตปัญญา 
-  ถือหุ้ นบริ ษัทฯ ร้อยละ 6.95 ณ วันที)  31 

ธนัวาคม 2559 
-  เ ป็น ก รร ม ก าร ผู้ มี อํ า นา จ ล งน า ม  แ ล ะ

กรรมการบริหารของบริษัทฯ 

9.1  รายการกบั PCS 
 
- รายได้ค่าบริการรับฝาก

สนิค้า 
 
- ลูกหนี �ค่าบริการรับฝาก

สนิค้า 
 
- คา่บริการ 
 
- เจ้าหนี �การค้า 

 
 

786.8 
 
 

102.4 
 
 

- 
 

- 

 
 

981.5 
 
 

582.9 
 
 

239.6 
 

- 

 
 

– PCS ให้บริการรับฝากสินค้าควบคุมอุณหภูมิ 
และให้บริการแช่แข็ง (Freeze) กับบริษัท โชค
สมทุรมารีน จํากดั  

– ราคาค่าแช่แข็ง (Freeze) เป็นราคาที)เทียบเคียง
ได้กับราคาที)เสนอให้แก่ลูกค้ารายอื)น (ราคา
ตลาด) 

– บริษัท โชคสมุทรมารีน จํากัด ให้บริการเปลี)ยน
หลังคาอาคาร 2 และอาคาร 4 แก่ PCS แล้ว
เสร็จในไตรมาส 3/2559 

 
 

– เป็นรายการตามธุรกิจปกตขิองบริษัทฯ 
– เงื)อนไขทางการค้าและการคิดราคาระหว่างกัน

มีความสมเหตุสมผล โดยมีการคิดราคาตาม
อตัราราคาตลาด 

 9.2 รายการกบั PLP 
 

- รายได้คา่ขนสง่ 
 
- ลกูหนี �คา่ขนสง่ 
 

 
 

113.9 
 

6.4 

 
 

72.2 
 

3.6 

 
 

– PLP ให้บริการขนส่งกับบริษัท โชคสมุทรมารีน 
จํากดั 

– ราคาค่าขนส่งเป็นราคาที)เทียบเคียงได้กับราคา
ที)เสนอให้แก่ลกูค้ารายอื)น (ราคาตลาด) 

 
 

– เป็นรายการตามธุรกิจปกตขิองบริษัทฯ 
– เงื)อนไขทางการค้าและการคิดราคาระหว่างกัน

มีความสมเหตุสมผลโดยมีการคิดราคาตาม
อตัราราคาตลาด 

 9.3 รายการกบั JPAC 
 

- คา่ใช้จ่ายคา่ตรวจสอบ 
 
- เจ้าหนี �คา่ตรวจสอบ 

 
 

- 
 

- 

 
 

921.3 
 

130.9 

 
 

– บริษัท โชคสมุทรมารีน จํากดั ให้บริการคา่ตรวจ
เชื �อผลติภณัฑ์ชีสกบั JPAC 

 
 

– เป็นรายการตามธุรกิจปกตขิองบริษัทฯ 
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บุคคล/นิตบิุคคล 
ที�อาจมีความ

ขัดแย้ง 
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน 
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ความจําเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปีบัญชีสิ 3นสุด  
31 ธ.ค. 58 

ปีบัญชีสิ 3นสุด  
31 ธ.ค. 59 

- เป็นคู่สมรสของนายจิตชัย นิมิตรปัญญา 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม และผู้ บริหาร
ของบริษัทฯ 

 

 – ราคาค่าตรวจสอบเป็นราคาที)เทียบเคียงได้กับ
ราคาที)จ่ายค่าบริการให้แก่บริษัทอื)น (ราคา
ตลาด) 

– เงื)อนไขทางการค้าและการคิดราคาระหว่างกัน
มีความสมเหตุสมผลโดยมีการคิดราคาตาม
อตัราราคาตลาด 

 

10.  บริษัท ซุปเปอร์ 
เค  พาวเวอร์ 
จํากดั 

� บริษัท ซุปเปอร์เค พาวเวอร์ จํากดั มีบคุคลที)
อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ 

� นางพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา ถือหุ้นของบริษัท 
ซุปเปอร์ เค  พาวเวอร์ จํากดั ร้อยละ 20.00 

� นางพิมลทพิ บณัฑิตกฤษดา  
- ถือหุ้ นบริษัทฯ ร้อยละ 12.63 ณ วันที)  31 

ธันวาคม 2559 (กลุ่มบัณฑิตกฤษดาถือหุ้น
บริษัทฯ ร้อยละ 45.77) 

- เป็นมารดาของนายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา 
และนางสาวอมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม และผู้ บริหาร
ของบริษัทฯ 

10.1  รายการกบั ATL 
 

- คา่ใช้จ่ายคา่เช่าพื �นที) 
 
- เจ้าหนี �การค้า 

 
- สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน

อื)นอื)น (เงินมดัจํา
จ่าย) 

 
 

8,265.5 
 

683.4 
 

1,277.3 

 
 

8,200.3 
 

683.4 
 

1,277.3 

 
 
– บริษัท ซุปเปอร์ เค  พาวเวอร์ จํากดั ให้เช่าพื �นที)

กับ ATL เนื)องจากพื �นที)การให้บริการของ ATL 
ไม่เพียงพอ 

– ราคาค่าเช่าพื �นที)เป็นราคาที)เทียบเคียงได้กับ
ราคาที)จ่ายค่าบริการให้แก่บุคคลอื)น (ราคา
ตลาด) 

 

 
 
– เป็นรายการเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ไม่

เกิน 3 ปี ของบริษัทฯ 
– การคิดราคาระหว่างกันมีความสมเหตุสมผล 

โดยมีการคดิราคาตามอตัราราคาตลาด 
 
 

11.  บริษัท กีลเลี)ยน
จํากดั 

� บริษัท กีลเลี)ยน จํากัด เป็นบริษัทย่อยของ
นิตบิคุคลที)อาจมีความขดัแย้งกบับริษัทฯ 

� บริษัท ซุปเปอร์ เค  พาวเวอร์ จํากัด ถือหุ้น
ในบริษัท กีลเลี)ยน จํากดั ร้อยละ 99.99 

11.1  รายการกบั ATL 
 

- คา่ใช้จ่ายคา่เช่าพื �นที) 
 
- เจ้าหนี �การค้า 

 
 

6,008.3 
 

500.7 

 
 

6,008.3 
 

500.7 

 
 
– บริษัท กีลเลี)ยน จํากัด ให้บริการเช่าพื �นที)กับ 

ATL เพื)อรองรับการให้บริการของ ATL แก่ลกูค้า
รายใหม่ในอนาคต 

 
 
– เป็นรายการเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ไม่

เกิน 3 ปี 
– ของบริษัทฯ 



 

  

แบบ 56-1 ปี 2559บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

 

สว่นที) 2 หน้า 48 / 49 
 

บุคคล/นิตบิุคคล 
ที�อาจมีความ

ขัดแย้ง 
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 

ความจําเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปีบัญชีสิ 3นสุด  
31 ธ.ค. 58 

ปีบัญชีสิ 3นสุด  
31 ธ.ค. 59 

� นางพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา ถือหุ้นของบริษัท 
ซุปเปอร์ เค  พาวเวอร์ จํากดั ร้อยละ 20.00 

� นางพิมลทพิ บณัฑิตกฤษดา  
- ถือหุ้ นบริ ษัทฯ ร้อยละ 12.63 ณ วันที)  31 

ธันวาคม 2559 (กลุ่มบัณฑิตกฤษดาถือหุ้น
บริษัทฯ ร้อยละ 45.77) 

- เป็นมารดาของนายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา 
และนางสาวอมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม และผู้ บริหาร
ของบริษัทฯ 

- สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน
อื)นอื)น (เงินมดัจําจ่าย) 

1,001.4 1,001.4 – ราคาค่าเช่าพื �นที)เป็นราคาที)เทียบเคียงได้กับ
ราคาที)จ่ายค่าบริการให้แก่บุคคลอื)น (ราคา
ตลาด) 

– การคิดราคาระหว่างกันมีความสมเหตุสมผล 
โดยมีการคดิราคาตามอตัราราคาตลาด 

 

12. บริษัท อิน 
พอยท์ วิชั)น 
จํากดั 

� บริษัท อิน พอยท์ วิชั)น จํากัด ถือหุ้ นโดย
บคุคลที)อาจมีความขดัแย้งกบับริษัทฯ ดงันี � 

- นายจิตชยั นิมิตรปัญญา ถือหุ้นร้อยละ 49.95 
- นางอจัฉรา นิมิตรปัญญา ถือหุ้นร้อยละ 50.00 

12.1  รายการกบั JWDP 
 

- คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 
 
- เจ้าหนี �อื)น 

 
 

- 
 

- 

 
 

69.0 
 

- 

 
 
– บริษัท อิน พอยท์ วิชั)น จํากัด นําเข้าเสื �อกัน

หนาวจากตา่งประเทศ และขายให้กบั JWDP 
– ราคาค่าเสื �อกันหนาวเป็นราคาที)เทียบเคียงได้

กับราคาที) เสนอให้แก่ลูกค้ารายอื)น (ราคา
ตลาด)* 

 
 
– เป็นรายการตามธุรกิจปกตขิองบริษัทฯ 
– เงื)อนไขทางการค้าและการคิดราคาระหว่างกัน

มีความสมเหตุสมผลโดยมีการคิดราคาตาม
อตัราราคาตลาด 

 

  12.2  รายการกบั JPKCS 
 

- คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 
 
- เจ้าหนี �อื)น 

 
 

- 
 

- 

 
 

46.0 
 

- 

 
 
– บริษัท อิน พอยท์ วิชั)น จํากัด นําเข้าเสื �อกัน

หนาวจากตา่งประเทศ และขายให้กบั JPKCS 

 
 
– เป็นรายการตามธุรกิจปกตขิองบริษัทฯ 
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สว่นที) 2 หน้า 49 / 49 
 

บุคคล/นิตบิุคคล 
ที�อาจมีความ

ขัดแย้ง 
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 

ความจําเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปีบัญชีสิ 3นสุด  
31 ธ.ค. 58 

ปีบัญชีสิ 3นสุด  
31 ธ.ค. 59 

– ราคาค่าเสื �อกันหนาวเป็นราคาที)เทียบเคียงได้
กับราคาที) เสนอให้แก่ลูกค้ารายอื)น (ราคา
ตลาด)* 

 

– เงื)อนไขทางการค้าและการคิดราคาระหว่างกัน
มีความสมเหตุสมผลโดยมีการคิดราคาตาม
อตัราราคาตลาด 

 

  12.3  รายการกบั PCS 
 

- คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 
 
- เจ้าหนี �อื)น 

 
 

- 
 

- 

 
 

345.0 
 

- 

 
 
– บริษัท อิน พอยท์ วิชั)น จํากัด นําเข้าเสื �อกัน

หนาวจากตา่งประเทศ และขายให้กบั PCS 
– ราคาค่าเสื �อกันหนาวเป็นราคาที)เทียบเคียงได้

กับราคาที) เสนอให้แก่ลูกค้ารายอื)น (ราคา
ตลาด)* 

 

 
 
– เป็นรายการตามธุรกิจปกตขิองบริษัทฯ 
– เงื)อนไขทางการค้าและการคิดราคาระหว่างกัน

มีความสมเหตุสมผลโดยมีการคิดราคาตาม
อตัราราคาตลาด 

 

* รายการเพิ�มเติมในไตรมาสที� 3/2559 



 

แบบ 56-1 ปี 2559บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 
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ส่วนที� 3 ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงนิที�สาํคัญ 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

  ณ วันที� 31 ธันวาคม 

  พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง) พ.ศ. 2558 (ปรับปรุง) พ.ศ. 2559 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

 
สินทรัพย์หมุนเวียน     

    

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 201.9 4.4 191.0 3.8 259.8 4.9 
เงินลงทนุชั)วคราว - - 174.9 3.5 238.6 4.5 
ลกูหนี �การค้า 307.0 6.7 341.9 6.9 340.5 6.4 
ลกูหนี �อื)น 46.1 1.0 67.6 1.4 139.6 2.6 
เงินให้กู้ ยืมระยะสั �นแก่กิจการที)ไมเ่กี)ยวข้องกนั - - - - 9.1 0.2 

เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการที)เกี)ยวข้องกนัที)ถึงกําหนดชําระภายในหนึ)งปี - - - - 4.4 0.1 

สนิค้าคงเหลือ 21.9 0.5 1.8 0.0 1.2 0.0 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื)น 20.6 0.5 27.6 0.6 37.9 0.7 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 597.5 13.1 804.8 16.2 1,031.2 19.4 
 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

      

เงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 5.7 0.1 11.8 0.2 11.3 0.2 
เงินฝากสถาบนัการเงินที)ตดิภาระคํ �าประกนั 24.9 0.6 25.2 0.5 35.1 0.7 
เงินลงทนุระยะยาวอื)น 0.5 0.0 0.5 0.0 75.9 1.4 
เงินให้กู้ ยืมระยะยาว - - 46.7 0.9 93.0 1.7 
สนิทรัพย์ไม่มีตวัตนภายใต้สญัญาอนญุาตให้ดําเนินการ 239.9 5.3 324.4 6.5 310.7 5.8 
อสงัหาริมทรัพย์เพื)อการลงทนุ 843.8 18.5 840.4 16.9 906.0 17.0 
ที)ดนิ อาคารและอปุกรณ์  2,566.5 56.4 2,661.8 53.4 2,573.0 48.4 
คา่ความนิยม 20.0 0.4 20.0 0.4 20.0 0.4 
สนิทรัพย์ไม่มีตวัตนอื)น 112.7 2.5 103.9 2.1 98.6 1.9 
คา่เช่าที)ดนิจ่ายลว่งหน้า 62.0 1.4 60.4 1.2 59.0 1.1 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 51.7 1.1 46.9 0.9 69.9 1.3 
สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื)น 29.2 0.6 36.0 0.7 34.4 0.6 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,956.9 86.9 4,177.9 83.8 4,286.8 80.6 
รวมสินทรัพย์ 4,554.4 100.0 4,982.7 100.0 5,318.0 100.0 
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  ณ วันที� 31 ธันวาคม 

  พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง) พ.ศ. 2558 (ปรับปรุง) พ.ศ. 2559 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนี 7สินและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หนี 7สินหมุนเวียน       
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ ยืมระยะสั �นจากสถาบนัการเงิน 507.3 11.1 87.7 1.8 115.7 2.2 
เจ้าหนี �การค้า 137.7 3.0 167.7 3.4 185.1 3.5 
เจ้าหนี �อื)น 176.2 3.9 119.8 2.4 138.5 2.6 
สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาวที)ถึงกําหนดชําระภายในหนึ)งปี 611.1 13.4 373.7 7.5 353.8 6.6 
เงินกู้ ยืมระยะสั �นจากกิจการที)ไม่เกี)ยวข้องกนั 250.0 5.5 - - - - 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากกิจการที)เกี)ยวข้องกนัที)ถึงกําหนดชําระภายในหนึ)งปี - - - - 3.0 0.1 
หนี �สนิตามสญัญาเช่าการเงินที)ถึงกําหนดชําระภายในหนึ)งปี 31.2 0.7 12.7 0.3 13.8 0.3 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 9.0 0.2 15.7 0.3 2.5 0.0 
ประมาณการหนี �สนิ 57.0 1.3 57.0 1.1 71.8 1.3 
หนี �สนิหมุนเวียนอื)น 13.1 0.3 11.5 0.2 25.4 0.5 
รวมหนี 7สินหมุนเวียน 1,792.6 39.4 845.8 17.0 906.5 17.0 
หนี 7สินไม่หมุนเวียน       
หุ้นกู้  - - - - 500.0 9.4 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,321.2 29.0 1,331.8 26.7 1,130.6 21.3 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากกิจการที)เกี)ยวข้องกนั - - 16.0 0.3 21.0 0.4 
รายได้รับลว่งหน้าและคา่เช่าค้างจ่ายระยะยาว 61.8 1.4 62.3 1.2 58.8 1.1 
หนี �สนิตามสญัญาเช่าการเงิน 11.6 0.3 19.1 0.4 25.5 0.5 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 22.8 0.5 23.1 0.5 28.3 0.5 
หนี �สนิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 35.5 0.8 30.7 0.6 27.0 0.5 
หนี �สนิไม่หมนุเวียนอื)น 10.2 0.2 7.7 0.2 7.6 0.1 
รวมหนี 7สินไม่หมุนเวียน 1,463.1 32.1 1,490.7 29.9 1,798.9 33.8 
รวมหนี 7สิน 3,255.7 71.5 2,336.5 46.9 2,705.4 50.9 
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทนุเรือนหุ้น       
    ทนุจดทะเบียน  300.0  300.0  510.0  

    ทนุที)ออกและชําระแล้ว 240.0 5.3 300.0 6.0 510.0 9.6 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 109.1 2.4 1,335.8 26.8 1,335.8 25.1 
สว่นเกินทนุจากการลงทนุในบริษัทย่อยด้วยการแลกหุ้น 391.0 8.6 391.0 7.8 391.0 7.4 
สว่นเกินทนุจากการจดัโครงสร้างธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั 421.5 9.3 421.5 8.5 421.5 7.9 
สว่นผู้ ถือหุ้นลดลงจากเงินปันผลจ่ายจากกําไรสะสมที)เกิดก่อนการ  
      จดัโครงสร้างธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั 

(41.6) (0.9) (101.1) (2.0) (154.6) (2.9) 

สว่นเกินทนุจากรายการการจ่ายหุ้นเป็นเกณฑ์ 3.2 0.1 3.2 0.1 3.2 0.1 
กําไรสะสม       
   จดัสรรแล้ว - ทนุสํารองตามกฎหมาย 38.5 0.8 74.5 1.5 92.3 1.7 
   ยงัไม่ได้จดัสรร 77.7 1.7 170.7 3.4 (38.6) (0.7) 
องค์ประกอบอื)นของสว่นของผู้ ถือห้น (0.5) (0.0) 0.0 0.0 2.0 0.0 
รวมส่วนของบริษัท 1,238.9 27.2 2,595.6 52.1 2,562.6 48.2 
สว่นได้เสียที)ไม่มีอํานาจควบคมุ 59.8 1.3 50.5 1.0 50.0 0.9 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,298.7 28.5 2,646.1 53.1 2,612.6 49.1 
รวมหนี 7สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,554.4 100.0 4,982.7 100.0 5,318.0 100.0 
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 

  ปีสิ 7นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

  พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 (ปรับปรุง) พ.ศ. 2559 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้          
รายได้คา่เช่าและจากการบริการ 2,188.5 100.0 2,348.7 100.0 2,219.4 100.0 
รายได้จากการลงทนุ 1.7 0.1 1.9 0.1 5.7 0.3 
กลบัรายการคา่เผื)อผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ - - 19.3 0.8 11.6 0.5 
กําไรจากอตัราแลกเปลี)ยนสทุธิ 1.1 0.0 5.3 0.2 - - 
รายได้อื)น 13.8 0.6 28.8 1.2 14.1 0.6 
รวมรายได้ 2,205.1 100.8 2,404.0 102.4 2,250.9 101.4 

ค่าใช้จ่าย       
ต้นทนุคา่เช่าและการบริการ 1,416.8 64.7 1,491.9 63.5 1,569.9 70.7 
คา่ใช้จ่ายในการขาย 26.1 1.2 31.7 1.4 36.4 1.6 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 364.6 16.7 363.9 15.5 419.5 18.9 
คา่ผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้บริการสว่นเพิ)ม - - - - 115.8 5.2 
(กลบัรายการ) ขาดทนุจากการด้อยคา่ 85.0 3.9 - - - - 
ขาดทนุจากการบนัทกึประมาณการหนี �สนิ 57.0 2.6 - - 14.8 0.7 
ต้นทนุทางการเงิน 109.4 5.0 122.5 5.2 86.4 3.9 
รวมค่าใช้จ่าย 2,058.8 94.1 2,010.0 85.6 2,242.8 101.1 
สว่นแบ่งกําไร (ขาดทนุ) บริษัทร่วม (1.7) (0.1) 2.6 0.1 (7.1) (0.3) 
กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 144.6 6.6 396.6 16.9 1.0 0.0 
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (23.5) (1.1) (75.5) (3.2) (24.5) (1.1) 
กําไรสําหรับปี 121.1 5.5 321.1 13.7 (23.5) (1.1) 
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื)น - 0.0 0.5 0.0 (0.9) (0.0) 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 121.1 5.5 321.6 13.7 (24.4) (1.1) 
การแบ่งปันกําไร        
    สว่นที)เป็นของบริษัท 145.0 6.6 333.5 14.2 (8.9) (0.4) 
    สว่นของบริษัทอื)นในกลุม่-ก่อนการปรับ  
          โครงสร้างธุรกิจ 

(1.2) (0.1) - - - - 

    สว่นที)เป็นของสว่นได้เสียที)ไม่มีอํานาจควบคมุ (22.7) (1.0) (12.4) (0.5) (14.6) (0.7) 

 121.1 5.5 321.1 13.7 (23.5) (1.1) 

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม       
    สว่นที)เป็นของบริษัท 145.0 6.6 334.0 14.2 (9.7) (0.4) 
    สว่นของบริษัทอื)นในกลุม่-ก่อนการปรับ 
          โครงสร้างธุรกิจ 

(1.2) (0.1) - - - - 

    สว่นที)เป็นของสว่นได้เสียที)ไม่มีอํานาจควบคมุ (22.7) (1.0) (12.4) (0.5) (14.7) (0.7) 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 121.1 5.5 321.6 13.7 (24.4) (1.1) 
กําไรต่อหุ้นขั 7นพื 7นฐาน       
   กําไรสว่นที)เป็นของบริษัท (บาท) 0.35  0.36  (0.01)  
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งบกระแสเงนิสดรวม 
  ปีสิ 7นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

  พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 (ปรับปรุง) พ.ศ. 2559 

  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน    
กําไรสําหรับปี 121.1 321.1 (23.5) 
รายการปรบัปรุง    
คา่ตดัจําหน่ายสนิทรัพย์ไม่มีตวัตนภายใต้สญัญาอนญุาตให้ดําเนินการ 38.8 40.0 31.6 
คา่เสื)อมราคา-อสงัหาริมทรัพย์เพื)อการลงทนุ 44.7 51.3 52.3 
คา่เสื)อมราคา-อาคารและอปุกรณ์ 273.0 301.0 279.9 
คา่ตดัจําหน่ายสนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 12.3 17.2 18.3 
คา่ตดัจําหน่ายคา่เช่าที)ดนิจ่ายลว่งหน้า 3.7 3.2 3.2 
(กลบัรายการ) ขาดทนุจากการด้อยคา่อสงัหาริมทรัพย์เพื)อการลงทนุ 53.0 (19.3) (11.6) 
ขาดทนุจากการด้อยคา่คา่เช่าที)ดนิจ่ายลว่งหน้า 32.0 - - 
ดอกเบี �ยรับ (1.7) (1.3) (4.7) 
กําไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุชั)วคราวที)ยงัไม่เกิดขึ �น - (0.3) (0.2) 
สว่นแบ่ง (กําไร) ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 1.7 (2.6) 7.1 
ต้นทนุทางการเงิน 109.4 122.5 86.4 
ขาดทนุ (กําไร) จากอตัราแลกเปลี)ยนที)ยงัไม่เกิดขึ �นจริง (0.6) (0.9) 0.5 
หนี �สญูและหนี �สงสยัจะสญู 2.8 0.6 0.9 
ขาดทนุ (กําไร) จากการจําหน่ายอาคารและอปุกรณ์ 2.9 (11.4) (0.2) 
ขาดทนุจากการตดัจําหน่ายสนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 0.0 - - 
ขาดทนุจากการจําหน่ายเงินลงทนุระยะยาวอื)น - - 0.0 
ขาดทนุ (กําไร) จากการจําหน่ายเงินลงทนุ (0.2) - (0.8) 
ขาดทนุจากการบนัทกึประมาณการหนี �สนิ 57.0 - 14.8 
คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 3.2 3.8 7.8 
ภาษีเงินได้ 23.5 75.5 24.5 
กําไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี 7สินดาํเนินงาน 776.6 900.4 486.3 
การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน    

ลกูหนี �การค้า (55.6) (23.9) 0.3 
ลกูหนี �อื)น 13.8 (11.6) (71.8) 
สนิค้าคงเหลือ (20.6) (0.4) 0.6 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื)น 0.9 (7.0) (10.3) 

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื)น 1.2 (6.8) 1.7 
เจ้าหนี �การค้า (31.8) 30.0 17.5 
เจ้าหนี �อื)น 67.0 (66.7) 18.6 
รายได้รับลว่งหน้าและคา่เช่าค้างจ่ายระยะยาว   0.5 (3.4) 
หนี �สนิหมุนเวียนอื)น (110.0) (1.1) 14.0 
จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (0.1) - - 
หนี �สนิไม่หมนุเวียนอื)น (4.1) (2.5) (0.2) 
เงนิสดได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 637.5 810.8 453.3 
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน - (3.5) (6.2) 

จ่ายภาษีเงินได้ (63.7) (68.8) (63.8) 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน  573.8 738.5 383.3 
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  ปีสิ 7นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

  พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 (ปรับปรุง) พ.ศ. 2559 

  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน    

รับดอกเบี �ย 5.8 1.3 4.5 

เงินลงทนุชั)วคราวลดลง (เพิ)มขึ �น) - (174.5) (62.8) 

สนิทรัพย์ไม่มีตวัตนภายใต้สญัญาอนญุาตให้ดําเนินการเพิ)มขึ �น (175.5) (124.5) (18.0) 

ซื �ออสงัหาริมทรัพย์เพื)อการลงทนุ (168.1) (28.2) (108.1) 

ซื �อที)ดนิ อาคารและอปุกรณ์ (431.7) (371.6) (171.6) 

ขายที)ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 2.1 25.3 2.6 

ให้กู้ ยืมระยะยาวเพิ)มขึ �น (8.1) (46.6) (96.3) 

ให้กู้ ยืมระยะสั �นเพิ)มขึ �น - - (9.1) 

รับชําระคืนเงินให้กู้ ยืมระยะยาว 54.0 - 46.7 

ซื �อเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (1.8) (3.6) (6.6) 

ซื �อเงินลงทนุระยะยาวอื)น (153.3) - (73.0) 

ขายเงินลงทนุระยะยาวอื)น 13.9 - 0.1 

เงินฝากสถาบนัการเงินที)ตดิภาระคํ �าประกนั (เพิ)มขึ �น) ลดลง (10.3) (0.3) (9.9) 

ซื �อสนิทรัพย์ไม่มีตวัตน (37.8) (8.4) (13.0) 

คา่เช่าที)ดนิจ่ายลว่งหน้าเพิ)มขึ �น (2.0) (2.0) - 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (912.8) (733.0) (514.5) 

 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 
   

จ่ายดอกเบี �ย (116.1) (124.7) (85.7) 

จ่ายเงินปันผลจ่ายให้ผู้ ถือหุ้น (323.3) (264.0) (23.3) 

จ่ายเงินปันผลจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นที)ไม่มีอํานาจควบคมุของบริษัทย่อย - (0.0) (0.0) 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เพิ)มขึ �น (ลดลง) 14.2 (419.6) 28.0 

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสั �นจากสถาบนัการเงิน 692.1 - - 

ชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสั �นจากสถาบนัการเงิน (386.8) - - 

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสั �นที)ไม่มีหลกัประกนัจากบริษัทที)ไม่เกี)ยวข้องกนั 250.0 100.0 - 

ชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสั �นที)ไม่มีหลกัประกนั - (350.0) - 

ชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสั �นจากบคุคลหรือกิจการที)เกี)ยวข้องกนั (5.0) - - 

จ่ายชําระหนี �สนิตามสญัญาเช่าการเงิน (42.3) (37.2) (15.0) 

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาว 366.4 211.5 96.3 

ชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาว (302.5) (438.3) (322.5) 

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากบคุคลที)เกี)ยวข้องกนั - 16.0 8.0 

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้  - - 500.0 

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญัและสว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 194.3 1,286.7 - 

เงินสดรับจากการเพิ)มทนุในบริษัทย่อยของสว่นได้เสียที)ไม่มีอํานาจควบคมุ 48.3 3.1 14.2 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 389.3 (16.4) 200.0 
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  ปีสิ 7นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

  พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 (ปรับปรุง) พ.ศ. 2559 

  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ 7น(ลดลง)สุทธิ 50.4 (10.9) 68.8 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดณวันที� 1 มกราคม 95.1 201.9 191.0 

เงินสดของบริษัทย่อยที)ซื �อในระหว่างงวด 56.4 - - 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดณวันที� 31 ธันวาคม 201.9 191.0 259.8 

