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ส่วนที� 1 การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) ("บริษัทฯ") และบริษัทยอ่ยดําเนินธุรกิจให้บริการทางด้านโล
จิสติกส์ภายในประเทศ (In-land Logistics) อยา่งครบวงจรมานานกวา่ 39 ปี และมุง่มั(นที(จะก้าวเป็นผู้ นําในการให้บริการ
ด้านโลจิสติกส์ในภมูิภาคเอเชีย โดยมุ่งเน้นการให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที(ทนัสมยัเพื(อเพิ(มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจดัการและตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อยา่งรวดเร็วซึ(งเป็นหวัใจสําคญัในการให้บริการด้านโลจิ
สติกส์ ควบคูก่บัการให้บริการด้วยบคุลากรที(มีประสบการณ์ซึ(งมีความเชี(ยวชาญในการให้บริการ 

 ในปี 2561 ที(ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขยายการให้บริการของกลุ่มบริษัทไปในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศลาว พม่า 
กัมพูชา รวมไปถึง อินโดนีเซียและไต้หวัน เป็นที(เรียบร้อยแล้ว โดยบริการของกลุ่มบริษัทครอบคลุมการให้บริการ
ทางด้านโลจิสติกส์ที(หลากหลาย ตั �งแต่การให้บริการรับฝากและบริหารสินค้า การให้บริการขนส่งสินค้า การบริการขน
ย้าย และการให้บริการรับฝากเอกสารและข้อมลู ภายใต้การดําเนินงานของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วมทั �งหมด 39 
บริษัท ได้แก่ 

ธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้า 

(1) บริษัทฯ 
(2) บริษัท ออโต้ลอจิค จํากดั ("ATL"): บริษัทยอ่ยที(บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 99.9 
(3) บริษัท สยาม เจดบัเบิ �ลยดูี โลจิสติกส์ จํากดั (“SJWD”): บริษัทร่วมที(บริษัทฯ ถือหุ้นผา่น ATL ร้อยละ 42.5 
(4) บริษัท จาแพ็ค โฮลดิ �ง จํากดั ("JAPACH"): บริษัทยอ่ยที(บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 99.9 
(5) บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จํากดั ("PCS"): บริษัทยอ่ยที(บริษัทฯ ถือหุ้นผา่น JAPACH ร้อยละ 99.9 
(6) บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี แปซิฟิค จํากดั ("JWDP"): บริษัทยอ่ยที(บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 99.7 
(7) บริษัท เจพีเค โคลด์สโตเรจ จํากดั ("JPK"): บริษัทยอ่ยที(บริษัทฯ ถือหุ้นผา่น JWDP ร้อยละ 66.7 
(8) บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี เอเชีย จํากดั ("JWDA"): บริษัทยอ่ยที(บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 99.9 
(9) JWD Asia Holding Private Limited ("JWDAH"): บริษัทยอ่ยที(บริษัทฯ ถือหุ้นผา่น JWDA ร้อยละ 99.9 
(10) EMLOG Logistics & Warehousing PTE. LTD. ("EMLOG"): บริษัทร่วมที(บริษัทฯ ถือหุ้นผ่าน JWDAH ร้อยละ 

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

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

ร้อยละ 52.5 
(14)  JWD Asia Logistics (Laos) Co.,Ltd. (“JWDAL (Laos)”): บริษัทย่อยที(บริษัทฯ ถือหุ้นผ่าน EMLOG ร้อย

ละ 50.0 
(15)  PT. Samudera JWD Logistics ("SJL"): บริษัทร่วมที(บริษัทฯ ถือหุ้นผา่น JWDAH ร้อยละ 49.0 

(16)  PT. Adib Cold Logistics (“ACL”): บริษัทร่วมที(บริษัทฯ ถือหุ้นผา่น JWDAH ร้อยละ 67.0 
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(17)  บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี สโตร์ อิท จํากดั ("JWDST"): บริษัทยอ่ยที(บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 99.9 

(18) Bok Seng PPSEZ Dry Port Co., Ltd. (“Bok Seng”): บริษัทร่วมที(บริษัทฯ ถือหุ้นผา่น JWDAH ร้อยละ 40.0 

ธุรกิจให้บริการขนสง่สนิค้า 

(19) บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จํากดั ("JTS"): บริษัทยอ่ยที(บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 99.9 
(20) บริษัท แปซิฟิค โลจิสติกส์ โปร จํากดั ("PLP"): บริษัทยอ่ยที(บริษัทฯ ถือหุ้นผา่น JAPACH ร้อยละ 99.9 
(21) บริษัท ลิ �งค์ เอเชีย โลจิสติกส์ จํากดั (“LAL”): บริษัทร่วมที(บริษัทถือหุ้นผา่น JWDA ร้อยละ 40.0 
(22) บริษัท ซีเจแอล เจดบัเบิ �ลยดูี โลจิสติกส์ จํากดั (“CJ-JWD”):บริษัทร่วมที(บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 49.0 

ธุรกิจให้บริการขนย้ายในประเทศและตา่งประเทศ และตวัแทนขนสง่สนิค้าระหวา่งประเทศ 

(23) บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั(นแนล มฟูเวอรส์ จํากดั ("JVK"): บริษัทยอ่ยที(บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 99.9 
(24) บริษัท เจวีเค อินโดไชน่า มูฟเวอรส์ จํากัด (ประเทศเวียดนาม) ("JVKVN"): บริษัทย่อยที(บริษัทฯ ถือหุ้นผ่าน 

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

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

JVK ร้อยละ 50.0 
(27) บริษัท โอเชี(ยน แอร์ อินเตอร์เนชั(นแนล (“OAI”): บริษัทยอ่ยที(บริษัทฯ ถือหุ้นผา่น JVK ร้อยละ 99.9 

(28) บริษัท เจดบัเบิ �ลยูดี บ็อกเส็ง โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (“JBT”): บริษัทร่วมที(บริษัทฯ ถือหุ้นผ่าน JVK  
ร้อยละ 60.0 

           ธุรกิจให้บริการรับฝากเอกสารและข้อมลู 
(29) บริษัท ดาต้าเซฟ จํากดั ("DTS"): บริษัทยอ่ยที(บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 99.9 
(30) บริษัท ดาต้าเซฟ จํากดั (ประเทศกมัพชูา) ("DTSC"): บริษัทยอ่ยที(บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 99.9        

ธุรกิจอาหาร 
(31) บริษัท โกลบอล ฟู้ ดเซอร์วิส เน็ตเวิร์ก จํากดั ("GFS"): บริษัทยอ่ยที(บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 99.9 
(32) Chi Shan Long Feng Food Co., Ltd. ("CSLF"): บริษัทยอ่ยที(บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 60.0 
(33) บริษัท โกโกเฟรชเทคโนโลยี  จํากดั ("GFT"): บริษัทยอ่ยที(บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 99.9 

ธุรกิจอื(นๆ 

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

(36) บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี แปซิฟิค แลนด์ จํากดั ("JPLAND"): บริษัทยอ่ยที(บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 99.9 

(37) บริษัท กีลเลี(ยน จํากดั ("GIL"): บริษัทยอ่ยที(บริษัทฯ ถือหุ้นผา่น BJL ร้อยละ 99.9 

(38) Phnom Penh SEZ Plc. (“PPSP”): บริษัทร่วมที(บริษัทฯ ถือหุ้นผา่น JWDAH ร้อยละ 14.6 
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(39) บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี เอนเนอร์ยี แอนด์ รีซอร์สเซส จํากัด (“JWDER”):  บริษัทย่อยที(บริษัทฯ ถือหุ้นผ่าน BJL 
ร้อยละ 99.9 
 

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
สารสนเทศและระบบการจดัเก็บข้อมูล โดยวางระบบเพื(อให้สามารถติดตามและตรวจสอบ (Track & trace) สินค้าของ
ลกูค้าได้ตลอดเวลา เพื(อให้ลกูค้ามั(นใจในการดแูลและจดัสง่สนิค้าของกลุม่บริษัท รวมทั �งได้พฒันาคณุภาพของคลงัสนิค้า
และการให้บริการของกลุม่บริษัทให้ทดัเทียมกบัมาตรฐานสากล 

1.2 การเปลี�ยนแปลงและพัฒนาการที�สาํคัญ  

กลุม่บริษัทได้เริ(มดําเนินการมานานกวา่ 39 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 โดยคลงัสินค้าดงักลา่วนบัเป็นคลงัสินค้าแหง่
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 จํากัด ("DTS") เพื(อดําเนิน
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ธุรกิจให้บริการจดัการเอกสารและข้อมลู ซึ(ง DTS เป็นบริษัทแหง่แรกของประเทศไทยที(ให้บริการรับฝากเอกสารและข้อมลู
แบบครบวงจร 

ในปี 2536 กลุ่มผู้ ถือหุ้นตดัสินใจจัดตั �ง บริษัท เจดบัเบิ �ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (ภายหลงัได้แปรสภาพเป็น 
บริษัทมหาชน ในปี 2557) เพื(อให้บริการจดัการคลงัสนิค้าแกล่กูค้าอื(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
ให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าอยา่งเต็มตวั โดยบริการที(กลุม่บริษัทให้บริการในขณะนั �นครอบคลมุตั �งแต่ 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 ให้บริการจดัการคลงัสินค้าเม็ดพลาสติก (พื �นที(ประมาณ 10,000 ตารางเมตร) 
เพื(อรอการส่งออกของกลุ่ม SCG-DOW ซึ(งเป็นผู้ประกอบการผลิตและจําหน่ายเม็ดพลาสติกรายใหญ่ในประเทศเป็น
ระยะเวลาประมาณ 7 ปี  