รายการที�ไม่ใช่เงินสด    

ซื �อสนิทรัพย์ภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 14.3 26.2 22.5 
ยอดหนี �ค้างชําระจากการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพื)อการลงทนุและที)ดนิอาคารอปุกรณ์ 58.0 9.6 8.9 
จ่ายหุ้นปันผล - - 210.0 
ปรับมลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุระยะยาวอื)น - - 2.5 
ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - - 3.6 
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อัตราส่วนทางการเงนิที�สาํคัญ 

 

หน่วย 
ปีบัญชีสิ 7นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2557 
(ปรับปรุง) 

พ.ศ. 2558 
(ปรับปรุง) 

พ.ศ. 2559 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)     
  อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 0.33 0.95 1.14 
  อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 0.28 0.63 0.66 
  อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่ 0.31 0.55 0.44 
  อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนี �การค้า เทา่ 7.12 7.19 6.44 
  ระยะเวลาเก็บหนี �เฉลี)ย วนั 50.60 50.07 55.86 
  อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ เทา่ 255.83 404.18 1,027.20 
  ระยะเวลาขายเฉลี)ย วนั 1.41 0.89 0.35 
  อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี � เทา่ 10.29 9.77 8.90 
  ระยะเวลาชําระหนี � วนั 35.00 36.85 40.45 
  วงจรเงินสด วนั 17.01 14.11 15.76 
อัตราส่วนแสดความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)     
  อตัรากําไรขั �นต้น ร้อยละ 35.26 36.48 29.27 
  อตัรากําไรจากการดําเนินงาน ร้อยละ 17.41 19.64 8.73 
  อตัรากําไรอื)น ร้อยละ 0.75 1.50 0.88 
  อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร ร้อยละ 150.60 160.11 197.94 
  อตัรากําไรสทุธิ ร้อยละ 5.49 13.36 (1.04) 
  อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ร้อยละ 9.34 16.28 (0.89) 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)     
  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ ร้อยละ 2.66 6.73 (0.46) 
  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร ร้อยละ 13.09 19.08 8.94 
  อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ เทา่ 0.48 0.50 0.44 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)     
  อตัราสว่นหนี �สินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 2.51 0.88 1.04 
  อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบี �ย เทา่ 6.46 7.64 5.72 
  อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั เทา่ 0.28 0.58 0.51 
  อตัราสว่นหนี �สินที)มีภาระดอกเบี �ยตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 1.49 0.64 0.76 
  อตัราการจ่ายปันผล1 ร้อยละ 196.02 99.22 79.242 

  

                                                           

1 อตัราการจ่ายปันผล = จํานวนเงินจ่ายปันผลจากผลประกอบการประจําปี / กําไรสทุธิเฉพาะกิจการประจําปี  
  โดยกําไรสทุธิเฉพาะกิจการประจําปี 2557-2559 เทา่กบั 164.92, 501.26 และ 102.98 ล้านบาทตามลําดบั 
2 เพื)อนําเสนอให้ที)ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 อนมุตักิารจ่ายเงินปันผลในอตัรา 0.08 บาทตอ่หุ้น หรือคดิเป็นประมาณ 81.60 ล้านบาท 
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14. การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 

(หน่วย : ล้านบาท) 
ไตรมาส  +/(-)  ปี 

+/(-) 
4/2558 3/2559 4/2559 YoY QoQ  2558 2559 

รายได้คา่เช่าและรายได้จากการบริการ 605.7 558.0 558.0 (7.9)% 0.0%  2,348.7 2,219.4 (5.5)% 

กําไรขั �นต้น 218.4 150.4 162.1 (25.8)% 7.8%  856.8 649.5 (24.2)% 

อตัรากําไรขั �นต้น (%) 36.1% 27.0% 29.1%    36.5% 29.3%  

กําไรก่อนหกัดอกเบี �ย ภาษี 
   และคา่เสื)อมราคา (EBITDA) 

242.4 15.2 157.0 (35.2)% 932.4%  931.8 472.7 (49.3)% 

อตัรากําไร EBITDA (%) 39.9% 2.7% 27.5%    39.1% 21.0%  

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิสว่นที)เป็นของบริษัท 90.5 (105.1) 42.5 (53.0)% (140.4)%  333.5 (8.9) (102.7)% 

รายการพเิศษ - (129.5) (1.1) - (99.2)%  - (130.6) - 

EBITDA ไม่รวมรายการพิเศษ 242.4 144.7 158.1 (34.8)% 9.3%  931.8 603.3 (35.3)% 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิสว่นที)เป็นของบริษัท  
    ไม่รวมรายการพิเศษ 

90.5 24.4 43.6 (51.8)% 78.7%  333.5 121.7 (63.5)% 

อตัรากําไร (ขาดทนุ) สทุธิ (%)* 14.9% (18.5)% 7.4%    14.0% (0.4)%  

 *อตัรากําไร (ขาดทนุ) สทุธิ = กําไร (ขาดทนุ)สทุธิสว่นที�เป็นของบริษัท / รายไดร้วม    

ผลการดําเนินงานของบริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สาํหรับปีสิ �นสดุวนัที) 31 
ธนัวาคม 2559 มีขาดทนุสทุธิสว่นที)เป็นของบริษัทเท่ากบั 8.9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนซึ)งมีกําไรสทุธิเทา่กบั 333.5 ล้าน
บาท เนื)องจากรายการสาํคญั ได้แก่  

1. การจ่ายค่าผลประโยชน์ตอบแทนเพิ)มเติมแก่การทา่เรือแหง่ประเทศไทย จํานวน 115.8 ล้านบาท ซึ)งได้ตั �ง
ประมาณการหนี �สนิไว้ในไตรมาส 3/2559 

2. การบนัทกึประมาณการหนี �สนิจากคดีฟ้องร้องไฟไหม้คลงัสนิค้า 
3. กําไรขั �นต้นที)ลดลงจากการปิดปรับปรุงคลงัสินค้าทั)วไปจํานวนสองหลงัและปริมาณสินค้าประมงที)เข้า

จดัเก็บในคลงัสนิค้าห้องเย็นที)ลดลงจากปัญหาการประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) 

กําไรสุทธิส่วนที)เป็นของบริษัทสําหรับไตรมาส 4/2559 จํานวน 42.5 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 4/2558 
จํานวน 48.0 ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 53.0 เนื)องจากกําไรขั �นต้นของคลงัสนิค้าทั)วไปและคลงัสนิค้าห้องเย็นที)ลดลง 

อยา่งไรก็ตาม เมื)อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 3/2559 ผลการดําเนินงานปรับตวัดีขึ �นตามลาํดบั โดยกําไรสทุธิสว่น
ที)เป็นของบริษัทไมร่วมรายการพิเศษเพิ)มขึ �น 19.2 ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 78.7 

รายได้ค่าเช่าและรายได้จากการบริการ 

ในปี 2559 บริษัทฯได้มีการปิดปรับปรุงคลงัสินค้าทั)วไปจํานวน 2 หลงั และได้เริ)มเปิดให้บริการคลงัสินค้าที)
ปรับปรุงแล้วเสร็จเป็นศูนย์กระจายสินค้าเคมีภณัฑ์ (JWD Chemical Supply Chain : JCS) ในไตรมาส 3/2559 สว่นอีก
หนึ)งหลงัยงัไม่เปิดให้บริการเนื)องจากอยู่ในระหว่างขอใบอนญุาตดําเนินการจากกรมศลุกากรเพื)อเปิดให้บริการเก็บและ
กระจายสินค้าเข้าตู้ คอนเทนเนอร์ (LCL Consolidation Hub)  ประกอบกับผลกระทบจากปัญหา IUU Fishing ที)ยงัคง
กดดนัให้ปริมาณสินค้าประมงในคลงัสินค้าห้องเย็นอยู่ในระดบัตํ)า สง่ผลให้ไตรมาส 4/2559 บริษัทฯมีรายได้ค่าเช่าและ
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รายได้จากการบริการรวมทั �งสิ �น 558.0 ล้านบาท ไม่เปลี)ยนแปลงจากไตรมาส 3/2559 แต่ลดลงจากไตรมาส 4/2558 
จํานวน 47.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 7.9  

สาํหรับปีสิ �นสดุวนัที) 31 ธันวาคม 2559 ค่าเช่าและรายได้จากการบริการรวมเท่ากบั 2,219.4 ล้านบาท ลดลง
จากปีก่อน 129.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 5.5  

กาํไรขั 7นต้น 

จากรายได้ที)ลดลงตามที)ได้กลา่วไปข้างต้น ในขณะที)มีต้นทนุคงที)อยู่ ได้แก่ คา่เสื)อมราคาและค่าเช่า สง่ผลให้
บริษัทฯ มีกําไรขั �นต้นสําหรับไตรมาส 4/2559 จํานวน 162.1 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 4/2558 จํานวน 56.3 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 25.8 อตัรากําไรขั �นต้นเท่ากบัร้อยละ 29.1 ลดลงจากไตรมาส 4/2558 ซึ)งมีอตัรากําไรขั �นต้นเทา่กบัร้อย
ละ 36.1 

สําหรับปีสิ �นสดุวนัที) 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกําไรขั �นต้น 649.5 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 207.3 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.2 อตัรากําไรขั �นต้น เทา่กบัร้อยละ 29.3 ลดลงจากปีก่อนซึ)งมีอตัรากําไรเทา่กบัร้อยละ 36.5 

อย่างไรก็ตาม เมื)อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 3/2559 อตัรากําไรขั �นต้นปรับตวัเพิ)มขึ �นจากร้อยละ 27.0 เป็นร้อย
ละ 29.1  

ความคืบหน้าโครงการลงทุน 

ในเดือนตลุาคม 2559 คลงัสินค้าในประเทศกมัพชูาได้เปิดให้บริการเพิ)มเติม โดยแบง่เป็นคลงัสนิค้าทั)วไปพื �นที) 
3,628 ตารางเมตร และคลงัสนิค้าห้องเย็นพื �นที) 800 ตารางเมคร ซึ)ง ณ เดือนธนัวาคม 2559 มีอตัราการใช้พื �นที)เทา่กบัร้อย
ละ 33 และร้อยละ 59 ตามลาํดบั 

ความคืบหน้าโครงการลงทนุอื)นๆ ได้แก่  

- โครงการศูนย์รวมในการเก็บและกระจายสินค้าเข้าตู้ คอนเทนเนอร์ (LCL Consolidation Hub) กําลังอยู่ใน
ระหวา่งขั �นตอนการขอใบอนญุาต คาดวา่จะเริ)มเปิดดําเนินการได้ในไตรมาส 2/2560  

- คลงัสนิค้าที)ขยายเพิ)มเติมในลาวพื �นที)รวม 3,354 ตารางเมตร คาดวา่จะเริ)มก่อสร้างในไตรมาส 2/2560 และคาด
วา่จะแล้วเสร็จและเริ)มเปิดดําเนินการในไตรมาส 4/2560 

- เดือน มกราคม 2560 จดทะเบียนจัดตั �งบริษัทร่วมทนุ สยาม เจดบัเบิ �ลยูดี โลจิสติกส์ โดยร่วมลงทุนกบับริษัท 
สยามกลการอตุสาหกรรม จํากดั เพื)อให้บริการโลจิสติกส์สําหรับชิ �นสว่นยานยนต์แบบครบวงจรให้แก่บริษัทในเครือสยาม
กลการ ได้แก่ การขนสง่ชิ �นสว่นจากโรงงานมาที)คลงัสนิค้า บริหารจดัการอะไหล ่บรรจหีุบห่อ ก่อนจดัสง่ให้แก่โรงงานผลิต
รถยนต์ โดยมีแผนจะเปิดให้บริการในไตรมาส 1/2560 
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วิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน 

รายได้และอตัรากําไรขั �นต้นจําแนกตามกลุม่ธุรกิจมีรายละเอียดดงัที)แสดงไว้ในตาราง 

รายได้ 
ไตรมาส (ล้านบาท) ร้อยละของ

รายได้รวม 
 ปี (ล้านบาท) ร้อยละของ

รายได้รวม 4/2558 3/2559 4/2559  2558 2559 
1. บริการรับฝากและบริหารสินค้า 420.2 365.2 388.4 69.6%  1,639.6 1,512.8 68.1% 

2. บริการขนสง่สินค้า 82.8 83.1 86.4 15.5%  297.6 330.0 14.9% 

3. บริการขนย้ายในประเทศ 
   และตา่งประเทศ 

70.7 80.6 56.0 10.0% 
 

288.3 255.8 11.5% 

4. รับฝากเอกสารและข้อมลู 22.8 23.4 23.8 4.3%  87.8 92.5 4.2% 

5. ธุรกิจอื)นๆ 9.2 5.7 3.4 0.6%  35.4 28.3 1.3% 
รวม 605.7 558.0 558.0 100.0%  2,348.7 2,219.4 100.0% 

 

อัตรากาํไรขั 7นต้น 
ไตรมาส (%)  ปี (%) 

4/2558 3/2559 4/2559  2558 2559 
1. บริการรับฝากและบริหารสินค้า 40.4% 27.9% 31.5%  40.4% 31.3% 

2. บริการขนสง่สินค้า 23.6% 21.1% 19.7%  16.7% 21.2% 

3. บริการขนย้ายในประเทศ 
   และตา่งประเทศ 

26.9% 30.6% 27.7% 
 

30.7% 29.0% 

4. รับฝากเอกสารและข้อมลู 59.2% 62.4% 63.0%  56.6% 61.1% 

5. ธุรกิจอื)นๆ (34.8)% (143.9)% (223.5)%  16.4% (87.6)% 
รวม 36.1% 27.0% 29.1%  36.5% 29.3% 

 
1.กลุ่มธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้า 

รายได้ 
ไตรมาส (ล้านบาท) ร้อยละของ

รายได้รวม 
 ปี (ล้านบาท) ร้อยละของ

รายได้รวม 4/2558 3/2559 4/2559  2558 2559 
1.1 สินค้าทั)วไป 115.2 82.6 77.7 13.9%  441.3 329.8 15.0% 

1.2 สินค้าอนัตราย 105.2 104.8 116.4 20.9%  438.8 428.0 19.3% 

1.3 รถยนต์ 78.8 97.3 104.6 18.7%  312.4 382.3 17.2% 

1.4 สินค้าควบคมุอณุหภมิูแชเ่ย็น   
     และแชแ่ข็ง 

121.0 80.5 89.7 16.1% 
 

447.1 372.7 16.6% 

รวม 420.2 365.2 388.4 69.6%  1,639.6 1,512.8 68.1% 
 

อัตรากาํไรขั 7นต้น 
ไตรมาส (%)  ปี (%) 

4/2558 3/2559 4/2559  2558 2559 
1.1 สินค้าทั)วไป 44.0% 12.2% 16.6%  38.0% 16.1% 

1.2 สินค้าอนัตราย 36.6% 37.7% 38.3%  42.0% 37.6% 

1.3 รถยนต์ 31.5% 29.6% 32.4%  33.2% 31.4% 

1.4 สินค้าควบคมุอณุหภมิูแชเ่ย็น   
     และแชแ่ข็ง 

46.0% 29.1% 34.3% 
 

46.5% 37.4% 

รวม 40.4% 27.9% 31.5%  40.4% 31.3% 
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1.1 สินค้าทั�วไป 

รายได้จากธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าทั)วไปสําหรับไตรมาส 4/2559 เท่ากับ 77.7 ล้านบาท 
ประกอบด้วยรายได้จากการรับฝากสนิค้า 42.5 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการจดัการ 15.2 ล้านบาท รายได้การดําเนิน
พิธีการศลุกากร 8.4 ล้านบาท และรายได้จากบริการเสริม 11.6 ล้านบาท รายได้รวมลดลงจากไตรมาส 4/2558 จํานวน 
37.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.6 เมื)อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 3/2559 รายได้ลดลงจํานวน 4.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
5.9 เนื)องจากอตัราการใช้พื �นที)ที)ลดลงในคลงัสนิค้าบางหลงั  

สาํหรับรายได้สาํหรับปี สิ �นสดุวนัที) 31 ธันวาคม 2559 เท่ากบั 329.8 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการรับฝาก
สินค้า 184.7 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการจดัการ 66.8 ล้านบาท รายได้การดําเนินพิธีการศลุกากร 30.9 ล้านบาท 
และรายได้จากบริการเสริม 47.4 ล้านบาท รายได้รวมลดลงจากปีก่อนจํานวน 111.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.3 รายได้
ลดลงจากปีก่อนเนื)องจากผลกระทบจากการปิดคลงัสนิค้าเพื)อปรับปรุงจํานวน 2 หลงัในช่วงหกเดือนแรกของปี  

รายได้ที)ลดลงดงักล่าวประกอบกบัต้นทุนคงที)ที)หลีกเลี)ยงไม่ได้ เช่น ค่าเช่าและค่าเสื)อมราคา ส่งผลให้กําไร
ขั �นต้นไตรมาส 4/2559 เทา่กบั 12.9 ล้านบาท อตัรากําไรขั �นต้นคิดเป็นร้อยละ 16.6 ลดลงจากไตรมาส 4/2558 ซึ)งมีอตัรา
กําไรขั �นต้นร้อยละ 44.0 แตป่รับตวัขึ �นจากไตรมาส 3/2559 ซึ)งมีอตัรากําไรขั �นต้นร้อยละ 12.2 

กําไรขั �นต้นสาํหรับปี สิ �นสดุวนัที) 31 ธนัวาคม 2559 เทา่กบั 53.0 ล้านบาท อตัรากําไรขั �นต้นเทา่กบัร้อยละ 16.1 
ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนซึ)งเทา่กบัร้อยละ 38.0 

1.2 สินค้าอนัตราย 

รายได้ของธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าอนัตรายสําหรับไตรมาส 4/2559 เท่ากับ 116.4 ล้านบาท 
ประกอบด้วยรายได้จากลานวางตู้สนิค้าอนัตราย 112.7 ล้านบาท และรายได้จากคลงัสนิค้าอนัตราย 3.7 ล้านบาท รายได้
รวมเพิ)มขึ �นจากไตรมาส 4/2558 เทา่กบั 11.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.6 และเพิ)มขึ �นจากไตรมาส 3/2559 เทา่กบั 11.6 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.1 เนื)องจากปริมาณตู้สนิค้าที)เพิ)มขึ �นอยา่งมากในช่วงเดือน ธนัวาคม 2559  

สําหรับปี สิ �นสุดวนัที) 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจฯ เท่ากับ 428.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็น
รายได้จากลานวางตู้สินค้าอนัตราย 416.5 ล้านบาท และรายได้จากคลงัสินค้าอนัตราย 11.5 ล้านบาท รายได้รวมลดลง
จากปีก่อน 10.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.5 เนื)องจากผู้ประกอบการนําเข้าและสง่ออกสินค้าอนัตราย มีระยะเวลา
เก็บสินค้าไว้ที)ลานวางสินค้าอนัตรายที)สั �นลง ทําให้รายได้จากการรับฝากสนิค้าลดลงกว่าปีก่อนแม้ว่าปริมาณตู้สินค้าจะ
เพิ)มสงูขึ �นก็ตาม 

ปริมาณ 
ไตรมาส  ปี 

4/2558 3/2559 4/2559  2558 2559 
ลานวางตู้สินค้าอนัตราย (TEU*)      37,892  40,379      42,139      153,157      157,272  

คลงัสินค้าอนัตราย (Revenue Ton)        3,567  5,324        5,930        15,600       19,371  

*TEU (Twenty Equivalent Unit) คือ เทียบเท่าจํานวนตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟตุ 
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กําไรขั �นต้นสําหรับไตรมาส 4/2559 เท่ากบั 44.6 ล้านบาท อตัรากําไรขั �นต้นร้อยละ 38.3 เพิ)มขึ �นเมื)อเทียบกบั
ไตรมาส 4/2558 และไตรมาส 3/2559 ซึ)งมีอตัรากําไรขั �นต้นร้อยละ 36.6 และร้อยละ 37.7 ตามลาํดบั เนื)องจากการบริหาร
จดัการต้นทนุที)ดีขึ �นและคา่เสื)อมราคาที)ลดลง 

กําไรขั �นต้นสําหรับปีสิ �นสดุวนัที) 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 161.1 ล้านบาท อตัรากําไรขั �นต้นเท่ากับร้อยละ 
37.6 ลดลงจากปีก่อนซึ)งเทา่กบัร้อยละ 42.0 เนื)องจากสว่นแบง่รายได้ที)ถกูเรียกเก็บจากการทา่เรือแหง่ประเทศไทย (กทท.) 
เพิ)มเติม 

1.3 รถยนต์ 

รายได้ของธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารรถยนต์สําหรับไตรมาส 4/2559 จํานวน 104.6 ล้านบาท แบ่ง
ออกเป็นรายได้จากการรับฝากสนิค้า 41.7 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการจดัการ 62.9 ล้านบาท รายได้รวมเพิ)มขึ �น
จากไตรมาส 4/2558 จํานวน 25.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.7 และเพิ)มขึ �นจากไตรมาส 3/2559 เท่ากับ 7.3 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.5 สาเหตหุลกัจากการขยายการให้บริการไปยงัพื �นที)ของลกูค้ามากขึ �น รวมทั �งได้งานจากผู้ผลิต
รถยนต์รายใหม่มากขึ �น สง่ผลให้รายได้สําหรับปีสิ �นสดุวนัที) 31 ธนัวาคม 2559 รายได้จากธุรกิจฯเท่ากบั 382.3 ล้านบาท 
แบง่ออกเป็นรายได้จากการรับฝากสนิค้า 149.1 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการจดัการ 233.2 ล้านบาท รายได้รวม
เพิ)มขึ �นจากปีก่อน 69.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.4  

กําไรขั �นต้นของธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารรถยนต์สําหรับไตรมาส 4/2559 เทา่กบั 33.9 ล้านบาท อตัรา
กําไรขั �นต้นเท่ากบัร้อยละ 32.4 เพิ)มขึ �นจากไตรมาส 4/2558 และไตรมาส 3/2559 ซึ)งมีอตัรากําไรขั �นต้นร้อยละ 31.5 และ
ร้อยละ 29.6 ตามลาํดบั เนื)องจากมีการให้บริการในพื �นที)ของลกูค้าซึ)งมีอตัรากําไรที)สงูกวา่ 

สําหรับปีสิ �นสดุวนัที) 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีกําไรขั �นต้นจากธุรกิจฯจํานวน 120.0 ล้านบาท อตัรากําไร
ขั �นต้นร้อยละ 31.4 ลดลงจากปีก่อนซึ)งมีอตัรากําไรขั �นต้นร้อยละ 33.2 เนื)องจากต้นทนุคา่ขนสง่ที)จ้างบริษัทภายนอกที)เพิ)ม
สงูขึ �น 

1.4 สินค้าควบคุมอุณหภมิูแช่เยน็และแช่แข็ง 

รายได้ของธุรกิจธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็งได้รับผลกระทบจาก
ปัญหา IUU Fishing  ตั �งแต่ไตรมาส 2/2559 เป็นต้นมา ทําให้ผู้ผลิตอาหารทะเลแปรรูปสง่ออกยงัคงระดบัวตัถดุิบคงเหลือ
สาํหรับเตรียมการผลติในระดบัตํ)า เป็นผลให้รายได้ของธุรกิจฯ สําหรับไตรมาส 4/2559 เทา่กบั 89.7 ล้านบาท ลดลงจาก
ไตรมาส 4/2558 จํานวน 31.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.9 และรายได้สําหรับปีสิ �นสุดวันที) 31 ธันวาคม 2559 
เทา่กบั 372.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 74.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 16.6 

จากรายได้ที)ลดลง ทําให้กําไรขั �นต้นของธุรกิจลดลงตามไปด้วยเนื)องจากมีต้นทนุคงที)ที)ไมส่ามารถหลกีเลี)ยงได้
ซึ)งสว่นใหญ่คือค่าเสื)อมราคา  สง่ผลให้กําไรขั �นต้นไตรมาส 4/2559 เท่ากบั 30.8 ล้านบาท อตัรากําไรขั �นต้นร้อยละ 34.3 
ลดลงจากไตรมาส 4/2558 ซึ)งเท่ากบัร้อยละ 46.0 สําหรับปีสิ �นสดุวนัที) 31 ธันวาคม 2559 มีกําไรขั �นต้น 139.3 ล้านบาท 
อตัรากําไรร้อยละ 37.4 ลดลงจากปีก่อนซึ)งเทา่กบัร้อยละ 46.5 
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อย่างไรก็ตาม ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบไตรมาส 3/2559 และไตรมาส 4/2559 มีการเปลี)ยนแปลงดีขึ �น
ตามลาํดบั เนื)องจากคลงัสนิค้าห้องเย็นบริเวณสวุินทวงศ์มีอตัราการใช้พื �นที)ที)มากขึ �นจากการหาลกูค้าใหมเ่พิ)มเติม เป็นผล
ให้รายได้จากธุรกิจฯ เพิ)มขึ �นจากไตรมาสก่อน 9.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.4 และอตัรากําไรขั �นต้นเพิ)มขึ �นจากไตร
มาสก่อนซึ)งเทา่กบัร้อยละ 29.1  

2.กลุ่มธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้า 

บริษัทฯ มีการขยายขอบเขตการให้บริการขนสง่ข้ามแดนตั �งแตต้่นปี 2559 และมีปริมาณงานเพิ)มขึ �นตามลาํดบั 
ทําให้รายได้และกําไรขั �นต้นเปลี)ยนแปลงเพิ)มขึ �น โดยรายได้จากกลุ่มธุรกิจให้บริการขนสง่สินค้าสําหรับไตรมาส 4/2559 
จํานวน 86.4 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขนสง่สนิค้าทั)วไป 19.8 ล้านบาท รายได้จากการขนสง่สินค้าอนัตราย 
32.1 ล้านบาท รายได้จากการขนสง่รถยนต์ 19.8 ล้านบาท และรายได้จากการขนสง่สินค้าแช่เย็นแช่แข็ง 14.7 ล้านบาท 
รายได้รวมเพิ)มขึ �นจากไตรมาส 4/2558 จํานวน 3.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.3  

สําหรับปีสิ �นสุดวันที) 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีรายได้จากธุรกิจฯ จํานวน 330.0 ล้านบาท ประกอบด้วย
รายได้จากการขนสง่สนิค้าทั)วไป 66.1 ล้านบาท รายได้จากการขนสง่สนิค้าอนัตราย 127.0 ล้านบาท รายได้จากการขนสง่
รถยนต์ 73.2 ล้านบาท และรายได้จากการขนสง่สินค้าแช่เย็นแช่แข็ง 63.7 ล้านบาท รายได้รวมเพิ)มขึ �นจากปีก่อน 32.4 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.9  

กําไรขั �นต้นสําหรับไตรมาส 4/2559 เท่ากับ 17.0 ล้านบาท อตัรากําไรขั �นต้นร้อยละ 19.7 ลดลงจากไตรมาส 
4/2558 ซึ)งเทา่กบัร้อยละ 23.6 เนื)องจากในไตรมาส 4/2558 มีปริมาณงานขนสง่สนิค้าควบคมุอณุหภมูิซึ)งมีอตัรากําไรที)สงู
กวา่สนิค้าทั)วไป เป็นปริมาณที)มากกวา่ 

สาํหรับปีสิ �นสดุวนัที) 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีกําไรขั �นต้นสําหรับธุรกิจฯ เท่ากบั 70.1 ล้านบาท อตัรากําไร
ร้อยละ 21.2 เพิ)มขึ �นจากปีก่อนซึ)งมีอตัรากําไรขั �นต้นร้อยละ 16.7 สาเหตุหลกัมาจากอตัรากําไรจากการให้บริการขนส่ง
ข้ามแดนซึ)งมีอตัรากําไรที)สงูกวา่การขนสง่ในประเทศ 

3.กลุ่มธุรกิจให้บริการขนย้ายในประเทศและต่างประเทศ 

รายได้จากการให้บริการขนย้ายในประเทศและต่างประเทศสําหรับไตรมาส 4/2559 เท่ากับ 56.0 ล้านบาท 
ประกอบด้วยรายได้จากบริการขนย้ายสิ)งของเครื)องใช้สําหรับที)พกัอาศยัจํานวน 42.9 ล้านบาท บริการขนย้ายอุปกรณ์
สํานกังานจํานวน 4.0 ล้านบาท บริการขนย้ายอปุกรณ์เครื)องจกัรสําหรับโรงงานจํานวน 6.0 ล้านบาทและบริการขนย้าย
สิ)งของสําหรับงานแสดงสินค้าและศิลปะจํานวน 3.1 ล้านบาท รายได้รวมลดลงจากไตรมาส 4/2558 จํานวน 14.7 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.8 เนื)องจากปริมาณงานที)ลดลงโดยเฉพาะบริการขนย้ายสิ)งของสําหรับงานแสดงสินค้าและ
ศิลปะ 