บริษัทฯ มีความมุง่มั(นที(จะพฒันาศกัยภาพของกลุม่บริษัทเพื(อก้าวเป็นผู้ ให้บริการด้านโลจิสติกส์ชั �นนําในภมูิภาค
เอเชียผ่านระบบการจัดเก็บข้อมลูที(มีประสิทธิภาพและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที(ทนัสมยัสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้าได้อยา่งรวดเร็ว ทั �งนี � เพื(อเพิ(มประสทิธิภาพในการให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้า กลุม่ผู้ ถือหุ้นจึงได้
จัดตั �ง บริษัท ไดนามิค ไอที โซลชูั(นส์ จํากัด ("DITS") ในปี 2545 เพื(อให้บริการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
เริ(มแรก DITS เน้นให้บริการกบักลุม่บริษัท เพื(อเพิ(มประสิทธิภาพในการให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าของกลุม่บริษัท 
และดําเนินการขยายขอบเขตการให้บริการไปยงับคุคลภายนอกในลาํดบัตอ่มา  

ในปี 2546 กลุ่มบริษัทได้เข้าทําสญัญาเช่าพื �นที(ท่าเรือแหลมฉบังแปลงแรกจํานวน 50 ไร่ กับการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทยเพื(อขยายการให้บริการคลงัสินค้าและรองรับความต้องการคลงัสินค้าในพื �นที(แหลมฉบงั นอกจากนี � ในปี
เดียวกนั บริษัทฯ ได้รับสมัปทานจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยให้ดแูลรับฝากและขนย้ายสินค้าที(เข้าขา่ยสนิค้าอนัตราย
ตามพระราชบญัญัติวตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 ที(ทําการขนสง่ผ่านท่าเรือแหลมฉบงัเป็นระยะเวลา 30 ปี ปัจจุบนั บริษัทฯ 
เป็นผู้ประกอบการรายเดียวที(ได้รับสมัปทานจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยให้เป็นผู้ ดูแลรับฝากและขนย้ายสินค้า
อนัตรายที(ผา่นเข้าออกทา่เรือแหลมฉบงั 
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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(
ท่าเรือแหลมฉบงั 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(งทําให้กลุ่มนิสสนัที(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  

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(อให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เยน็และแช่แข็ง 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(งให้บริการขนสง่สนิค้าควบคมุอณุหภมูแิช่
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
รับฝากและบริหารสนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแชแ่ข็ง และ JWDAH เข้าร่วมลงทนุกบับริษัท Clipper Holdings Ltd. 
และบริษัท Marchetti Group Holdings PTE. LTD. ในการจัดตั �งบริษัท JCM Logistics and Warehousing Private 
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Limited (“JCM”) เพื(อประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื(น ที(เกี(ยวข้องกบัธุรกิจสินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่
แข็ง 

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

บริษัทฯ เชื(อว่าประสิทธิภาพในการให้บริการรับฝากและบริหารสินค้า และความสามารถในการตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้าได้อย่างรวดเร็วเป็นปัจจัยสําคญัในการให้บริการด้านโลจิสติกส์ 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 การให้บริการจดัการสินค้า และการให้บริการขนสง่สินค้า โดยสินค้าที(บริษัทฯ 
ให้บริการจดัการสามารถจําแนกออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ สนิค้าทั(วไป สนิค้าอนัตราย รถยนต์ และสนิค้าควบคมุอณุหภมูิ
แช่เย็นและแช่แข็ง ตลอดจนการให้บริการขนย้ายของใช้ เครื(องเรือนภายในบ้านและสาํนกังานทั �งในและตา่งประเทศ และ
การให้บริการจดัการเอกสารและข้อมลู ซึ(งช่วยสนบัสนนุให้กลุม่บริษัทเป็นหนึ(งในผู้ นําในการให้บริการด้านโลจิสติกส์อยา่ง
ครบวงจร (Integrated Logistics Service) อีกด้วย 

พฒันาการสาํคญัของบริษัทฯ ในช่วง 5 ปีที(ผา่นมา สรุปได้ดงันี � 

ปี 2557 � บริษัทฯ ซื �อหุ้ นของ JAPACH จากผู้ ถือหุ้นเดิม (ผู้ ถือหุ้นกลุ่มนิมิตรปัญญา) ประกอบด้วยหุ้น
สามญัจํานวน 1,525,000 หุ้น จากผู้ ถือหุ้นเดิม และให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเดิมในการซื �อหุ้นที(ออกใหม่
ของบริษัทฯ โดยกลุม่ผู้ ถือหุ้นตกลงคํานวณสิทธิในการจองซื �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 มูลค่าที(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 
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120,000,000 หุ้ น ส่งผลให้บริษัทฯ มีหุ้ นสามัญทั �งหมดจํานวน 600,000,000 หุ้ น ซึ(งเป็นทุน
สามญัที(ออกและชําระแล้วจํานวน 240,000,000 บาท 

� บริษัทฯ ซื �อหุ้น JWDP จํานวน 2,450,000 หุ้น ในราคาตามมลูคา่ที(ตราไว้ (100 บาทต่อหุ้น) จาก 
JAPACH และ 2,450,000 หุ้น ในราคาตามมลูค่าที(ตราไว้ (100 บาทต่อหุ้น) จาก JWDA เพื(อให้
บริษัทฯ ถือหุ้นใน JWDP โดยตรง 

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

� JWDAH ร่วมกับบริษัท Clipper Holdings Ltd. ในการจัดตั �ง EMLOG ด้วยทุนจดทะเบียน 2 
ดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน 2 หุ้น มลูค่าที(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 ด้วยทุนจดทะเบียน 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(ตราไว้หุ้ นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เพื(อให้บริการรับฝากและ
บริหารสนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง  

� บริษัทฯเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ(มทุนต่อประชาชนทั(วไปเป็นครั �งแรก ในระหว่างวันที( 21-23 
กันยายน 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 มลูคา่ที(ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็น 210,000,000 บาท เพื(อรองรับ
การจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอตัราสว่น 10 หุ้นเดิมตอ่ 7 หุ้นใหม ่

� JWDA ร่วมกับกลุ่มบริษัท Srithai Group และบริษัท หะรินสุตขนส่ง จํากัด จัดตั �งบริษัท ลิ �งค์ 
เอเชีย โลจิสติกส์ จํากดั (“LAL”) ด้วยทนุจดทะเบียน 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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ปี 2560 � BJL เข้าซื �อหุ้นจากบริษัท ซุปเปอร์ เค พาวเวอร์ จํากดั จํานวน 99,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
99.998 ของทนุชําระแล้วของบริษัท กีลเลี(ยน จํากดั โดยมมีลูคา่เงินลงทนุประมาณ 6,618,000 
บาท  ซึ(งเป็นราคาที(ได้ตกลงกนั เพื(อให้บริษัทฯ  ได้สทิธิการเชา่ที(ดนิในเขตทา่เรือแหลมฉบงัขนาด 
7 ไร่ 11 ตารางวา   ระยะยาวที(บริษัท กีลเลี(ยน จํากดั ได้รับจากการทา่เรือแหง่ประเทศไทย 
ระยะเวลา 10 ปี ตั �งแตว่นัที(วนัที( 1 กรกฎาคม 2557 - 30 มิถนุายน 2567 นอกจากนั �นบริษัทฯ ยงั
สามารถได้รับกําไรจากการเชา่ที(ดินแปลงดงักลา่วอีกด้วย 

� บริษัทฯ ได้เข้าซื �อหุ้นจากกลุม่บริษัท เก็ท บิลเดอร์ จํากดั จํานวน 383,330 หุ้น หรือคิดเป็นร้อย
ละ 33.33 ใน JPLAND เมื(อวนัที( 12 ตลุาคม 2560 

� JVK เข้าซื �อหุ้นจากกลุม่นายธีระพล กล้าอยู ่จํานวน 49,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของ
ทนุชําระแล้วของบริษัท โอเชี(ยน แอร์ อินเตอร์เนชั(นแนล จํากดั โดยมีมลูคา่เงินลงทนุ 
23,000,000 บาทซึ(งชําระเป็นเงินสดจํานวน 18,600,000 บาท และชําระเป็นหุ้นสามญัเพิ(มทนุ
ของ JVK จํานวน 44,000 น หรือคิดเป็นร้อยละ 9.91 ของจํานวนหุ้นทั �งหมดของ JVK โดยจดัสรร
ให้นายธีระพล กล้าอยู ่เป็นจํานวนเงินคา่หุ้นตามราคาพาร์ คิดเป็นเงินจํานวน 4,400,000 บาท 

� บริษัทฯ ได้จําหน่ายสินทรัพย์ให้แก่ทรัสต์เพื(อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท (“AIMIRT”) โดยทําการจดทะเบียนโอน
อสงัหาริมทรัพย์ ณ สํานกังานที(ดิน และได้รับชําระเงินเป็นจํานวนรวมทั �งสิ �น 1,541 ล้านบาท ซึ(ง
เป็นอาคารคลงัห้องเย็นและอปุกรณ์ที(เกี(ยวกบัการทําความเย็น และอาคารคลงัสินค้าของบริษัท
ย่อยของบริษัทฯ รวม 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น (มหาชยั จ.สมทุรปราการ) 
ซึ(งรวมถึงกรรมสทิธิ�ในที(ดินและคลงัห้องเย็นอาคารหมายเลขที( 6 และ 7 โดยบริษัท แปซิฟิค ห้อง
เย็น จํากัด ซึ(งเป็นบริษัทย่อยที(บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 99.8 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ�  2) 
โครงการเจดบัเบิ �ลยดูี แปซิฟิค (สวุินทวงศ์ จ.ฉะเชิงเทรา) ซึ(งรวมถึงกรรมสทิธิ�ในอาคารคลงัสนิค้า
และสํานกังาน และกรรมสิทธิ� ในอปุกรณ์ควบรวมและอปุกรณ์อื(นๆ ที(เกี(ยวกบัการทําความเย็น 
รวมจํานวน 1 หลงั โดยบริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี แปซิฟิค จํากดั ซึ(งเป็นบริษัทยอ่ยที(บริษัทฯ ถือหุ้นร้อย
ละ 99.60 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ� และกรรมสิทธิ�ในที(ดินในบริเวณโครงการ โดยบริษัทเบญจพร
แลนด์ จํากดั ซึ(งเป็นบริษัทยอ่ยที(บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ� 3) โครงการ
ดาต้าเซฟ (สุวินทวงศ์ จ.ฉะเชิงเทรา) ซึ(งรวมถึงกรรมสิทธิ�ในที(ดินและอาคารคลงัสินค้าและ
สาํนกังานรวมจํานวน 1 หลงั โดยบริษัทเบญจพรแลนด์ จํากดั ซึ(งเป็นบริษัทยอ่ยที(บริษัทที(บริษัทฯ 
ถือหุ้นร้อยละ 99.99 เป็นเจ้าของกรรมสทิธิ� 