สําหรับปีสิ �นสดุวันที) 31 ธันวาคม 2559 รายได้ของธุรกิจฯ เท่ากับ 255.8 ล้านบาท แบ่งออกเป็นรายได้จาก
บริการขนย้ายสิ)งของเครื)องใช้สาํหรับที)พกัอาศยั 196.4 ล้านบาท บริการขนย้ายอปุกรณ์สาํนกังาน 14.0 ล้านบาท บริการ
ขนย้ายอปุกรณ์เครื)องจกัรสาํหรับโรงงาน 28.3 ล้านบาทและบริการขนย้ายสิ)งของสาํหรับงานแสดงสินค้าและศิลปะ 17.1 
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ล้านบาท รายได้รวมลดลงจากปีก่อน เนื)องจากปริมาณงานที)ลดลงทั �งงานขนย้ายสําหรับที)พกัอาศยัและขนย้ายสิ)งของ
สาํหรับงานแสดงสนิค้าและศิลปะ 

กําไรขั �นต้นของกลุ่มธุรกิจฯ สําหรับไตรมาส 4/2559 เท่ากับ 15.5 ล้านบาท อัตรากําไรขั �นต้นร้อยละ 27.7 
เพิ)มขึ �นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนซึ)งเท่ากบัร้อยละ 26.9 สว่นกําไรขั �นต้นสําหรับปีสิ �นสดุวนัที) 31 ธนัวาคม 2559 จํานวน 
74.3 ล้านบาท อตัรากําไรขั �นต้นร้อยละ 29.0 ใกล้เคียงกบัปีก่อน 

4.กลุ่มธุรกิจให้บริการรับฝากเอกสารและข้อมูล 

กลุ่มธุรกิจให้บริการรับฝากเอกสารและข้อมูลมีรายได้สําหรับไตรมาส 4/2559 จํานวน 23.8 ล้านบาท 
ประกอบด้วยรายได้จากบริการรับฝากเอกสารจํานวน 20.4 ล้านบาทและรายได้การให้บริการจดัการเอกสารและบริการ
ขนสง่จํานวน 3.4 ล้านบาท รายได้รวมของกลุม่ธุรกิจฯใกล้เคียงกบัไตรมาส 4/2558 และไตรมาส 3/2559 

สาํหรับปีสิ �นสดุวนัที) 31 ธนัวาคม 2559 ธุรกิจฯ มีรายได้เทา่กบั 92.5 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากบริการ
รับฝากเอกสารจํานวน 79.7 ล้านบาทและรายได้การให้บริการจัดการเอกสารและบริการขนส่งจํานวน 12.8 ล้านบาท 
รายได้รวมของกลุม่ธุรกิจฯเพิ)มขึ �น 4.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.4 เมื)อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนอนัเป็นผลมา
จากปริมาณเอกสารที)จดัเก็บและให้บริการเพิ)มขึ �นดงัรายละเอียดที)แสดงไว้ในตาราง 

จาํนวน 
ไตรมาส  ปี 

4/2558 3/2559 4/2559  2558 2559 
กลอ่งเอกสารเฉลี)ย (กลอ่ง) 726,643 789,165 800,439  739,703 782,013 

แฟ้มเอกสาร (แฟ้ม) 7,496,827 8,224,561 8,545,335  7,694,587 8,151,289 

กลุม่ธุรกิจฯมีกําไรขั �นต้นสําหรับไตรมาส 4/2559 จํานวน 15.0 ล้านบาท อตัรากําไรขั �นต้นเท่ากบัร้อยละ 63.0 
เพิ)มขึ �นจากไตรมาส 4/2558 และไตรมาส 3/2559 ซึ)งมีอัตรากําไรอยู่ที)ร้อยละ 59.2 และร้อยละ 62.4 ตามลําดับ จาก
รายได้ที)เพิ)มขึ �น 

สาํหรับปีสิ �นสดุวนัที) 31 ธนัวาคม 2559 กลุม่ธุรกิจฯ มีกําไรขั �นต้นจํานวน 56.5 ล้านบาทและมีอตัรากําไรขั �นต้น
อยูที่)ร้อยละ 61.1 เพิ)มขึ �นจากปีก่อนซึ)งมีอตัรากําไรขั �นต้นอยูที่)ร้อยละ 56.6  

5.กลุ่มธุรกิจอื�น 

กลุม่ธุรกิจอื)นมีรายได้สําหรับไตรมาส 4/2559 จํานวน 3.4 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 4/2558 และไตรมาส 
3/2559 เท่ากับ 5.8 ล้านบาทและ 2.3 ล้านบาทตามลําดบั ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้จากการให้บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที)รอการรับรู้รายได้ 

สําหรับปีสิ �นสุดวันที) 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มธุรกิจอื)นมีรายได้ 28.3 ล้านบาท ลดลง 7.1 ล้านบาท เมื)อ
เปรียบเทียบกบัปีก่อน เนื)องจากการนําคลงัสนิค้าที)เคยให้บคุคลภายนอกเช่ามาให้บริษัทในเครือใช้ในการให้บริการ 
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รายได้อื�น 

บริษัทฯมีรายได้อื)นสําหรับไตรมาส 4/2559 เท่ากับ 11.6 ล้านบาท เพิ)มขึ �นจากไตรมาส 4/2558 และไตรมาส 
3/2559 จํานวน 11.6 ล้านบาทและ 2.5 ล้านบาทตามลําดับ ส่วนใหญ่เกิดจากการกลับรายการขาดทุนด้อยค่า
อสงัหาริมทรัพย์เพื)อการลงทนุและสทิธิการเช่า 

สาํหรับปีสิ �นสดุวนัที) 31 ธนัวาคม 2559  บริษัทฯ มีรายได้อื)นจํานวน 25.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเทา่กบั 8.3 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.3 สว่นใหญ่เกิดจากคา่บริหารจดัการและคา่บริการอื)นๆ  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษัทฯมีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารสาํหรับไตรมาส 4/2559 จํานวน 113.4 ล้านบาท เพิ)มขึ �นจากไตรมาส 
4/2558 เท่ากบั 10.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.8 และเพิ)มขึ �นจากไตรมาส 3/2559 จํานวน 1.8 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 1.6 สว่นใหญ่เกิดจากคา่ใช้จ่ายบคุลากรและคา่ใช้จ่ายอื)นๆที)เกี)ยวข้องกบัการขยายธุรกิจ  

สําหรับปีสิ �นสดุวันที) 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจํานวน 455.9 ล้านบาท
เพิ)มขึ �นจากปีก่อน 60.3 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 15.2 สาเหตุหลกัเกิดจากค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าที)ปรึกษาและ
ค่าใช้จ่ายอื)นๆ ที)เกี)ยวข้องกบัการลงทนุขยายธุรกิจ ซึ)งค่าใช้จ่ายเหลา่นี �สว่นใหญ่บริษัทได้ใช้ไปเพื)อการดําเนินการศึกษา
โอกาสและวางแผนในการขยายธุรกิจทั �งในประเทศและต่างประเทศในระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้า และจะดําเนินการตาม
แผนงานดงักลา่วตั �งแตปี่ 2560 เป็นต้นไป 

ต้นทุนทางการเงนิ 

บริษัทฯมีต้นทนุทางการเงินสาํหรับไตรมาส 4/2559 จํานวน 22.1 ล้านบาท ใกล้เคียงไตรมาส 4/2558 และไตร
มาส 3/2559 

สําหรับปีสิ �นสดุวนัที) 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีต้นทนุทางการเงินจํานวน 86.4 ล้านบาท ลดลงเป็นจํานวน 
36.1 ล้านบาทหรือเป็นอตัราร้อยละ 29.5 เมื)อเทียบกับปีก่อน เนื)องจากมีการนําเงินจากการเสนอขายหุ้นสามญั (IPO) 
บางสว่นมาชําระคืนเงินกู้ยืม  

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

 
 

675.7 807.8 

2,661.8 2,573.0 

840.4 906.0 
804.8 1,031.2 

2,646.1 2,612.6 

159.0 668.3 
1,331.8 

1,130.6 
845.8 906.5 

4,982.7 4,982.7 
5,318.0 5,318.0 

หน่วย : ลา้นบาท

31 ธนัวาคม 2558

สนิทรพัยห์มนุเวยีน
อสงัหารมิทรพัยเ์พื)อการลงทุน

ที)ดนิ อาคาร อุปกรณ์

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื)น

หนี/สนิหมนุเวยีน

เงนิกูย้มืระยะยาว
หนี/สนิไมห่มนุเวยีนอื)น

ส่วนของผูถ้อืหุน้

31 ธนัวาคม 2559
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สินทรัพย์ 

บริษัทฯมีสินทรัพย์รวม ณ วนัที) 31 ธันวาคม 2559 จํานวน  5,318.0 ล้านบาท เพิ)มขึ �นจากสินทรัพย์รวม ณ 
วนัที) 31 ธนัวาคม 2558 เทา่กบั 335.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 6.7 

สนิทรัพย์สว่นใหญ่ประกอบด้วยสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน ได้แก่ ที)ดิน อาคาร อปุกรณ์และอสงัหาริมทรัพย์เพื)อการ
ลงทนุ คิดเป็นอตัราร้อยละ 48.4 และ 17.0 ของสนิทรัพย์รวมตามลาํดบั 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที) 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 1,031.2 ล้านบาท เพิ)มขึ �นจากสินทรัพย์
หมนุเวียน ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2558 เป็นจํานวน 226.4 ล้านบาท หรือเป็นอตัราร้อยละ 28.1 โดยมีรายการเปลี)ยนแปลง
ที)สาํคญัจากการเพิ)มขึ �นของเงินสด 68.8 ล้านบาท เงินลงทนุชั)วคราว 63.7 ล้านบาท และลกูหนี �อื)น 72.0 ล้านบาท  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

บริษัทฯมีสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน ณ วนัที) 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 4,286.8 ล้านบาท เพิ)มขึ �นจากสนิทรัพย์ไม่
หมุนเวียน ณ วนัที) 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 108.9 ล้านบาทหรือเป็นอัตราร้อยละ 2.6 โดยมีรายการเปลี)ยนแปลงที)
สาํคญัจากการเงินลงทนุระยะยาวอื)นเพิ)มขึ �น 75.4 ล้านบาท จากการลงทนุในหุ้นสามญัเพิ)มทนุ (IPO) ของบริษัท Phnom 
Penh SEZ Plc. (PPSP) อสงัหาริมทรัพย์เพื)อการลงทนุเพิ)มขึ �น 65.6 ล้านบาทจากการปรับปรุงคลงัสนิค้าในโครงการศนูย์
กระจายสินค้าเคมีภณัฑ์ (JWD Chemical Supply Chain: JCS) และเงินให้กู้ยืมระยะยาวเพิ)มขึ �น 46.3 ล้านบาท ขณะที)
ที)ดิน อาคาร อปุกรณ์ลดลง 88.8 ล้านบาทจากการตดัคา่เสื)อมราคาตามอายกุารใช้งาน 

หนี 7สิน 

บริษัทฯมีหนี �สิน ณ วันที) 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 2,705.4 ล้านบาทเพิ)มขึ �นจากหนี �สินรวม ณ วันที) 31 
ธนัวาคม 2558 เป็นจํานวน 368.8 ล้านบาทหรือเป็นอตัราร้อยละ 15.8  

หนี 7สินหมุนเวียน 

บริษัทฯมีหนี �สนิหมนุเวียน ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2559 จํานวน 906.5 ล้านบาท เพิ)มขึ �นจากหนี �สนิหมนุเวียน ณ 
วนัที) 31 ธันวาคม 2558 เป็นจํานวน 60.7 ล้านบาทหรือเป็นอตัราร้อยละ 7.2 ส่วนใหญ่เกิดจากเงินกู้ยืมระยะสั �นเพื)อใช้
หมนุเวียนในกิจการ คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย และประมาณการหนี �สนิ 

หนี 7สินไม่หมุนเวียน 

บริษัทฯมีหนี �สินไม่หมุนเวียน ณ วันที) 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 1,798.9 ล้านบาท เพิ)มขึ �นจากหนี �สินไม่
หมนุเวียน ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2558 เป็นจํานวน 308.1 ล้านบาทหรือเป็นอตัราร้อยละ 20.7 สาเหตหุลกัเกิดจากการออก
หุ้นกู้ จํานวน 500.0 ล้านบาทและการชําระเงินกู้ยืมระยะยาวจํานวน 201.2 ล้านบาท 
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ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2559 จํานวน 2,612.6 ล้านบาท ลดลงจากสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ 
วนัที) 31 ธนัวาคม 2558 เป็นจํานวน 33.5 ล้านบาท หรือเป็นอตัราร้อยละ 1.3 การเปลี)ยนแปลงในสว่นของผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว 
มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากขาดทุนสุทธิ (รวมส่วนที)เป็นของส่วนได้เสียที)ไม่มีอํานาจควบคุม) สําหรับปีสิ �นสุดวันที) 31 
ธนัวาคม 2559 จํานวน 23.5 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลสว่นที)เป็นเงินสดให้ผู้ ถือหุ้นจํานวน 23.3 ล้านบาท และเงิน
ลงทนุของสว่นได้เสยีที)ไมม่ีอํานาจควบคมุเพิ)มขึ �น 14.2 ล้านบาท 

อนึ)ง บริษัทฯมีการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเมื)อเดือน พฤษภาคม 2559 ในอตัรา 10 หุ้นเดิมตอ่ 7 หุ้นปันผล 
ทําให้ทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2559 เทา่กบั 510.0 ล้านบาท จาก ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2558 ซึ)ง
เทา่กบั 300.0 ล้านบาท 

การวิเคราะห์สภาพคล่อง 

(หนว่ย : ล้านบาท) 
ปี 

2558 2559 

เงนิสดต้นงวด : 1 มกราคม 201.9 191.0 

กระแสเงินสดได้มา / (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 738.5 383.3 

กระแสเงินสดได้มา / (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทนุ (733.0) (514.5) 

กระแสเงินสดได้มา / (ใช้ไป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน (16.4) 200.0 

กระแสเงนิสดเพิ�มขึ 7น / (ลดลง) สุทธิ (10.9) 68.8 

เงนิสดปลายงวด : 31 ธันวาคม 191.0 259.8 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

บริษัทฯมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานสาํหรับปีสิ �นสดุวนัที) 31 ธนัวาคม 2559 จํานวน 383.3 
ล้านบาท โดยเกิดจากขาดทนุสทุธิ 23.5 ล้านบาท รายการบวกกลบัคา่เสื)อมราคาอาคารและอปุกรณ์ 279.9 ล้านบาท และ
ต้นทนุทางการเงิน 86.4 ล้านบาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

บริษัทฯมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุสําหรับปีสิ �นสดุวนัที) 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 514.5 ล้านบาท
โดยมีรายการที)สําคญัจากการซื �อเงินลงทนุชั)วคราวสทุธิ 62.8 ล้านบาท การซื �อที)ดิน อาคารและอปุกรณ์ 171.6 ล้านบาท 
อสงัหาริมทรัพย์เพื)อการลงทนุเพิ)มขึ �น 108.1 ล้านบาท เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที)เกี)ยวข้องกนัเพิ)มขึ �น 96.3 ล้านบาท และเงิน
ลงทนุระยะยาวเพิ)มขึ �น 73.0 ล้านบาทจากการซื �อหุ้นสามญัเพิ)มทนุ (IPO) ของบริษัท Phnom Penh SEZ Plc. (PPSP)  
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กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

บริษัทฯมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินสําหรับปีสิ �นสดุวนัที) 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 200.0 ล้าน
บาทโดยมีรายการที)สําคญัจากการออกหุ้นกู้ จํานวน 500.0 ล้านบาท ขณะที)มีการชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงินจํานวน 322.5 ล้านบาท  

อัตราส่วนทางการเงนิที�สาํคัญ 

 ไตรมาส  ปี 

4/2558 3/2559 4/2559  2558 2559 

อตัรากําไรขั �นต้น (%) 36.1% 27.0% 29.1%  36.5% 29.3% 

อตัรากําไร (ขาดทนุ) สทุธิ (%) 14.9% (18.5)% 7.4%  14.0% (0.4)% 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง(เทา่) 0.95 0.62 1.14  0.95 1.14 

อตัราสว่นหนี �สินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.88 0.98 1.04  0.88 1.04 

อตัราสว่นหนี �สินที)มีภาระดอกเบี �ยตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.64 0.61 0.76  0.64 0.76 

หมายเหต:ุ 

อตัรากําไรขั �นต้น    = กําไรขั �นต้น / รายได้คา่เชา่และคา่บริการ 
อตัรากําไร (ขาดทนุ) สทุธิ    = กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ (สว่นที)เป็นของบริษัท) / รายได้รวม 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง    = สินทรัพย์หมนุเวียน / หนี �สินหมนุเวียน 
อตัราสว่นหนี �สินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น  = หนี �สินรวม / สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 
อตัราสว่นหนี �สินที)มีภาระดอกเบี �ยตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น = หนี �สินที)มีภาระดอกเบี �ย / สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ 

 
 

ชื�อ-สกุล/  
ตาํแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ.(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

1. นายมงักร ธนสารศิลป์ 65 0.005 ไมม่ี ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาอตุสาหการ  
Lamar University Texas 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2557 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 
ธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ (In-
land Logistics) อยา่งครบวงจร 

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ 
(ได้รับการแตง่ตั �งครั �งแรกเมืQอวนัทีQ 25 
กมุภาพนัธ์ 2557 และได้รับแตง่ตั �ง
เป็นประธานกรรมการเมืQอวนัทีQ 24 
กมุภาพนัธ์ 2558) 
 
 

2525 - ปัจจบุนั ทีQปรึกษา บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จํากดั 
ธุรกิจผลิตผงซกัฟอก 

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ  
North Texas State University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2533 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โชคธนสิน จํากดั 
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอืQน 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โตโย ไซกนั (ประเทศไทย) จํากดั 
ธุรกิจบรรจภุณัฑ์พลาสติก เครืQองดืQมทีQไมม่ีแอลกอฮอล์ 

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาอตุสาหการ จฬุาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลยั 

2532 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท ไทยซิลิเกตเคมิคลั จํากดั 
ธุรกิจผลิตและสง่ออก Zeolite 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทยโคบาชิ จํากดั 
ธุรกิจผลิตกลอ่งกระดาษ 

หลกัสตูรป้องกนัราชอาณาจกัร
ภาครัฐร่วมเอกชน (วปอร.abcb) 
วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  
รุ่นทีQ cb 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทย คิวบิค เทคโนโลยีQ จํากดั 
ธุรกิจขายสินค้า และรับจ้างทําของ 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท มอลเทน (ไทยแลนด์) จํากดั 
ธุรกิจผลิตและจําหนา่ยลกูบอล 
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ชื�อ-สกุล/  
ตาํแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ.(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

Advanced Audit Committee 
Program (AACP) รุ่นทีQ 16/2014 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท มอลเท็นเอเซียโพลิเมอร์ โปรดกัส์ จํากดั 
ธุรกิจผลิตและจําหนา่ยชิ �นสว่นยานพาหนะทีQทําจาก
ยางและพลาสติก 

หลกัสตูรการบริหารเศรษฐกิจ
สาธารณะสําหรับนกับริหารระดบั 
สงู สถาบนัพระปกเกล้ารุ่นทีQ h 

2532- ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ลิคิโทมิ (ประเทศไทย) จํากดั 
ธุรกิจผลิตกลอ่งกระดาษลกูฟกู ผลิตแผ่นกระดาษ
ลกูฟกู 

หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนั
วิทยาการตลาดทนุ รุ่นทีQ cb 

2523 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สมบตัธินา จํากดั 
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอืQน 

หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการ
บริหารงานพฒันาเมือง สถาบนั
พฒันาเมือง กรุงเทพมหานคร รุ่นc 

2529 - ปัจจบุนั 
 

ประธานกรรมการ บริษัท อีสเทิร์นซิลิเกต จํากดั 
ธุรกิจผลิตและขายโซเดียมซิลิเกต 

2. นายชวนินทร์ บณัฑิตกฤษดา 41 20.890 น้องชายของ
นางสาวอมร-
พรรณ บณัฑิต

กฤษดา 

ปริญญาโท คณะ Engineering 
Management สาขา 
Engineering and Technology 
Management, The George 
Washington University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
 

2547 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการ ประธาน
คณะกรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าทีQบริหาร 

บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ  
(In-land Logistics) อยา่งครบวงจร 

กรรมการ ประธานคณะกรรมการ
บริหาร และประธานเจ้าหน้าทีQบริหาร 
(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนั
บริษัทฯ ตามทีQกําหนดในหนงัสือ
รับรอง) 
(ได้รับการแตง่ตั �งครั �งแรกเมืQอวนัทีQ 18 
กมุภาพนัธ์ 2549) 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ออโต้ลอจิค จํากดั 
ธุรกิจให้บริการจดัเก็บและบริหารสินค้าประเภทรถยนต์
เพืQอเตรียมความพร้อมก่อนการส่งออกและการนําเข้า
อยา่งครบวงจร 

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เบญจพรแลนด์ จํากดั 
ธุรกิจจัดหาทีQดินและลงทุนในอาคารสํานักงานและ
คลงัสินค้าเพืQอให้เชา่ 
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ชื�อ-สกุล/  
ตาํแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ.(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

และเครือข่าย 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดาต้าเซฟ จํากดั 
ธุรกิจให้บริการจดัการเอกสารและข้อมลู 

หลกัสตูร CEDI – Babson 
Entrepreneurial Leadership 
Program จาก Babson College 
รัฐแมสซาชเูซตส์ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไดนามิค ไอที โซลชูัQนส์ จํากดั 
ธุรกิจให้บริการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชัQนแนล มฟูเวอรส์ จํากดั 
ธุรกิจให้บริการขนย้ายในประเทศและตา่งประเทศ 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี ทรานสปอร์ต จํากดั 
ธุรกิจให้บริการขนสง่สินค้า 

หลกัสตูรไทยกบัประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน รุ่นทีQ 4 สถาบนั
พระปกเกล้า 
 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี เอเซีย จํากดั 
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอืQน 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี แปซิฟิค แลนด์ จํากดั 
ธุรกิจให้บริการคลงัสินค้าเพืQอให้บคุคลภายนอกเชา่ 

หลกัสตูรการบริหารเศรษฐกิจ
สาธารณะสําหรับนกับริหาร
ระดบัสงู รุ่นทีQ 9 สถาบนั
พระปกเกล้า 
 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจพีเค โคลด์ สโตเรจ จํากดั 
ธุรกิจให้บริการจดัเก็บและบริหารสินค้าควบคมุ
อณุหภมูิแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 

2549 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชัQนแนล มฟูเวอร์ส (ประเทศ
สหรัฐอเมริกา) จํากดั 
ธุรกิจให้บริการขนย้ายในประเทศสหรัฐอเมริกา 

Director Certification Program 
(DCP) รุ่นทีQ 86/2007 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจวีเค อินโดไชน่า มฟูเวอร์ส จํากดั (ประเทศ
เวียดนาม) 
ธุรกิจให้บริการขนย้ายในประเทศเวียดนาม 



  

   

แบบ 56-1 ปี 2559บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 
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ชื�อ-สกุล/  
ตาํแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ.(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

หลกัสตูรผู้ประกอบการแหง่
อนาคต สถาบนัพฒันา
ผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ รุ่นทีQ c 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี เอเชีย โฮลดิ �ง ไพรเวท จํากดั 
(สิงคโปร์) 
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอืQน 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท JCM Logistics and Warehousing Private 
จํากดั (สิงคโปร์) 
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอืQน 

หลกัสตูรการจดัการโลจิสติกส์และ
โซอ่ปุทาน โดยสมาคมขนสง่สินค้า
และโลจิสติกส์ไทย 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท EM Logistics & Warehousing Private จํากดั 
(สิงคโปร์) 
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอืQน 

หลกัสตูร Logistics and Supply 
Chain จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี เอเชีย โลจิสติกส์ (กมัพชูา) จํากดั 
ธุรกิจให้บริการจดัเก็บและบริหารสินค้าควบคมุ
อณุหภมูิแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 

หลกัสตูร Ultra Wealth สมาคม
เศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั รุ่นทีQ y 

2556 - 2557 กรรมการ บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี แปซิฟิค จํากดั 
ธุรกิจให้บริการจดัเก็บและบริหารสินค้าควบคมุ
อณุหภมูิแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 

3. นางสาวอมรพรรณ บณัฑิตกฤษดา 41 5.064 พีQสาวของ 
นายชวนินทร์ 

บณัฑิตกฤษดา 

ปริญญาโท คณะการจดัการ
มหาบณัฑิต สาขา 
Enterpreneurship Management 
มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาลยั
นานาชาต ิ
 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ และ
ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่าย
ทรัพยากรบคุคล 

บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 
ธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ (In-
land Logistics) อยา่งครบวงจร 

กรรมการ และผู้ อํานวยการอาวโุส
ฝ่ายทรัพยากรบคุคล (กรรมการผู้ มี
อํานาจลงนามผกูพนับริษัทฯ ตามทีQ
กําหนดในหนงัสือรับรอง) 
(ได้รับการแตง่ตั �งครั �งแรกเมืQอวนัทีQ 26 
พฤศจิกายน 2553) 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ออโต้ลอจิค จํากดั 
ธุรกิจให้บริการจดัเก็บและบริหารสินค้าประเภทรถยนต์
เพืQอเตรียมความพร้อมก่อนการสง่ออกและการนําเข้า
อยา่งครบวงจร 



  

   

แบบ 56-1 ปี 2559บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 
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ชื�อ-สกุล/  
ตาํแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ.(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 
สาขาการเงินการธนาคาร 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เบญจพรแลนด์ จํากดั 
ธุรกิจจดัหาทีQดินและลงทนุในอาคารสาํนกังานและ
คลงัสินค้าเพืQอให้เชา่ 

Director Certification Program 
(DCP) รุ่นทีQ 75/2006 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดาต้าเซฟ จํากดั 
ธุรกิจให้บริการจดัการเอกสารและข้อมลู 

Smart Disclosure Program 
(SDP) 2015 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไดนามิค ไอที โซลชูัQนส์ จํากดั 
ธุรกิจให้บริการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2549 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชัQนแนล มฟูเวอรส์ จํากดั 
ธุรกิจให้บริการขนย้ายในประเทศและตา่งประเทศ 

2549 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี ทรานสปอร์ต จํากดั 
ธุรกิจให้บริการขนสง่สินค้า 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี เอเซีย จํากดั 
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอืQน 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี แปซิฟิค แลนด์ จํากดั 
ธุรกิจให้บริการคลงัสินค้าเพืQอให้บคุคลภายนอกเชา่ 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจพีเค โคลด์ สโตเรจ จํากดั 
ธุรกิจให้บริการจดัเก็บและบริหารสินค้าควบคมุ
อณุหภมูิแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 

2556 - 2557 กรรมการ บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี แปซิฟิค จํากดั 
ธุรกิจให้บริการจดัเก็บและบริหารสินค้าควบคมุ
อณุหภมูิแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 



  

   

แบบ 56-1 ปี 2559บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 
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ชื�อ-สกุล/  
ตาํแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ.(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

4. นายจิตชยั นิมิตรปัญญา 52 9.120 คูส่มรสของ 
นางอจัฉรา  

นิมิตรปัญญา 

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
บณัฑิต มหาวิทยาลยัสงขลา-
นครินทร์ 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ ประธาน
คณะกรรมการบริหาร
ความเสีQยง และรอง
ประธานเจ้าหน้าทีQบริหาร 

บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 
ธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ (In-
land Logistics) อยา่งครบวงจร 

กรรมการ ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสีQยง และรองประธาน
เจ้าหน้าทีQบริหาร 
(ได้รับการแตง่ตั �งครั �งแรกเมืQอวนัทีQ 19 
เมษายน 2557) 
 

Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นทีQ 107/2014 
 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท JCM Logistics and Warehousing Private 
จํากดั (สิงคโปร์) 
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอืQน 

Director Certification Program 
(DCP) รุ่นทีQ 195/2014 
 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท EM Logistics & Warehousing Private จํากดั 
(สิงคโปร์) 
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอืQน 

การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
สําหรับนกับริหาร สถาบนั
พระปกเกล้า รุ่นทีQ 8 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี เอเชีย โลจิสติกส์ (กมัพชูา) จํากดั 
ธุรกิจให้บริการจดัเก็บและบริหารสินค้าควบคมุ
อณุหภมูิแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 

การบริหารงานภาครัฐและ
กฏหมายมหาชน รุ่นทีQ 10 สถาบนั
พระปกเกล้า 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี แปซิฟิค แลนด์ จํากดั 
ธุรกิจให้บริการคลงัสินค้าเพืQอให้บคุคลภายนอกเชา่ 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจพีเค โคลด์ สโตเรจ จํากดั 
ธุรกิจให้บริการจดัเก็บและบริหารสินค้าควบคมุ
อณุหภมูิแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 