� บริษัท JWD Asia Holding Private Limited (“JWDAH”) ในประเทศสิงค์โปร์ ซึ(งเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมในสดัส่วนร้อยละ 99.98 ได้เข้าร่วมลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 49 กับ
บริษัท PT. Masaji Tatanan Container ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ(งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท PT. 
Samudera Indonisia Tbk (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศอินโดนีเซีย) ได้เข้าร่วม
ทุนในสดัส่วนร้อยละ 51 โดยจัดตั �งบริษัทร่วมทุนในประเทศอินโดนีเซีย ชื(อว่า “PT. Samudera 
JWD Logistics” (“SJL”) 780,000 ดอลลา่ร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 26,028,600 บาท แบง่ออกเป็น
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หุ้นสามญัจํานวน 780 หุ้น มูลค่าที(ตราไว้หุ้นละ 1,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 33,370 
บาท (ยงัไม่ได้ชําระค่าหุ้น) (อ้างอิงอตัตราแลกเปลี(ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที( 29 
กนัยายน 2560 โดยที( 1 ดอลลา่ร์สหรัฐฯ เทา่กบั 33.37 บาท) 

� บริษัทฯ ได้จดัตั �งบริษัทยอ่ยใหม ่ชื(อบริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี สโตร์ อิท จํากดั (JWD Store It Co., Ltd.) 
เมื(อวนัที( 13 ธันวาคม 2560 ทําธุรกิจเป็นคลงัสินค้าสว่นตวั และบริการจดัเก็บสินค้าด้วยตวัเอง 
(Self-Storage) ทุนเริ(มต้นและหุ้ นจํานวน 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญจํานวน 
1,000,000 หุ้น มลูค่าที(ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (ชําระคา่หุ้นแล้วในอตัราร้อยละ 25 ของมลูคา่หุ้น
ทั �งหมด หรือคิดเป็นจํานวน 25,000,000 บาท) โดยบริษัทฯถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99  

ปี 2561 � บริษัทฯ ได้จดัตั �งบริษัทยอ่ยใหม ่ชื(อบริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี เอนเนอร์ยี แอนด์ รีซอร์สเซส จํากดั 
 (        JWD Energy & Resources Co., Ltd.) เมื(อวันที(31 มกราคม 2561 ประกอบกิจการผลิตและ

จําหนา่ยพลงังานไฟฟ้าทกุประเภท รวมถึงการผลติและจดัซื �อ จดัหาเชื �อเพลงิในการผลติพลงังาน
ไฟฟ้า ทนุเริ(มต้นและหุ้นจํานวน 5,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 50,000 หุ้น มลู
คา่ที(ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (ชําระคา่หุ้นแล้วในอตัราร้อยละ 25 ของมลูคา่หุ้นทั �งหมด หรือคิดเป็น 
จํานวน 1,250,000 บาท) โดยบริษัท เบญจพรแลนด์ จํากัด (บริษัทย่อย ที(บริษัทฯ ถือหุ้ นใน
สดัสว่นร้อยละ 99.99) ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 

� บริษัทฯ ได้จัดตั �งบริษัทย่อยใหม่ ชื(อบริษัท โกลบอล ฟู้ ดเซอร์วิส เน็ตเวิร์ก จํากัด (Global 
Foodservice Network Co., Ltd.) เมื(อวันที( 23 มีนาคม 2561 เป็นการเข้าลงทุน และถือหุ้นใน
บริษัทอื(นที(ประกอบธุรกิจให้บริการด้านอาหาร ทนุเริ(มต้นและหุ้นจํานวน 210,000,000 บาท แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 2,100,000 หุ้น มูลค่าที(ตราไว้ หุ้ นละ 100 บาท (ชําระค่าหุ้นแล้วใน
อตัราร้อยละ 85 ของมลูค่าหุ้นทั �งหมด หรือ เป็นเงินจํานวน 178,500,000 บาท) โดยบริษัทฯ ถือ
หุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 

� บริษัท โกลบอล ฟู้ ดเซอร์วิส เน็ตเวิร์ก จํากดั (“GFS”) บริษัทย่อย ซึ(งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสดัสว่น
ร้อยละ 99.99 เข้าซื �อหุ้นของบริษัท CSLF จากผู้ ถือหุ้นเดิม (ไม่เข้าข่ายเป็นบคุคล เกี(ยวโยงกนั) 
จํานวนรวมทั �งสิ �น 3,600,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 60.0 ของทุนชําระแล้ว ของ บริษัท CSLF 
รวมเป็นเงินประมาณ TWD 150,327,812 หรือคิดเป็นเงินประมาณ 161,782,791 บาท (ประมาณ 
44.9 บาทตอ่หุ้น) ทําลงนามในสญัญาซื �อขายหุ้น และดําเนินการชําระเงิน และโอนหุ้นเสร็จสิ �นใน
เดือนเมษายน 2561 

� บริษัทฯ ได้ลงทุนเพิ(มในบริษัท Phnom Penh SEZ Plc. (“PPSEZ”) ประเทศกัมพูชา โดยซื �อหุ้น
สามัญของบริษัท PPSEZ จากการเพิ(มทุน จํานวน 7,500,886 หุ้ น ในราคาประมาณหุ้ นละ 
0.70367 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณหุ้ นละ 22.55 บาท) รวมเป็นเงินจํานวนทั �งสิ �นประมาณ 
5,278,123 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 169.16 ล้านบาท) โดยสดัสว่นของหุ้นที(ถือก่อนการเพิ(มทนุ
ผ่านบริษัท หลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) ตวัแทนทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ JWD คิดเป็น
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ร้อยละ 5.18 และสดัสว่นหลงัการเพิ(มทนุคิดเป็นร้อยละ 14.61 ของทนุชําระแล้วทั �งหมดของบริษัท 
PPSEZ  

� บริษัท JWD Asia Holding Private Limited (“JWDAH”) ในประเทศสิงค์โปร์ ซึ(งเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมในสดัส่วนร้อยละ 99.98 ได้ลงทุนในบริษัท Bok Seng โดยซื �อหุ้ น
สามญัของบริษัท Bok Seng จาก Ng Lian Soon จํานวน 400 หุ้น จากจํานวนหุ้นทั �งหมด 1,000 
หุ้นของบริษัท Bok Seng ในราคาประมาณ หุ้นละ 11,433.03 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณหุ้นละ
366,428.61 บาท) รวมเป็นเงินจํานวนทั �งสิ �นประมาณ 4,573,210 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 
146,571,381 บาท) โดยสดัส่วนหลงัการซื �อหุ้นคิดเป็นร้อยละ 40 ของทุนชําระแล้วทั �งหมด ของ
บริษัท Bok Seng 

� บริษัท โกลบอล ฟู้ ดเซอร์วิส เน็ตเวิร์ก จํากดั (บริษัทย่อยที(บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ99.99) 
ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ได้จัดตั �งบริษัทย่อยใหม่ ชื(อบริษัท โกโกเฟรช เทคโนโลยี จํากดั 
(GOGOFRESH TECHNOLOGY Co., Ltd.) ทนุเริ(มต้นและหุ้น 4,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้น
สามญัจํานวน 40,000 หุ้น มลูค่าที(ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ชําระค่าหุ้นแล้วทั �งหมด โดยประกอบ
ธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าควบคุมอุณภูมิ และจําหน่ายอุปกรณ์สําหรับจัดเก็บสินค้า ควบคุม
อณุหภมูิ 

� บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั(นแนล มฟูเวอรส์ จํากดั (“บริษัทย่อย”) ที(บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อย
ละ 80.18 ได้ลงนาม ในสญัญาร่วมทนุ (Joint Venture Agreement) กบั Mr. Ng Lian Soon โดย
มีวตัถปุระสงค์เพื(อจดัตั �งบริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี บ็อกเส็ง โลจิสติกส์(ประเทศไทย)จํากดั (“บริษัทร่วม
ทนุ”) เพื(อร่วมลงทนุในธุรกิจการให้บริการขนสง่สินค้าขนาดใหญ่และ มีนํ �าหนกัมาก ที(ต้องอาศยั
ความชํานาญพิเศษ (Project Cargo) ในประเทศไทยแบบครบวงจร ทุนเริ(มต้นและหุ้น จํานวน 
4,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 40,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท ชําระมลูคา่หุ้นครั �ง
แรกจํานวน 1,000,000 บาท เป็นส่วนของบริษัทย่อยจํานวน 600,000 บาท และ Mr. Ng Lian 
Soon จํานวน 400,000 บาท โดยการถือหุ้นของบริษัทย่อยในสดัส่วนร้อยละ60 ของหุ้นทั �งหมด
ของบริษัทร่วมทนุ มีผลทําให้บริษัทร่วมทนุเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ 

� บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) กับบริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ 
(ประเทศไทย) จํากดั (“ซีเจ โลจิสติคส์”) โดยมีวตัถปุระสงค์เพื(อจดัตั �งบริษัท ซีเจแอล เจดบัเบิ �ลยดูี 
โลจิสติกส์จํากัด (“บริษัทร่วมทุน”) เพื(อประกอบธุรกิจ Logistics ครบวงจรในประเทศไทย โดย
อาศยัจุดเด่นของทั �งสองฝ่ายในการประสานความร่วมมือ ซึ(ง ซีเจ โลจิสติคส์ มีความเชี(ยวชาญ
ด้านการให้บริการจัดส่งสินค้าในช่วงสุดท้าย (Last Mile Delivery) หรือการขนส่งไปยังผู้ ใช้
ปลายทาง (End User) และ E-commerce ซึ(งในเบื �องต้นบริษัทร่วมทนุนี � จะเป็นตวัแทนในการหา
ลกูค้าให้แก่บริษัทฯ และซีเจ โลจิสติคส์ ทุนเริ(มต้นและหุ้น จํานวน 2,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้น
สามญัจํานวน 20,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 49.0 
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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(ยวกบัการให้บริการคลงัสนิค้าและคลงัสินค้าแช่เย็นแช่
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) และคลงัสินค้าบน
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 จงัหวดัสมทุรปราการ และในเขตท่าเรือ
แหลมฉบงั จงัหวดัชลบรีุ 

นอกจากบริการรับฝากสินค้า บริษัทฯ ให้บริการจัดการสินค้าอย่างครบวงจร (Integrated Logistics Service)  
โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ดแูลสนิค้าระหวา่งที(สนิค้ารับฝากอยูใ่นคลงัสินค้าของบริษัทฯ ตั �งแตก่ารรับสง่สนิค้า การบรรจหีุบห่อ 
การเคลื(อนย้าย การคดัแยกสินค้า การรับฝากข้อมลูสินค้าในระบบออนไลน์ ตลอดจนการกระจายสินค้า 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
โรงงานผู้ผลิต (On-site) และภายนอกโรงงานผู้ผลติ (Out-Site) บริการขนสง่ชิ �นสว่นประกอบรถยนต์เพื(อนําไปประกอบที(
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โรงงานผลิตรถยนต์ (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 และลกูค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลรถยนต์ที(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 ผ่าน 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 จัดตั �งขึ �นเมื(อวนัที( 23 กันยายน 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 ธันวาคม 2557 ปัจจุบนั บริษัทฯ ถือหุ้นใน JWDAL (Cambodia) ผ่าน 
EMLOG ในสดัสว่นร้อยละ 100.0 

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

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

JCM จัดตั �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) ดําเนินธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าในประเทศพม่า 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 ดําเนินธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง กลา่วคือ บริการรับฝาก
สินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง โดยห้องเย็นของ PCS มีระบบความเย็นหลายระดบัตั �งแต่อณุหภมูิ -40 ถึง 25 
องศาเซลเซียส บริการขนสง่สนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็งจากรถขนสง่สนิค้า (Cross Docking) บริการเปลี(ยน
ฉลากบรรจภุณัฑ์ (Re-labeling) และบริการคดัขนาดสนิค้า เป็นต้น 

ณ ปัจจุบนั PCS มีพื �นที(คลงัสินค้าให้บริการทั �งหมดประมาณ 31,996 ตารางเมตร ขึ �นกับประเภทและลกัษณะ
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") มาใช้ในการดูแลคลงัสินค้า 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 เป็นคลงัสินค้าสําหรับสินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง
แห่งแรกในประเทศไทยที(ให้บริการเขตปลอดอากร ณ ปัจจุบนั JWDP มีพื �นที(คลงัสินค้าให้บริการทั �งหมดจํานวน 12,705 
ตารางเมตร ตั �งอยู่บริเวณถนนสวุินทวงศ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึ(งสามารถแบ่งออกเป็น 2 สว่น ได้แก่ พื �นที(ทั(วไปประมาณ 
7,535 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 ดําเนินธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าควบคุมอณุหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง กล่าวคือ บริการรับฝาก
สินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง โดยห้องเย็นของ JPK มีระบบความเย็นหลายระดบัตั �งแต่อณุหภมูิ -25 ถึง 25 
องศาเซลเซียส โดย JPK นําระบบ CCMS มาใช้ในการดแูลคลงัสนิค้าของ 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  

(12) บริษัท สยาม เจดับเบิ ;ลยดูี โลจิสติกส์ จาํกัด (“SJWD”) 

SJWD จดัตั �งขึ �นเมื(อวนัที( 13 มกราคม 2560 จากการร่วมลงทนุระหว่างบริษัทฯ ผ่าน ATL และกลุม่สยามกลการ
อตุสาหกรรม ซึ(งเป็นบคุคลที(ไมไ่ด้เกี(ยวข้องกบับริษัทฯ โดย ณ ปัจจบุนั ATL ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 42.5 

เพื(อเป็นการต่อยอดในธุรกิจการบริหารจัดการรถยนต์ SJWD จึงดําเนินธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์เต็มรูปแบบ
รวมถึงบริการเฉพาะ (Tailor-made solution) ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ด้วยประสบการณ์และความเชี(ยวชาญในงาน
บริการเพื(อให้ลกูค้าบรรลเุป้าหมายทางธุรกิจได้ดีที(สดุ 

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

JWDAL (Laos) จดัตั �งขึ �นเมื(อวนัที( 25 มกราคม 2560   ปัจจุบนั บริษัทฯ ถือหุ้นใน JWDAL (Laos) ผ่าน EMLOG 
ในสดัสว่นร้อยละ 50.0 

JWDAL (Laos) ดําเนินธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าในประเทศลาว โดยเริ(มดําเนินการตั �งแต่ปี 2559 
เป็นต้นมา 
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(14) Pt. Samudera JWD Logistics (“SJL”) 

SJL จัดตั �งขึ �นเมื(อวันที( 29 กันยายน 2560 จากการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทฯ ผ่าน JWDAH และPT. Masaji 
Tatana Container ซึ(งเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท PT. Samudera Indonesia Tbk ที(จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศ
อินโดนีเซีย โดย JWDAH ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 49.0 

SJL ดําเนินธุรกิจเป็นบริษัทที(จะเข้าลงทนุและถือหุ้นในบริษัทอื(นที(ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์, คลงัสินค้า, คลงัห้อง
เย็น, การบริหารจดัการซพัพลายเชน และธุรกิจอื(นที(เกี(ยวข้องในประเทศอินโดนีเซีย โดยธุรกิจแรกที( SJL จะเข้าไปลงทนุ
คือกลุม่ธุรกิจคลงัห้องเย็น 

(15) บริษัท เจดบัเบิ ;ลยดูี สโตร์ อิท จาํกดั (“JWDST”)  

 JWDST จดัตั �งขึ �นเมื(อวนัที( 13 ธันวาคม 2560 ปัจจบุนับริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 

JWDST ดําเนินธุรกิจคลงัสนิค้าสว่นตวั และบริการจดัเก็บสนิค้าด้วยตนเอง (Self-Storage) โดยปัจจบุนัอยู่
ระหวา่งการพฒันาโครงการ ซึ(งจะเริ(มเปิดให้บริการได้ในปี 2561   

(16) PT. Adib Cold Logistics (“ACL”) 

ACL เป็นการลงทนุซื �อหุ้น 67% ในบริษัท Adib Cold Logistics หรือ ACL ในเครือ Adib Group ซึ(งเป็นผู้ดําเนิน
ธุรกิจคลงัห้องเย็นและการขนสง่ในเมืองจาการ์ต้าเพื(อรองรับความต้องการใช้บริการที(ขยายตวั จากการร่วมลงทนุระหวา่ง
บริษัทฯ ผา่น JWDAH และPT. Masaji Tatana Container ซึ(งเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท PT. Samudera Indonesia Tbk 

(17) Bok Seng PPSEZ Dry Port Co., Ltd. (“Bok Seng”)  

Bok Seng PPSEZ Dry Port Co., Ltd. (“Bok Seng”) ประเทศกัมพูชา โดยบริษัท JWD Asia Holding Private 
Ltd. (“JWDAH”) ประเทศสิงคโปร์ซึ(งเป็นบริษัทยอ่ยที( JWD ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 99.99 ผ่านบริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี เอเชีย 
จํากดั (“JWDA”) บริษัทยอ่ย ซึ(ง JWD ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 99.99และการเพิ(มทนุในบริษัท JWDA 

ธุรกิจให้บริการขนสง่สนิค้า 

(18) 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 198 คนั และรถขนสง่จากผู้ รับจ้าง
ภายนอก รวมมากกวา่ 100 คนั ซึ(งรถขนสง่ของ JTS มีระบบ Real time GPS tracking เพื(อติดตามรถขนสง่ใช้ระบบ และ
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มีระบบบริหารจัดการด้วยระบบการจัดการการขนส่ง (Transportation Management System หรือ "TMS") เพื(อเพิ(ม
ประสทิธิภาพในการบริหารการขนสง่และการรับฝากข้อมลูของบริษัทฯ และควบคมุระบบการขนสง่ทั �งหมด  

(19) บริษัท แปซิฟิค โลจสิตกิส์ 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 

(20) 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 

(21) บริษัท ซีเจแอล เจดับเบิ ;ลยดูี โลจิสติกส์ จาํกัด (“CJ-JWD”) 

 CJ-JWD ลงนามในสญัญาร่วมทนุ (Joint Venture Agreement) กบับริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย)จํากดั 
(“ซีเจ โลจิสติคส์”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื(อจัดตั �งบริษัท ซีเจแอล เจดับเบิ �ลยูดี โลจิสติกส์จํากัด (“บริษัทร่วมทุน”) เพื(อ
ประกอบธุรกิจ Logistics ครบวงจรในประเทศไทย โดยอาศยัจุดเด่นของทั �งสองฝ่ายในการประสานความร่วมมือ ซึ(งซีเจ 
โลจิสติคส์มีความ เชี(ยวชาญด้านการให้บริการจดัสง่สินค้าในช่วงสดุท้าย (Last Mile Delivery) หรือการขนสง่ไปยงัผู้ ใช้
ปลายทาง (End User) และ E-commerce ซึ(งในเบื �องต้นบริษัทร่วมทนุนี �จะเป็นตวัแทนในการหาลกูค้าให้แก่บริษัทฯ และ
ซีเจ โลจิสติคส์ โดยแบง่งานกนัตามความเชี(ยวชาญของแตล่ะฝ่าย 

 

ธุรกิจให้บริการขนย้ายในประเทศและตา่งประเทศ 

(22) 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(คลงัสินค้า 4,575 ตารางเมตร เพื(อรับฝากพสัดแุละของใช้ชั(วคราวสําหรับรอการสง่ตอ่ 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) 
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(23) บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั�นแนล มูฟเวอรส์ (ประเทศเวียดนาม) จาํกัด (“JVKVN”) 

JVKVN เป็นบริษัทย่อยของ JVK ซึ(ง JVK ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 JVKVN ดําเนินธุรกิจธุรกิจขนย้ายของใช้
และเครื(องเรือนในประเทศเวียดนาม โดยจะคอยประสานงานกบับริษัทที(ให้บริการในลกัษณะเดียวกบั JVK ในประเทศ
เวียดนาม ในกรณีที(มีการขนย้ายระหวา่งประเทศไทยและประเทศเวียดนาม 

(24) 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(ให้บริการในลกัษณะเดียวกบั JVK ในประเทศกัมพูชา ในกรณีที(มีการขนย้ายระหว่างประเทศไทยและประเทศ
กมัพชูา 

(25) 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(องเรือนในประเทศตมิอร์ตะวนัออก โดยจะคอยประสานงาน
กบับริษัทที(ให้บริการในลกัษณะเดียวกบั JVK ในประเทศติมอร์ตะวนัออก ในกรณีที(มีการขนย้ายระหวา่งประเทศไทยและ
ประเทศติมอร์ตะวนัออก 

(26) บริษัท โอเชี�ยน แอร์ อนิเตอร์เนชั�นแนล จาํกัด (“OAI”) 

OAI จดัตั �งขึ �นเมื(อวนัที( 4 ธนัวาคม 2541 โดยบริษัทฯ เข้าถือหุ้นผา่น JVK เมื(อวนัที( 4 ตลุาคม 2560 ในสดัสว่นร้อย
ละ 99.996 ซึ(งดําเนินธุรกิจเป็นตวัแทนขนสง่สนิค้าระหวา่งประเทศ ทางทะเล ทางอากาศ (Freight Forwarding) 

(27) บริษัท เจดับเบิ ;ลยดู ีบ็อกเส็ง โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (“JBT”) 

บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั(นแนล มฟูเวอรส์ จํากดั (“บริษัทย่อย”) ที(บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้ อยละ 80.18 ได้ลง
นาม ในสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) กับ Mr. Ng Lian Soon โดยมีวัตถุประสงค์เพื(อจัดตั �งบริษัท เจ
ดบัเบิ �ลยูดี บ็อกเส็ง โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (“บริษัทร่วมทนุ”) เพื(อร่วมลงทุนในธุรกิจการให้บริการขนสง่สินค้า
ขนาดใหญ่และ มีน้าหนกัมาก ที(ต้องอาศยัความชํานาญพิเศษ (Project Cargo) ในประเทศไทยแบบครบวงจร 

ธุรกิจให้บริการรับฝากเอกสารและข้อมลู 

(28) 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   
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ทั �งนี � DTS เป็นบริษัทแหง่แรกของประเทศไทยที(ให้บริการจดัการเอกสารและข้อมลูแบบครบวงจร นอกจากนี � DTS 
ยังเป็นบริษัทแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที( ได้ รับเชิญจาก PRISM (Professional Records and 
Infomation Services Mangement Associate) ซึ(งเป็นองค์กรที(ดแูลการจัดการข้อมูลของประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เข้า
ร่วมเป็นสมาชิก  

ณ ปัจจบุนั DTS มีคลงัสนิค้าเพื(อให้บริการจดัการเอกสารทั �งหมด 5 แหง่ ตั �งอยูบ่ริเวณถนนสามวา กรุงเทพฯ ถนน
สุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เขตท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และกรุงพนมเปญ 
ประเทศกมัพชูา 

(29) บริษัท ดาต้าเซฟ จาํกัด (ประเทศกัมพูชา) ("DTSC") 

 DTSC เป็นคลงัสนิค้าเพื(อให้บริการจดัเก็บเอกสารที(เปิดสาขาเพิ(มเติมที( กรุงพนมเปญ ประเทศกมัพชูา     

ธุรกิจอาหาร 

(30) บริษัท โกลบอล ฟู้ดเซอร์วิส เน็ตเวิร์ก จาํกัด ("GFS") 

GFS จัดตั �งขึ �นเมื(อวนัที( 23 มีนาคม 2561 เพื(อขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทไปในธุรกิจให้บริการด้านอาหาร ซึ(งจะ
สามารถตอ่ยอดให้กบั ธุรกิจห้องเย็น ที(บริษัทดําเนินธุรกิจอยูใ่นปัจจบุนั 

(31) บริษัท Chi Shan Long Feng Food Co., Ltd. ("CSLF") 

CSLF เป็นบริษัทที( บริษัท โกลบอล ฟู้ ดเซอร์วิส เน็ตเวิร์ก จํากัด (“GFS”) บริษัทย่อย ซึ(งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ใน
สดัส่วนร้อยละ 99.99 เข้าซื �อหุ้นจากผู้ ถือหุ้นเดิม (ไม่เข้าข่ายเป็นบุคคล เกี(ยวโยงกนั) จํานวนรวมทั �งสิ �น 3,600,000 หุ้น 
หรือคิดเป็นร้อยละ 60.0 ของทุนชําระแล้ว ของบริษัท CSLF รวมเป็นเงินประมาณ TWD 150,327,812 หรือคิดเป็นเงิน
ประมาณ 161,782,791 บาท (ประมาณ 44.9 บาทตอ่หุ้น) 

(32) บริษัท โกโกเฟรชเทคโนโลยี  จํากดั ("GFT") 

GFT จดัตั �งขึ �นเมื(อวนัที( 27 มิถนุายน 2561 จดัตั �งโดยมีวตัถปุระสงค์เพื(อให้บริการขนสง่สินค้าควบคมุอณุภมูิ และ
จําหนา่ยอปุกรณ์สาํหรับจดัเก็บสนิค้า ควบคมุอณุภมูิ 

 

ธุรกิจอื(นๆ 

(33) 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 ปัจจบุนั BJL มีคลงัสนิค้าให้เช่าทั �งหมด 26 หลงั ตั �งอยูบ่ริเวณถนนกรุงเทพกรีฑา ถนนสามวา กรุงเทพฯ ถนนสุ
วินทวงศ์ ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา เขตพื �นที(ทา่เรือแหลมฉบงั จงัหวดัชลบรีุ และมีอาคารสํานกังานให้เช่าตั �งอยูที่(บริเวณถนน
กรุงเทพกรีฑา กรุงเทพฯ ซึ(ง ณ ปัจจบุนั ผู้ เช่าอาคารสาํนกังานของ BJL เป็นบริษัทในกลุม่บริษัทเป็นสว่นใหญ่ 

(34) 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 ระบบบริหารคลังสินค้า WMS Plus ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าควบคุม
อณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง CCMS ระบบจดัการพื �นที(จอดพกัรถยนต์ AYMS ระบบบริหารลานเก็บวตัถอุนัตราย DG-NSW 
ซึ(งเป็นระบบรับฝากฐานข้อมลูสินค้าอนัตรายที(ใช้สําหรับสินค้าอนัตรายที(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  ตลอดจนสามารถรับการช่วยเหลอื
ผ่านระบบ Contact Center ที(จะมีเจ้าหน้าที(ดแูลให้บริการ ตลอดการทํางาน ให้สามารถทํางานร่วมกับระบบได้อย่าง
ราบรื(นและมีประสทิธิภาพสงูสดุ 

(35) 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 โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 66.7  เพื(อดําเนินธุรกิจให้บริการคลงัสนิค้า
เพื(อให้บุคคลภายนอกเช่า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เข้าทําการซื �อหุ้นคืนจากบริษัท เก็ท บิลเดอร์ จํากัด เมื(อวนัที( 12 
ตลุาคม 2560 ที(ผ่านมา จึงทําให้ในปัจจบุนั บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99  ณ ปัจจุบนั JPLAND มีคลงัสินค้าห้อง
เย็นให้เช่าจํานวน 2 หลงั ตั �งอยูที่(ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที( 19 จงัหวดั สมทุรปราการ 

(36) บริษัท กีลเลี�ยน จาํกัด (“GIL”)  

GIL จดัตั �งขึ �นเมื(อวนัที( 8 พฤศจิกายน 2556 ปัจจบุนับริษัทฯ ถือหุ้นผา่น BJL ในสดัสว่นร้อยละ 99.99  

GIL ดําเนินธุรกิจให้เช่าที(ดินบางสว่นในเขตทา่เรือแหลมฉบงั ขนาด 7 ไร่ 1 งาน 11 ตารางวา ซึ(ง GIL ได้สทิธิการเชา่ที(ดิน
จากการทา่เรือแหง่ประเทศไทยเป็นเวลา 10 ปี ตั �งแตว่นัที( 1 กรกฎาคม 2557 – 30 มิถนุายน 2567 

(37) Phnom Penh SEZ Plc. (“PPSP”) 

PPSP บริษัทฯ ลงทนุในบริษัท Phnom Penh SEZ Plc. (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์กมัพชูา) โดย
ปัจจบุนัมีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 14.6 

(38) บริษัท เจดบัเบิ ;ลยดูี เอนเนอร์ย ีแอนด์ รีซอร์สเซส จาํกดั (“JWDER”) 

JWDER จดัตั �งขึ �นเมื(อวนัที( 31 มกราคม 2561 บริษัทยอ่ยที(บริษัทฯ ถือหุ้นผา่น BJL ร้อยละ 99.9 
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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 6 ธุรกิจหลกั ได้แก่  

1) ธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้า 
2) ธุรกิจให้บริการขนสง่สนิค้า 
3) ธุรกิจให้บริการขนย้ายในประเทศและตา่งประเทศ 
4) ธุรกิจให้บริการจดัการเอกสารและข้อมลู 
5) ธุรกิจอาหาร 
6) ธุรกิจอื(นๆ 
บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้าเป็นหลกั โดยมีรายได้ระหวา่งปี 2559 ถึง 2561 คิดเป็น