หลกัสตูรการบริหารงานภาครัฐ
และกฎหมายมหาชน สถาบนั
พระปกเกล้า รุ่นทีQ c~ 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการ
ผู้จดัการ 

บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี แปซิฟิค จํากดั 
ธุรกิจให้บริการจดัเก็บและบริหารสินค้าควบคมุ
อณุหภมูิแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 



  

   

แบบ 56-1 ปี 2559บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 
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ชื�อ-สกุล/  
ตาํแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ.(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย สําหรับนกับริหาร
ระดบัสงู สถาบนัพระปกเกล้า    
รุ่นทีQ 16 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท จาแพ็ค โฮลดิ �ง จํากดั 
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอืQน 

2549 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อินพอยท์วิชัQน จํากดั 
ธุรกิจจําหน่ายสินค้าอปุโภค บริโภค - ค้าสง่ 

ผู้บริหารกระบวนการยตุธิรรม
ระดบัสงู (บ.ย.ส.) สถาบนัพฒันา
ข้าราชการฝ่ายตลุาการศาล
ยตุิธรรม รุ่นทีQ 20 

2547 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แปซิฟิค โลจิสติกส์ โปร จํากดั 
ธุรกิจให้บริการขนสง่สินค้าควบคมุอณุภมูิแชเ่ย็นและ
แชแ่ข็ง 

2546 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท โชคสมทุรมารีน จํากดั 
ธุรกิจผลิตและจําหนา่ยอาหารทะเลแปรรูป อาหาร
ทะเลแชแ่ข็ง บริการห้องเย็นรับฝากสินค้าแชแ่ข็ง 

2538 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จํากดั 
ธุรกิจให้บริการจดัเก็บและบริหารสินค้าควบคมุ
อณุหภมูิแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 

2552 - 2557 กรรมการ บริษัท แปซิฟิค ฟู้ ด โปร จํากดั 
ธุรกิจให้บริการแปรรูปอาหารทะเล 

2546 – 2556 กรรมการ บริษัท เพาเวอร์ฟรีส เซอร์วิส จํากดั 
ธุรกิจให้บริการขนสง่สินค้า 

5. นางอจัฉรา นิมิตรปัญญา 52 6.953 คูส่มรสของ 
นายจิตชยั  

นิมิตรปัญญา 

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ
บณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 

2536 - ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการบริหาร 
และกรรมการบริหารความ
เสีQยง 

บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั(มหาชน) 
ธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ (In-
land Logistics) อยา่งครบวงจร 

กรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการบริหารความเสีQยง 
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ชื�อ-สกุล/  
ตาํแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ.(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

(ได้รับการแตง่ตั �งครั �งแรกเมืQอวนัทีQ 19 
เมษายน 2557) 
 

ปริญณาตรี คณะบริหารธุรกิจ
(การเงิน) มหาวิทยาลยัสงขลา-
นครินทร์ 
 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี แปซิฟิค แลนด์ จํากดั 
ธุรกิจให้บริการคลงัสินค้าเพืQอให้บคุคลภายนอกเชา่ 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจพีเค โคลด์ สโตเรจ จํากดั 
ธุรกิจให้บริการจดัเก็บและบริหารสินค้าควบคมุ
อณุหภมูิแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 

Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นทีQ 107/2014 
 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี แปซิฟิค จํากดั 
ธุรกิจให้บริการจดัเก็บและบริหารสินค้าควบคมุ
อณุหภมูิแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 

Directors   Certification 
Program (DCP) รุ่น 226/2016 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท จาแพ็ค โฮลดิ �ง จํากดั 
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอืQน 

หลกัสตูรการบริหารเศรษฐกิจ
สาธารณะสําหรับนกับริหาร 
สถาบนัพระปกเกล้า รุ่นทีQ 9 
 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อินพอยท์วิชัQน จํากดั 
ธุรกิจจําหน่ายสินค้าอปุโภค บริโภค - ค้าสง่ 

2550 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จํากดั 
ธุรกิจให้บริการจดัเก็บและบริหารสินค้าควบคมุ
อณุหภมูิแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 

หลกัสตูรการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยสําหรับนกั
บริหารระดบัสงู สถาบนั
พระปกเกล้า รุ่นทีQ 18 
 

2550 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แปซิฟิค โลจิสติกส์ โปร จํากดั 
ธุรกิจให้บริการขนสง่สินค้าควบคมุอณุภมูิแชเ่ย็นและ
แชแ่ข็ง 

2546 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท โชคสมทุรมารีน จํากดั 
ธุรกิจผลิตและจําหนา่ยอาหารทะเลแปรรูป อาหาร
ทะเลแชแ่ข็ง บริการห้องเย็นรับฝากสินค้าแชแ่ข็ง 



  

   

แบบ 56-1 ปี 2559บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 
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ชื�อ-สกุล/  
ตาํแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ.(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

การบริหารจดัการด้านความมัQนคง
ขั �นสงู สมาคมวิทยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร รุ่น 7 

2546 - 2556 กรรมการ บริษัท เพาเวอร์ฟรีส เซอร์วิส จํากดั 
ธุรกิจให้บริการขนสง่สินค้า 

2552 - 2557 กรรมการ บริษัท แปซิฟิค ฟู้ ด โปร จํากดั 
ธุรกิจให้บริการแปรรูปอาหารทะเล 

6. นางสาวอรวรรณ วรนิจ 61 3.562 ไมม่ี ปริญญาตรี ศลิปศาสตร์บณัฑิต 
(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

2536 - 2559 กรรมการ  บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 
ธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ (In-
land Logistics) อยา่งครบวงจร 

กรรมการ 
(ได้รับการแตง่ตั �งครั �งแรกเมืQอวนัทีQ 27 
สิงหาคม 2536 และได้ลาออกจาก
การเป็นกรรมการเมืQอวนัทีQ 11 
สิงหาคม 2559) 
 

Mini Master of Management รุ่น
ทีQ 3 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ 
 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ออโต้ลอจิค จํากดั 
ธุรกิจให้บริการจดัเก็บและบริหารสินค้าประเภทรถยนต์
เพืQอเตรียมความพร้อมก่อนการสง่ออกและการนําเข้า
อยา่งครบวงจร 

Director Certificate Program 
(DCP) รุ่นทีQ 84/2007 

2542 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชัQนแนล มฟูเวอร์ส (ประเทศ
สหรัฐอเมริกา) จํากดั 
ธุรกิจให้บริการขนย้ายในประเทศสหรัฐอเมริกา 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจวีเค อินโดไชน่า มฟูเวอร์ส จํากดั (ประเทศ
เวียดนาม) ธุรกิจให้บริการขนย้ายในประเทศเวียดนาม 

2552 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจวีเค-นากา มฟูเวอร์ส จํากดั (ประเทศกมัพชูา) 
ธุรกิจให้บริการขนย้ายในประเทศกมัพชูา 

2532 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชัQนแนล มฟูเวอรส์ จํากดั 
ธุรกิจให้บริการขนย้ายในประเทศและตา่งประเทศ 



  

   

แบบ 56-1 ปี 2559บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 
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ชื�อ-สกุล/  
ตาํแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ.(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

2522 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เบญจพรแลนด์ จํากดั 
ธุรกิจจดัหาทีQดินและลงทนุในอาคารสาํนกังานและ
คลงัสินค้าเพืQอให้เชา่ 

2534 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดาต้าเซฟ จํากดั 
ธุรกิจให้บริการจดัการเอกสารและข้อมลู 

2545 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไดนามิค ไอที โซลชูัQนส์ จํากดั 
ธุรกิจให้บริการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2547 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จํากดั 
ธุรกิจให้บริการขนสง่สินค้า 

2530 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โฟร์วินด์ อินดสัเทรียล จํากดั 
ธุรกิจให้บริการ นําเข้าสง่ออกอปุกรณ์เครืQองใช้ใน
รถยนต์ 

2540 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทรัพย์พนูทวี จํากดั 
ธุรกิจนายหน้า และตวัแทนการค้าตา่งๆ 

7. นายธเนศ พิริย์โยธินกลุ 4c 0.117 ไมม่ี ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิต
บริหารธุรกิจ ศศินทร์แหง่
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความ
เสีQยง และผู้ อํานวยการ
อาวโุสฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 
ธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ (In-
land Logistics) อยา่งครบวงจร 

กรรมการ กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสีQยง และ
ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
(ได้รับการแตง่ตั �งครั �งแรกเมืQอวนัทีQ 19 
เมษายน 2557 และได้รับแตง่ตั �งเป็น

ปริญญาโท คณะ Economics & 
Finance, University of 

2557 - ปัจจบุนั Managing Director บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี เอเซีย จํากดั 
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอืQน 



  

   

แบบ 56-1 ปี 2559บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

                                      

 
เอกสารแนบ 1 หน้า 11 / 18 

ชื�อ-สกุล/  
ตาํแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ.(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

กรรมการเมืQอวนัทีQ 24 กมุภาพนัธ์ 
2558) 

Pennsylvania ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี เอเชีย โฮลดิ �ง ไพรเวท จํากดั 
(สิงคโปร์) 
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอืQน 

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท JCM Logistics and Warehousing Private 
จํากดั(สิงคโปร์) 
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอืQน 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท EM Logistics & Warehousing Private จํากดั 
(สิงคโปร์) 
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอืQน 

Certificate of Supply Chain 
Management, Cranfield 
University ประเทศสหราช
อาณาจกัร 
 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี เอเชีย โลจิสติกส์ (กมัพชูา) จํากดั 
ธุรกิจให้บริการจดัเก็บและบริหารสินค้าควบคมุ
อณุหภมูิแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 

2554 - 2557 Managing Director  Damco Logistics Malaysia Sdn Bhd. 
ธุรกิจตวัแทนผู้ รับจดัการรับขนสง่สินค้าและตวัแทน
ออกสินค้า 

Certificate of Maritime and 
Logistics, Logistics and 
Transportation Institute, 
ประเทศสหราชอาณาจกัร 

2552 - 2554 General Manager - 
Contract Logistics & 
Business Development 

Damco Logistics (Thailand) Co., Ltd. 
ธุรกิจตวัแทนผู้ รับจดัการรับขนสง่สินค้าและตวัแทน
ออกสินค้า 

2549 - 2552 Regional Supply Chain 
Development Manager 

Maersk Logistics Asia Pacific 
ธุรกิจตวัแทนผู้ประกอบการขนสง่สินค้าระหวา่ง
ประเทศ 
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ชื�อ-สกุล/  
ตาํแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ.(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

Certificate of Business 
Administration, Assumption 
Commercial College 

2548 - 2549 Country Head of 
Logistics and Freight 
Forwarding Division 

Maersk Line (Thailand) Co., Ltd. 
ธุรกิจตวัแทนผู้ประกอบการขนสง่สินค้าระหวา่ง
ประเทศ 

Director Certification Program 
(DCP) รุ่นทีQ 191/2014 
 

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

Maersk Line (Thailand) Co., Ltd. 
ธุรกิจตวัแทนผู้ประกอบการขนสง่สินค้าระหวา่ง
ประเทศ 

หลกัสตูรไทยกบัประชาคมอาเซียน 
สถาบนัพระปกเกล้า รุ่นทีQ � 

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

Maersk Line (Thailand) Co., Ltd. 
ธุรกิจตวัแทนผู้ประกอบการขนสง่สินค้าระหวา่ง
ประเทศ 

หลกัสตูรการบริหารเศรษฐกิจ
สาธารณะสําหรับนกับริหาร
ระดบัสงู สถาบนัพระปกเกล้า     
รุ่นทีQ ca 

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

Maersk Logistics India Pvt. Ltd. 
ธุรกิจตวัแทนผู้ประกอบการขนสง่สินค้าระหวา่ง
ประเทศ 

2540 - 2543 Executive Trainee Maersk Group Thailand 
ธุรกิจตวัแทนผู้ประกอบการขนสง่สินค้าระหวา่ง
ประเทศ 
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ชื�อ-สกุล/  
ตาํแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ.(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

8. นายวิเชฐ ตนัติวานิช  55 ไมม่ี ไมม่ี ปริญญาโท สาขาการเงิน และ
การตลาด University of Hartford 
Connecticut ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั(มหาชน) 
ธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ (In-
land Logistics) อยา่งครบวงจร 

กรรมการ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
(ได้รับการแตง่ตั �งครั �งแรกเมืQอวนัทีQ 25 
กมุภาพนัธ์ 2557) 
 

ปัจจบุนั กรรมการ ธนาคารเพืQอการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย 
(ธสน.) 

ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การเงินและการคลงั จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ปัจจบุนั ทีQปรึกษารัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงพาณิชย์ 

กระทรวงพาณิชย์ 

2555 – 2559 ผู้ชว่ยกรรมการ
ผู้ อํานวยการใหญ่ 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน)  
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอืQน 

Executive Leadership Program 
จาก NIDA - Wharton รัฐ
เพนซิลวาเนีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

2555 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร ศนูย์ C Asean (ในเครือ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ) 
ธุรกิจให้บริการเป็นศนูย์ข้อมลูและธุรกิจ 

2553 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร สถาบนัพฒันาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์
มหาวิทยาลยักรุงเทพ สถานศกึษา 

หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นทีQ 1 
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) 
หลกัสตูร Certified Financial 
Planner : CFP รุ่นทีQ 1 สมาคมนกั
วางแผนการเงินไทย 

ปัจจบุนั รองประธานคณะกรรม 
การอํานวยการ   

สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) 

2553 – ปัจจบุนั กรรมการ  ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ปัจจบุนั ทีQปรึกษา สมาคมไทย-ญีQปุ่ น 

หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้าน
การค้า และการพาณิชย์ 

ปัจจบุนั กรรมการและประธาน
คณะทํางานด้านธุรกิจ
การเงิน 

หอการค้านานาชาติ ประเทศไทย 
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ชื�อ-สกุล/  
ตาํแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ.(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

(TEPCoT) รุ่นทีQ 3 สถาบนั
วิทยาการการค้า 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ  

บริษัท ธนารักษ์พฒันาสินทรัพย์ จํากดั 
ธุรกิจจดัการทรัพย์สินให้กบัองค์การภาครัฐบาลขาย
หรือโอนทรัพย์สินเพืQอเป็นประกนัให้กบันิติบคุคล
เฉพาะกิจ 

หลกัสตูร CEDI – Babson 
Entrepreneurial Leadership 
Program จาก Babson College 
รัฐแมสซาชเูซตส์ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ภทัรลสิซิQง จํากดั (มหาชน) 
ธุรกิจให้บริการให้เชา่รถยนต์ การบริการให้เชา่อปุกรณ์
การขนสง่ทางนํ �า 

ปัจจบุนั กรรมการทีQปรึกษาด้าน
งานวิจยัและการกํากบั
ดแูลกิจการ 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Directors Certification Program 
(DCP) รุ่นทีQ 2/2000 

ปัจจบุนั อนกุรรมการพิจารณา
อทุธรณ์ 

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

9. นายวิชญา จาติกวณิช 53 ไมม่ี ไมม่ี ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์สิQงทอ 
University of Tennessee 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 
 

บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 
ธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ (In-
land Logistics) อยา่งครบวงจร 

กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 
(ได้รับการแตง่ตั �งครั �งแรกเมืQอวนัทีQ 25 
กมุภาพนัธ์ 2557) 
 

Directors Certification Program 
Australian Institute of Company 
Directors 2013 

2553 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท ล็อกซเลย่์ พร็อพเพอร์ตี � ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 
ธุรกิจให้เชา่และบริหารจดัการด้านอสงัหาริมทรัพย์และ
อืQนๆ การจ้างเหมาก่อสร้าง 

Advanced Audit Committee 
Program (AACP) รุ่นทีQ c�/b~ca 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สินเสือป่า จํากดั    
ธุรกิจให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ 
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ชื�อ-สกุล/  
ตาํแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ.(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

หลกัสตูรการบริหารเศรษฐกิจ
สาธารณะสําหรับนกับริหาร
ระดบัสงู สถาบนัพระปกเกล้า    
รุ่นทีQ h 

2552 - ปัจจบุนั ทีQปรึกษา บริษัท ล็อกซเลย่์ จํากดั (มหาชน) 
ธุรกิจรับจ้างก่อสร้างและขายวสัดอุปุกรณ์ อปุกรณ์สง่
สญัญาณและถ่ายทอดสญัญาณ/เครือข่ายสญัญาณ
สืQอสาร – นําเข้าสง่ออก ค้าปลีก ค้าสง่ 

2540 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ปรินดา จํากดั (มหาชน) 
ธุรกิจขายหินทราย 

2556 - ปัจจบุนั หุ้นสว่นผู้จดัการ ห้างหุ้นสว่นจํากดั ชชัเกษม 
ธุรกิจบริการบํารุงรักษา และซอ่มแซมยานพาหนะ 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เรนโบว์ออยล์ จํากดั 
ธุรกิจขายนํ �ามนัทกุชนิดทั �งภายในและภายนอก
ประเทศ 

2531 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โรงโมห่ินดวงตะวนั จํากดั 
ธุรกิจขายหินก่อสร้าง 

10. นายณฐัภมูิ เปาวรัตน์ 4~ 0.11� ไมม่ี ปริญญาโท คณะ Engineering 
Management สาขา Engineering 
and Technology Management, 
The George Washington 
University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความ
เสีQยง และเลขานกุาร
บริษัทฯ 

บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 
ธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ (In-
land Logistics) อยา่งครบวงจร 

กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร
ความเสีQยง และเลขานกุารบริษัทฯ 
(ได้รับการแตง่ตั �งครั �งแรกเมืQอวนัทีQ 19 
เมษายน 2557) 2551 - 2557  ผู้จดัการทัQวไป บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั  

ธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ (In-
land Logistics) อยา่งครบวงจร 
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ชื�อ-สกุล/  
ตาํแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ.(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ออโต้ลอจิค จํากดั 
ธุรกิจให้บริการจดัเก็บและบริหารสินค้าประเภทรถยนต์
เพืQอเตรียมความพร้อมก่อนการสง่ออกและการนําเข้า
อยา่งครบวงจร 

Director Certification Program 
(DCP) รุ่นทีQ 186/2014 
 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เบญจพรแลนด์ จํากดั 
ธุรกิจจดัหาทีQดินและลงทนุในอาคารสาํนกังานและ
คลงัสินค้าเพืQอให้เชา่ 

หลกัสตูรไทยกบัประชาคมอาเซียน
ในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นทีQ 6 / 
2559 สถาบนัพระปกเกล้า 
 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดาต้าเซฟ จํากดั 
ธุรกิจให้บริการจดัการเอกสารและข้อมลู 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไดนามิค ไอที โซลชูัQนส์ จํากดั 
ธุรกิจให้บริการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชัQนแนล มฟูเวอรส์ จํากดั 
ธุรกิจให้บริการขนย้ายในประเทศและตา่งประเทศ 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี ทรานสปอร์ต จํากดั 
ธุรกิจให้บริการขนสง่สินค้า 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี เอเซีย จํากดั 
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอืQน 

2546 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ซีวาย โซลชูัQน จํากดั 
ธุรกิจให้บริการพื �นทีQจดัเก็บสินค้า 
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ชื�อ-สกุล/  
ตาํแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ.(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

11. นายเอกพงษ์ ตั �งศรีสงวน 41 ไมม่ี ไมม่ี ปริญญาเอก Engineering in 
Telecommunications Asia 
Institute of Technology  

2557 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความ
เสีQยง เลขานกุาร
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบและประธาน
เจ้าหน้าทีQฝ่ายการเงิน 

บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั(มหาชน) 
ธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ (In-
land Logistics) อยา่งครบวงจร 

กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร 
ความเสีQยง เลขานกุารคณะกรรมการ 
ตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าทีQฝ่าย
การเงิน 
(ได้รับการแตง่ตั �งครั �งแรกเมืQอวนัทีQ 16 
ตลุาคม 2558) 

ปริญญาโท Engineering in 
Telecommunications Asia 
Institute of Technology 

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2548 – ปัจจบุนั Audit Partner สํานกังานบญัชีทนายความมิตรประชา  
ธุรกิจให้บริการปรึกษาด้านบญัชีและกฏหมาย 

ปริญญาตรี คณะบญัชี 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

2556 - 2558 ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี
และการเงิน 

บริษัท มี เทเลวิชัQน จํากดั 
ธุรกิจเป็นผู้ดําเนินงานบริการ TOTiptv ระบบโทรทศัน์
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ 
สาขาวิชากฏหมายธุรกิจและภาษี
อากร (เกียรตินิยมอนัดบัหนึQง) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2554 - 2556 วิทยากรและผู้ เชียวชาญ
ด้านการวางแผนการเงิน 

สมาคมบริษ้ทจดัการลงทุน 

Certified Public Accountant, 
CPA 

2547 - 2556 กรรมการผู้จดัการ บริษัท ยธูสนั ออโตเมชัQน จํากดั 
ธุรกิจเกีQยวกบัการนําเข้าและจดัจําหนา่ยสินค้าเกีQยวกบั
อปุกรณ์คอมพิวเตอร์และเน็ตเวิร์คทกุชนิดจาก
ตา่งประเทศ 

Strategic CFO in Capital 
Markets Program รุ่นทีQ c/b��� 
โดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย (SET) 
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ชื�อ-สกุล/  
ตาํแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ.(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

Director Certification Program 
(DCP) รุ่นทีQ 224/2016 

สมาชิกผู้ทรงคณุวฒุิอาวโุส  
(Fellow Member) 2016 โดย
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

12. นายวิชช ุสงักรธนกิจ 56 ไมม่ี 
 

ไมม่ี ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
 

2557 - ปัจจบุนั คณะกรรมการบริหาร บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 
ธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ (In-
land Logistics) อยา่งครบวงจร 

คณะกรรมการบริหาร 
(ได้รับการแตง่ตั �งครั �งแรกเมืQอวนัทีQ 19 
เมษายน 2557) 
 

Director Certification Program 
(DCP) รุ่นทีQ 154/2011 

2547 - 2557 ผู้ อํานวยการฝ่าย
ปฏิบตัิการ 

บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั 
ธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ (In-
land Logistics) อยา่งครบวงจร 

 
หมายเหต ุ(1) ณ วนัปิดสมดุทะเบียน (Closing Date) วนัทีQ 30 ธันวาคม 2559 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี�ยวกับการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ และผู้บริหารในบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทที�เกี�ยวข้อง 
 

 

บริษัท 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน) x ,I, III 2 I, II I, II I, II I, II  I,II I, III I, III II II II 

บริษัทย่อย 
            

1. บริษัท ออโต้ลอจิค จํากดั  x, II I   I    I   
2. บริษัท เบญจพรแลนด์ จํากดั  x, II I   I, II    I I  
3. บริษัท ดาต้าเซฟ จํากดั  x, II I   I, II    I   

4. บริษัท ไดนามิค ไอที โซลชูั4นส์ จํากดั  x, II I   I    I I  
5. บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั4นแนล มฟูเวอรส์ จํากดั  x, II I   I, II    I I  
6. บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จํากดั  x, II I, II   I    I   
7. บริษัท จาแพ็ค โฮลดิ �ง จํากดั    x, II I, II        

8. บริษัท แปซฟิิค ห้องเย็น จํากดั    x, II I, II        
9. บริษัท แปซฟิิค โลจิสตกิส์ โปร จํากดั    x, II I, II        
10. บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี เอเชีย จํากดั  x, II I    I, II   I  I 
11. บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี แปซฟิิค จํากดั    x, II I, II        

12. บริษัท เจพีเค โคลด์สโตเรจ จํากดั  I I x, II I, II        
13. บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี แปซฟิิค แลนด์ จํากดั  I I x, II I, II        
14. บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั4นแนล มฟูเวอร์ส (ประเทศสหรัฐอเมริกา) จํากดั  I    I       
15. บริษัท เจวีเค อินโดไชน่า มฟูเวอร์ส จํากดั (ประเทศเวียดนาม)  I    I       
16. บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี เอเชีย โฮลดิ �ง ไพรเวท จํากดั (ประเทศสงิคโปร์)  I  I   I, II      

17. บริษัท JCM Logistics and Warehousing Private จํากดั (ประเทศสงิคโปร์)  I  I   I, II      
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บริษัท 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

บริษัทร่วม 
            

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

3. บริษัท EM Logistics & Warehousing Private จํากดั (ประเทศสงิคโปร์)  I  I   I, II      
4. บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี เอเชีย โลจิสตกิส์ (กมัพชูา) จํากดั  I  I   I, II      

บริษัทที�เกี�ยวข้อง 
            

1. บริษัท โฟร์ วินด์ อินดสัเทรียล จํากดั  I    I       
2. บริษัท ทาฟ่า แอลไลแอนซ์ โลจิสตกิส์ จํากดั  I           
3. บริษัท แหลมฉบงั วีเอสพีพี จํากดั  I           
4. บริษัท อินพอยท์วิชั4น จํากดั    I I        

5. บริษัท โชคสมทุรมารีน จํากดั    I I        
6. บริษัท ซีวาย โซลชูั4น จํากดั          I   
7. บริษัท บิลฟิงเกอร์ (ไทย) คอนสตรัคชั4น จํากดั             
8. บริษัท เบต้าจี จํากดั             

9. บริษัท ทรัพย์พนูทวี จํากดั      I       
10. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ �ง จํากดั        I     
11. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ4ง จํากดั        I     
12. บริษัท ภทัรลสิซิ4ง จํากดั (มหาชน)        I     

13. บริษัท ธนารักษ์พฒันาสนิทรัพย์ จํากดั        I, III     
14. บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จํากดั I            
15. บริษัท ไทยโคบาชิ จํากดั I            
16. บริษัท มอลเทน (ประเทศไทย) จํากดั มหาชน I            
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บริษัท 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

17. บริษัท ไทยซลิเิกตเคมิคลั จํากดั x            
18. บริษัท ลคิโิทมิ (ประเทศไทย) จํากดั I            
19. บริษัท อีสเทริ์นซลิเิกต จํากดั x            
20. บริษัท ลอ็กซเลย่์ พร็อพเพอร์ตี � ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั         I    

21. บริษัท สนิเสือป่า จํากดั         I    
22. บริษัท ปรินดา จํากดั (มหาชน)         I    

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ(1)   
1. นายมงักร ธนสารศลิป์ 
2. นายชวนินทร์ บณัฑิตกฤษดา 
3. นางสาวอมรพรรณ บณัฑิตกฤษดา 
4. นายจิตชยั นิมิตรปัญญา 

 
5. นางอจัฉรา นิมิตรปัญญา 
6. นางสาวอรวรรณ วรนิจ 
7. นายธเนศ พริิย์โยธินกลุ 
8. นายวิเชฐ ตนัตวิานิช 

 
9. นายวิชญา จาตกิวณิช 
10. นายณฐัภมูิ เปาวรัตน์ 
11. นายเอกพงษ์ ตั �งศรีสงวน 
12. นายวิชช ุสงักรธนกิจ 

หมายเหต ุ(2)   
x  =  ประธานกรรมการ 
I  =  กรรมการ 
II  =  ผู้บริหาร 
III    =   กรรมการตรวจสอบ 
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี�ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 
 

ชื�อ-สกุล / ตาํแหน่ง  
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
นางสาวกรกช วนสวสัดิ, 37 ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ประยกุต์ 

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2559 – ปัจจบุนั รองประธาน
กรรมการบริหาร 

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จํากดั 
ธุรกิจให้บริการตรวจสอบภายใน 

2559 ผู้จดัการอาวโุส 

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบญัชี  
มหาวิทยาลยัรามคาแหง 

2555 – 2558 ผู้จดัการ บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั แผนกตรวจสอบภายใน 
ธุรกิจให้บริการตรวจสอบบญัชีและตรวจสอบภายใน 2553 – 2554  

 
ผู้ชว่ยผู้จดัการ 
 ประกาศนียบตัรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) 

หลกัสตูร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ

อบรมหลกัสตูร IT Audit ของสภาวิชาชีพบญัชี 

อบรมประกาศนียบตัรผู้ตรวจสอบภายใน CPIAT 

โครงการดํารงและปรับปรุงคณุภาพงานตรวจสอบภายในของ
หน่วยงาน 

แบบประเมินตนเองเกีPยวกบัมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัPน 

แนวทางการสืบสวน สอบสวน การทจุริต 

Leading Your Professional Way 

Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors 
(ACIIA) Conference 2016 

The Power Of Professional Alliances 
 
 



 

 

แบบ 56-1 ปี 2559บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

 

  เอกสารแนบ 4 หน้า 1 / 1 

 

 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี�ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 

-ไมม่ี- 

 



 

 

แบบ 56-1 ปี 2559บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

 

  เอกสารแนบ 5 หน้า 1 / 1 

 

 

เอกสารแนบ 5 เอกสารแนบอืนๆ 

 

-ไมม่ี- 
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