สดัสว่นร้อยละ 57.9 – 68.1 ของรายได้จากการให้เช่าและบริการของบริษัทฯ และมีรายได้จากการให้บริการขนสง่สนิค้า 
การให้บริการขนย้ายในประเทศและต่างประเทศ การให้บริการรับฝากเอกสารและข้อมลู ธุรกิจอาหาร และการให้บริการ
อื(นๆ ประมาณร้อยละ 14.9-16.2 ร้อยละ 10.1 – 11.5 ร้อยละ 3.3 – 4.2 ร้อยละ 12.5 และร้อยละ 0.6 - 1.3 ของรายได้
จากการให้เช่าและบริการของบริษัทฯ ตามลาํดบั 

ทั �งนี � รายได้รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปีบญัชี 2559 ถึง 2561 สามารถจําแนกตามกลุ่มธุรกิจ ได้
ดงัตอ่ไปนี �  

กลุ่มธุรกิจ 

สําหรับปีบัญชีสิ ;นสุดวันที� 
31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ
รายได้รวม 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ
รายได้รวม 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ
รายได้รวม 

ธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้า       
สนิค้าทั(วไป 329.8 15.0 320.7 13.1 318.8 9.9 
สนิค้าอนัตราย 428.0 19.3 462.7 19.0 497.3 15.5 
รถยนต์และสว่นประกอบ 382.3 17.2 429.2 17.6 437.5 13.6 
สนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แขง็ 372.7 16.6 449.5 18.4 604.0 18.8 
รวม 1,512.8 68.1 1,662.1 68.1 1,857.6 57.9 

ธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้า 330.0 14.9 379.6 16.2 497.1 15.5 
ธุรกิจให้บริการขนย้ายในประเทศและต่างประเทศ 255.8 11.5 267.5 11.0 323.2 10.1 
ธุรกิจให้บริการรับฝากเอกสารและข้อมูล 92.5 4.2 98.4 4.0 106.6 3.3 
ธุรกิจอาหาร - - - - 399.8 12.5 
ธุรกิจอื�นๆ1 28.3 1.3 15.7 0.6 23.7 0.7 
รายได้จากการให้เช่าและบริการทั ;งหมด   2,219.4 100.0 2,423.3 100.0 3,208.0 100.0 
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หมายเหต:ุ  1 ธุรกิจอื(นๆ ได้แก่ ธุรกิจให้บริการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การดําเนินงานของ DITS และธุรกิจให้เช่าอาคารและคลงัสนิค้า 
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 โดยมีรายได้ระหวา่งปี 2559 ถึง 2561 ประมาณร้อยละ 9.9-15.0 ของ
รายได้จากการให้เช่าและบริการของกลุ่มบริษัท ซึ(งมาจากรายได้จากการให้บริการรับฝากสินค้าทั(วไป (Storage) และ
รายได้จากการให้บริการจัดการสินค้าทั(วไป (Handling) ณ ปัจจุบนั กลุ่มบริษัทมีคลงัสินค้าสําหรับสินค้าทั(วไปที(ไม่ได้
ตั �งอยู่ในเขตพื �นที(เขตปลอดอากรอีกจํานวน 18 หลงั ตั �งอยู่บนพื �นที(เขตท่าเรือแหลมฉบงั 6 หลงั ถนนสามวา 7 หลงั บาง
นา-ตราด กิโลเมตรที( 19 จํานวน 2 หลัง และในปี 2559 กลุ่มบริษัทได้ขยายการให้บริการไปยังต่างประเทศ โดยมี
คลงัสนิค้าสาํหรับสนิค้าทั(วไปในตา่งประเทศจํานวน 3 หลงั ได้แก่ ประเทศลาว 1 หลงั ประเทศพมา่ 1 หลงั และกมัพชูา 1 
หลงั 

การให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าสําหรับสินค้าทั(วไปบนพื �นที(ทั(วไปนั �น เริ(มจากรถขนสง่ของบริษัทฯ สง่รถไป
รับตู้ สินค้าที(ท่าเรือแหลมฉบังตามเวลาที(กําหนด เพื(อลากตู้ สินค้าไปที(คลังสินค้าของบริษัทฯ เมื(อรถขนส่งมาถึงที(
คลงัสินค้าของบริษัทฯ ทีมคลงัสินค้าจะตรวจสอบความถกูต้องของสินค้า 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 

การให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้าสาํหรับสินค้าทั(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
และจัดเตรียมสินค้าตามแผนงานของลกูค้า เมื(อถึงตามกําหนดเวลาส่งสินค้า ทีมงานของบริษัทฯ จะทําการตรวจสอบ
ความถกูต้องของสินค้าก่อนนําสินค้าเข้าตู้สินค้า พร้อมทั �งดําเนินการพิธีศลุกากรขาออกที(คลงัสินค้าของบริษัทฯ จากนั �น
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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 ได้ดําเนินการปรับปรุงอาคารคลงัสินค้าเพื(อสร้างเป็นศนูย์กระจายสินค้าเคมีภณัฑ์ เจ
ดับเบิ �ลยูดี JWD Chemical Supply Chain (JCS) เพื(อจัดเก็บสินค้าหรือวัตถุอันตรายตามข้อกําหนดของกรมโรงงาน
อตุสาหกรรมอยา่งปลอดภยัและเหมาะสม โดยสามารถจดัเก็บสนิค้าหรือวตัถอุนัตรายบางประเภทตามข้อกําหนดของการ
การจดัเก็บสนิค้าหรือวตัถอุนัตรายอยา่งปลอดภยัของกรมโรงงานอตุสาหกรรม และเพื(อเป็นการสง่เสริมความปลอดภยัใน
การจัดเก็บสินค้าหรือวัตถุอันตรายในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั �งของเสียตามอนุสญัญาบาเซล 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 ในการบริการขนถ่ายสินค้าเข้าตู้  ในลกัษณะมีผู้สง่ออกหลายรายหรือ LCL Consolidation เพื(อ
รองรับความต้องการของลูกค้าในกลุ่มผู้ นําเข้าส่งออก โดยผ่านบริษัทตัวแทนขนส่งระหว่างประเทศ (International 
Freight Forwarder) เพื(อเป้าหมายในการเพิ(มประสิทธิภาพและลดต้นทุนโลจิสติกส์ให้แก่ลูกค้า เพิ(มศักยภาพให้แก่
ผู้ประกอบการและสทิธิประโยชน์ในการใช้บริการเขตปลอดอากรมากขึ �น และทนัตอ่โลกการค้าขายสนิค้าระหวา่งประเทศ
ในยคุปัจจบุนัได้อยา่งยั(งยืนตอ่ไป 
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สินค้าทกุชิ �นที(รับฝากในคลงัสินค้าของกลุม่บริษัทจะถกูบริหารจดัการและควบคมุอยา่งมีประสิทธิภาพสงูสดุด้วย
ระบบบริหารจดัการคลงัสินค้า (Warehouse Management System หรือ "WMS") ที(ได้รับการพฒันาโดยบริษัท ไดนามิค
ไอที โซลชูั(น จํากดั ("DITS") ซึ(งเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ โดยระบบดงักลา่วแตกตา่งจากระบบ WMS ทั(วไป ซึ(งครอบคลมุ
การบริหารจดัการคลงัสินค้า แบบเฉพาะทางที(ต้องมีความซบัซ้อนของกิจกรรมและการให้บริการขั �นสงู เพื(อตอบสนอง
ความต้องการของบริษัทฯ ที(มีการให้บริการแบบเฉพาะทาง และมีความหลากหลายหลากหลายในด้านการบริการเชิงลกึ 
ทั �งยงัเป็นการพฒันาอยา่งตอ่เนื(องเพื(อตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้าที(หลากหลายกลุม่ธุรกิจได้อยา่งมีประสิทธิภาพ
อีกด้วย รวมไปถึงระบบที(ช่วยในการบริหารทรัพยากรบคุคลซึ(งช่วยในการวางแผนการทํางานของพนกังานในคลงัสนิค้าใน
แตล่ะวนั ทําให้มีต้นทนุในการบริหารน้อยลงและช่วยบนัทกึ/จดัเก็บตวัชี �วดัสมรรถนะหลกั (Key Performance Indicator: 
KPI) และการจดัเก็บข้อมลูทางบญัชี ทําให้ฝ่ายบญัชีของทั �งบริษัทฯ และลกูค้าสามารถตรวจสอบปริมาณสนิค้าคงคลงัได้
ตลอดเวลา ทั �งนี � ระบบ WMS จะบนัทึกการเคลื(อนไหวของสินค้าทําให้บริษัทฯ และลกูค้าสามารถติดตามสถานะของ
สินค้าได้ตลอดเวลาแบบเรียลไทม์ (Realtime) ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการค้นหาสินค้า เพิ(มความรวดเร็วในการ
บริการ ลดความผิดพลาด อีกทั �งช่วยเพิ(มประสิทธิภาพในการบริหารพื �นที(คลงัสินค้า ลดต้นทุนในการจดัการคลงัสินค้า 
และการพึ(งพิงทรัพยากรบคุคลให้กบับริษัทฯ 

ตารางตอ่ไปนี �แสดงพื �นที(คลงัสนิค้าเพื(อรับฝากสนิค้าทั(วไปของกลุม่บริษัท แบง่ตามพื �นที(ทั(วไปและพื �นที(เขตปลอด
อากร (Free Zone) ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2561 

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 1,500 - 1,500 
JWDAL (Cambodia) พนมเปญ ประเทศกมัพชูา 3,628 - 3,628 

รวมพื ;นที�คลังสินค้า 80,846 48,460 129,306 

 

 
คลงัสินค้าสาํหรับสินค้าทั(วไป คลงัสินค้าปลอดอากร 

ตารางตอ่ไปนี �แสดงจํานวนคลงั, พื �นที( และอตัราการใช้พื �นที( (Occupancy Rate) ของคลงัสนิค้าเพื(อรับฝากสนิค้า
ทั(วไประหวา่งปี 2559 ถึง 2561 
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 หน่วย 2559 2560 2561 

จํานวนคลงัสนิค้าในพื �นที(ทั(วไป หลงั 18 18 18 
พื �นที(ทั(วไป ตารางเมตร 82,646 80,846 80,846 

จํานวนคลงัสนิค้าในพื �นที(เขตปลอดอากร (Free Zone) หลงั 6 6 6 
พื �นที(เขตปลอดอากร (Free Zone) ตารางเมตร 48,460 48,460 48,460 

รวมจาํนวนคลังสนิค้า หลัง 24 24 24 

รวมพื ;นที�คลังสินค้า ตารางเมตร 131,106 129,306 129,306 

อตัราการใช้พื �นที(คลงัสนิค้าเพื(อรับฝากสนิค้าทั(วไป1 ร้อยละ 51.9 68.6 74.2 

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(ตนเองเช่าอยา่งเต็มที( 
โดยที(ไม่มีผู้ เช่ารายอื(นสามารถมาใช้พื �นที( ที(ตนเองเช่าอยู่ได้ ซึ(งการให้บริการเช่าลกัษณะนี � สญัญาการให้บริการจะระบุ
พื �นที(รับฝากขั �นตํ(าต่อเดือนที(ผู้ ใช้บริการต้องการใช้บริการรับฝากกับทางกลุ่มบริษัท ซึ(งหากผู้ ใช้บริการใช้พื �นที(น้อยกว่า
พื �นที(ที(ระบุไว้ในสญัญาการให้บริการ ผู้ ใช้บริการจะต้องจ่ายค่าบริการให้กับกลุ่มบริษัทเท่ากบัค่าบริการรับฝากขั �นตํ(า 
อย่างไรก็ดี หากผู้ เช่ามีความต้องการใช้บริการรับฝากมากกว่าการให้บริการรับฝากขั �นตํ(าที(ระบใุนสญัญาการให้บริการ 
ผู้ ใช้บริการสามารถเจรจากบับริษัทฯ 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(งทําให้รายได้เข้ามาค่อนข้างแน่นอนอีกด้วย ซึ(งจะช่วยลดความเสี(ยงที(อาจเกิดขึ �นจากการขาดแคลนพื �นที(ในการ
รับฝากสนิค้าให้กบัผู้ใช้บริการรับฝากสนิค้าได้ในช่วงที(เศรษฐกิจผนัผวนได้ 

 

                                                
1   Revenue Ton หมายถึง นํ �าหนกัเป็นเมตริกตนั หรือปริมาตรเป็นลกูบาศก์เมตร แล้วแต่วา่มลูค่าใดจะสงูกวา่ 
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สญัญาให้บริการแบบตนัตอ่วนั (Revenue Ton หรือ RT) 

การให้บริการรับฝากสินค้าแบบตนัตอ่วนั (Revenue Ton) จะเป็นการให้บริการที(ช่วยเพิ(มช่องทางในการให้ลกูค้า
มาใช้บริการได้หลากหลายและยืดหยุ่นมากขึ �น โดยจะขึ �นอยูก่บัปริมาณสินค้าที(เข้าออก ในแตล่ะวนั ช่วยให้ลกูค้าไมแ่บก
รับภาระต้นทนุคา่ใช้จ่ายที(สงูเกินไป เป็นการเพิ(มความสามารถในการแขง่ขนัของลกูค้า และในทางกลบักนัจะเป็นการเพิ(ม
ความสามารถในการทํากําไรให้กบักลุม่บริษัทจากประสิทธิภาพในการบริหารการรับฝากสินค้าได้อย่างรวดเร็ว สง่ผลให้
กลุม่บริษัทสามารถรองรับสนิค้ารับฝากได้เพิ(มขึ �น ทั �งนี � การบริการรับฝากสนิค้าทั(วไปแบบตนัตอ่วนั (Revenue Ton) มีทั �ง
ในส่วนพื �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 แตร่ะยะเวลาสญัญาขึ �นตํ(าอยู่
ที( 6 เดือน ซึ(งแตกตา่งจากการให้บริการรับฝากสนิค้าแบบรายเดือนซึ(งมีสญัญาการให้บริการระยะยาวเกินกวา่ 1 ปี  

 (ข) การให้บริการจดัการสนิค้า (Handling) 

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

ตารางต่อไปนี �แสดงรายได้จากการให้บริการรับฝากสินค้าทั(วไปตามลกัษณะการให้บริการของบริษัทฯ สําหรับปี
บญัชี 2559 ถึง 2561 

กลุ่มธุรกิจของคลังสินค้าทั�วไป 

สาํหรับปีบัญชีสิ ;นสุดวันที� 
31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 

รายได้1 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ รายได้1 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ รายได้1 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

รายได้จากการรับฝากสินค้า (Storage) 184.7 56.0 170.4 53.1 162.0 50.8 
รายได้จากการให้บริการจดัการ (Handling) 66.8 20.3 80.8 25.2 85.2 26.7 
รายได้การดําเนินพิธีการศลุกากร (Customs clearance) 30.9 9.4 21.5 6.7 19.4 6.1 
รายได้จากบริการเสริม (Value Added Service) 2 47.4 14.4 48.0 15.0 52.3 16.4 

รวมทั ;งหมด 329.8 100.0 320.7 100.0 318.8 100.0 

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
แบบตารางเมตรตอ่เดือนสงูกวา่แบบตนัตอ่วนัเพียงเล็กน้อยเมื(อเทียบกบัสดัสว่นพื �นที( เนื(องจากบริษัทฯ มีรายได้จากการ
ให้บริการจดัการ (Handling) และบริการเสริมอื(นๆ (Value Added Service) แก่ผู้ ใช้บริการประเภทตนัตอ่วนัในสดัสว่นที(
สงูกวา่ประเภทตารางเมตรตอ่เดือน 

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของการให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าสําหรับสินค้าทั(วไปบนพื �นที(ทั(วไปและบนพื �นที(เขต
ปลอดอากร (Free Zone) ของกลุ่มบริษัท ได้แก่ กลุ่มผู้ ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ (Ocean Freight 
Forwarder) ซึ(งแต่ละบริษัทจะมีฐานลกูค้าที(ทําธุรกรรมการซื �อขายสินค้าระหวา่งประเทศ (Global  Trading), กลุม่ผู้ผลติ
ที(มีการนําเข้าและสง่ออกสินค้า (Importer & Exporter) เนื(องจากพื �นที(คลงัสินค้าทั(วไป และคลงัสินค้าบนพื �นที(เขตปลอด
อากร (Free Zone)  ซึ(งทําให้ผู้ให้เช่าคลงัสนิค้าได้รับสทิธิประโยชน์ทางอากรอีกด้วย รวมไปถึงคลงัสนิค้าอนัตรายที( อยูใ่น
เขตพื �นที(ของทา่เรือแหลมฉบงัเช่นกนั การที(คลงัสนิค้าสว่นใหญ่ตั �งอยูใ่กล้ทา่เรือแหลมฉบงั นั �นเนื(องจากทา่เรือแหลมฉบงั 
ซึ(งเป็นทา่เรือหลกั ที(มีการนําเข้าและสง่ออกมากเป็นอนัดบั 1 ของประเทศไทย  

นอกจากนี �บริษัทฯ มีกลยทุธ์ในการทําการตลาดสําหรับการให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าสําหรับสินค้าทั(วไป 
โดยเน้นการให้บริการทางด้านโลจิสติกส์อย่างครบวงจร และมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื(อมั(น และความพึงพอใจใน
บริการให้กบัลกูค้า ซึ(งความต่อเนื(องของการใช้บริการของลกูค้าเก่านบัเป็นหนึ(งในเครื(องยืนยนัถึงความเชื(อมั(นที(ลกูค้ามี
ให้กบับริษัทฯ อย่างไรก็ดี เพื(อความมั(นคงและการเติบโตที(ยั(งยืนของบริษัทฯ บริษัทฯ มีกลยทุธ์ในการหาลกูค้าใหม่ โดย
การพิจารณารายชื(อลกูค้าเป้าหมายใหม่ๆจาก 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(มประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดในการจดัการสนิค้า 
เพิ(มความรวดเร็ว และพยายามที(จะตอบสนองความต้องการของลกูค้าแตล่ะรายที(เพิ(มขึ �นอยา่งตอ่เนื(อง  

ณ ปัจจุบนั กลุ่มลกูค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ผลิตนําเข้าและส่งออกสินค้าขนาดใหญ่ในอตุสาหกรรม
เคมีภณัฑ์ ผู้ผลิตยางรถยนต์ สินค้าอปุโภคบริโภคตา่งๆ เช่น สินค้าแร่ธาต,ุ เคมีภณัฑ์ อาหารและเครื(องดืม ที(เป็นวตัถดุิบ 
หรือ สินค้าระหว่างกระบวนการผลิต  และบริษัทรับจดัการขนสง่สินค้าระหวา่งประเทศทางเรือ ที(เป็นกลุม่ลกูค้ารายใหญ่
และเป็นพนัธมิตรมาอยา่งยาวนานของบริษัทฯ เป็นต้น 
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สภาวะการแข่งขัน 

คู่แข่งของกลุ่มบริษัทฯ ในการให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าสําหรับสินค้าทั(วไปบนพื �นที(ทั(วไปและพื �นที(เขต
ปลอดอากร (Free Zone) นั �น ถือว่ามีความแขง่แกร่งและโดดเดน่กวา่ผู้ ให้บริการในลกัษณะที(คล้ายคลงึกนั แต่ถือวา่ไมม่ี
คูแ่ขง่ทางตรง ที(จะสามารถเทียบเคียงกบัการแขง่ขนัในลกัษณะเดียวกนัทั �งหมดได้ เนื(องจากบริษัทฯ สามารถให้บริการโล
จิสติกส์ ที(มีความหลากหลายและเฉพาะทางมาก ลกูค้าสว่นใหญ่ของบริษัทฯ เป็นบริษัทรับจดัการขนสง่สินค้าระหว่าง
ประเทศทางเรือ (Ocean Freight) ซึ(งนําลกูค้ามาใช้บริการกบับริษัทฯได้ เนื(องจากกลุม่บริษัทประเภทนี � ไม่เน้นการลงทนุ
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(เป็นผู้ผลติสนิค้า ผู้ ค้าสนิค้า และผู้ นําเข้า สง่ออกสนิค้าที(ตั �งอยู่ใน
ประเทศไทยได้อีกทางหนึ(ง ซึ(งคู่แข่งทางอ้อมของบริษัทฯ นั �นมีหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็น ผู้ ให้บริการเช่าพื �นที(คลงัสินค้า 
(Landlord หรือ Property Development) ซึ(งเป็นการให้บริการลกัษณะการสร้างคลงัสินค้าสําเร็จรูปให้เช่าแต่ไม่มีการ
ให้บริการที(เป็นการบริหารจัดการคลงัสินค้าแบบครบวงจร (Warehouse Management Service) ซึ(งรวมถึงการบริหาร
จัดการ 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 สร้างคลงัสนิค้าให้เช่าเองมากขึ �น แตเ่นื(องจาก การลงทนุสร้างคลงัในปัจจบุนันั �น
ค่อนข้างใช้เงินลงทนุสงู ทําให้ผู้ เริ(มเข้ามาทําธุรกิจนี � ต้องแบกรับต้นทนุที(ค่อนข้างสงู และยงัไม่มีความเชี(ยวชาญในการ
ให้บริการมากนกั จึงยากที(จะสามารถแขง่ขนักบัผู้ให้บริการที(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(แตกต่างกนั เช่น บริษัทฯ เป็นผู้ ที(ให้บริการในลกัษณะดงักลา่วในเขตนิคมอตุสาหกรรม และอยู่ใกล้ทา่เรือ
แหลมฉบงัมากที(สดุ แตเ่พียงผู้ เดียว 

2.1.1.2 การให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าสาํหรับสนิค้าอันตราย 

กลุม่บริษัทให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้าสาํหรับสินค้าอนัตราย ภายใต้การดําเนินงานของบริษัทฯ กลุม่บริษัท
มีรายได้จากการให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าสําหรับสินค้าอนัตรายเป็นอนัดบัหนึ(งจากรายได้ทั �งหมดของบริษัทฯ 
หรือคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 15.5– 19.3 ของรายได้จากการให้เช่าและบริการของบริษัทฯ ระหว่างปี 2559 ถึง 
2561 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 ปัจจุบนั บริษัทฯ มีพื �นที(รับฝากสินค้าอนัตรายในเขตท่าเรือแหลมฉบงั ทั �งหมด 184,000 ตารางเมตร โดยลาน
วางตู้คอนเทนเนอร์สําหรับสินค้าอนัตราย 173,968 ตารางเมตร และพื �นที(สําหรับคลงัสินค้าเพื(อรับฝากสินค้าอนัตราย 2 
หลงั พื �นที( 10,032 ตารางเมตร  

ตารางตอ่ไปนี �แสดงพื �นที(รับฝากสนิค้าอนัตรายระหวา่งปี 2559 ถงึ 2561 

 หน่วย 2559 2560 2561 
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 ในการดแูลสินค้าอนัตรายครอบคลมุตั �งแต่การตรวจรับสินค้าอนัตรายจากท่าเทียบเรือแหลม
ฉบงั บนัทึกข้อมลูสินค้าเข้าและออกในระบบเครือข่ายข้อมูลและการสื(อสารเกี(ยวกบัการนําเข้าสง่ออก การรับฝาก การ
ขนสง่สินค้าอนัตรายข้างลําเรือ รวมทั �งระบบการบริหารจดัการข้อมลูด้านสินค้าอนัตราย ("DG-NET") ซึ(งเป็นระบบที(ถกู
คิดค้นและพฒันาโดย DITS เพื(อควบคมุและติดตามสถานะการเข้าออกของสินค้าอนัตรายทั �งหมดในเขตท่าเรือแหลม
ฉบงั ขนย้ายสนิค้าอนัตรายระหวา่งทา่เทียบเรือแหลมฉบงักบัคลงัเก็บสินค้าอนัตรายของบริษัทฯ และ/หรือคลงัสินค้าของ
ผู้ นําเข้าและสง่ออกสนิค้าอนัตราย นําสนิค้าอนัตรายเข้าและออกจากตู้คอนเทนเนอร์ และรับฝากสนิค้าอนัตราย เป็นต้น 

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

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

สญัญาการให้บริการจดัการคลงัสินค้าสําหรับสินค้าอนัตรายทั �งในรูปแบบของคลงัสินค้าและลานกลางแจ้งเป็น
สญัญาการให้บริการระยะยาวระหวา่งบริษัทฯ และการทา่เรือแหง่ประเทศไทย ซึ(งในสญัญาดงักลา่วจะระบถุึงการกําหนด
อตัราการให้บริการรับฝากสนิค้าอนัตรายตามประกาศของการทา่เรือแหง่ประเทศไทย โดยบริษัทฯ จะแจ้งอตัราคา่บริการ
ดงักลา่วให้ลกูค้าทราบในเว็บไซด์ (www.dg-net.org)  
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ทั �งนี � ลกูค้าที(ต้องการใช้บริการฝากสินค้าอนัตราย จะต้องเข้ามากรอกข้อมลูผ่านระบบ 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(งเป็นบริษัทผลิตและพฒันาอปุกรณ์จับคลื(นวิทยคุวามถี(สงูจากประเทศเยอรมนั มาใช้ในการรับฝาก
และค้นหาตู้คอนเทนเนอร์สาํหรับสนิค้าอนัตรายทั �งหมดของบริษัทฯ ซึ(งทา่เรือแหลมฉบงัเป็นทา่เรือแรกในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ และเป็นลําดบัที(สองของโลกที(ใช้ระบบ D-GPS ในการรับฝากและค้นหาสินค้าอนัตราย ทําให้  บริษัทฯ และการ
ท่าเรือแห่งประเทศไทยสามารถค้นหาติดตามตู้คอนเทนเนอร์สําหรับสินค้าอนัตรายในเขตพื �นที(ท่าเรือแหลมฉบงัได้อยา่ง
รวดเร็วและแมน่ยํา ลดขั �นตอนในการทํางาน และเพิ(มความปลอดภยัในการปฏิบตัิงานให้กบัพนกังาน 

ทั �งนี � รายได้จากการให้บริการรับฝากสินค้าและการจดัการสินค้าอนัตรายสว่นหนึ(งจะถกูแบ่งให้กบัการท่าเรือแหง่
ประเทศไทย  

ตารางต่อไปนี �แสดงรายได้จากการให้บริการรับฝากสินค้าและการจัดการสินค้าอนัตรายของบริษัทฯ สําหรับปี
บญัชี 2559 ถึง 2561 

กลุ่มธุรกิจ 
 หน่วย: 
ปริมาณ  

สาํหรับปีบัญชีสิ ;นสุดวันที� 

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 

ปริมาณ 
รายได้ 1 

(ล้านบาท) 
ปริมาณ 

รายได้ 1 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
รายได้ 1 

(ล้านบาท) 
ลานวางตู้คอนเทนเนอร์
สําหรับสินค้าอนัตราย2 

TEU 157,272 416.5 171,110 448.5 171,991 482.3 

คลงัสินค้าอนัตราย2 Revenue Ton 19,371 11.5 16,229 14.3 17,741 15.0 
รวมทั ;งหมด      428.0  462.7  497.3 
หมายเหต:ุ 1 รายได้จากการให้บริการคลงัสนิค้าอนัตรายข้างต้นไม่รวมรายได้จากการให้บริการขนสง่สนิค้าอนัตราย เนื(องจากอยู่ในสว่นธุรกิจให้บริการ

ขนสง่สนิค้า 
 2 รายได้จากการให้บริการลานวางตู้คอนเทนเนอร์สําหรับสินค้าอนัตรายคดิจากอตัราคา่บริการลานวางตู้คอนเทนเนอร์สําหรับสนิค้าอนัตราย

ตอ่TEU และรายได้จากการให้บริการคลงัสนิค้าอนัตรายคดิจากอตัราคา่บริการคลงัสนิค้าอนัตรายตอ่ลกูบาศก์เมตร 
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ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการรายเดียวในประเทศไทยที(ได้รับสมัปทานในการดแูลสินค้าอนัตรายจากการท่าเรือแหง่
ประเทศไทยในการดแูลสินค้าอนัตรายที(ขนสง่ผ่านท่าเรือแหลมฉบงั ดงันั �นกลุม่ลกูค้าเป้าหมายของการให้บริการรับฝาก
และบริหารสนิค้าสาํหรับสนิค้าอนัตรายครอบคลมุกลุม่ผู้ประกอบการที(ขนสง่สินค้าอนัตรายผา่นทา่เรือแหลมฉบงัทั �งหมด 
ทั �งนี � บริษัทฯ มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที(มียอดใช้บริการนําเข้า และส่งออกสงูสดุ 10 รายแรก เพื(อเพิ(ม
ประสิทธิภาพการทํางานของบริษัทฯ รวมทั �งเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ที(ดีกบัลกูค้า ซึ(งเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจใน
การนําเสนอบริการอื(นๆ ของบริษัทฯ ให้แก่กลุม่ลกูค้าดงักลา่วอีกด้วย 

สภาวะการแข่งขัน 

บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการรายเดียวที(ได้รับสมัปทานในการจัดการสินค้าอนัตรายที(ขนส่งผ่านท่าเรือแหลมฉบงั
จากการท่าเรือแห่งประเทศไทย จึงไม่มีคู่แข่งขนัทางธุรกิจ และในอนาคต หากท่าเรือกรุงเทพไม่สามารถรองรับเรือสนิค้า
ขนาดใหญ่ ซึ(งต้องอาศยัร่องนํ �าลกึมากๆ จะทําให้สินค้าอนัตรายที(ยงัมีผ่านท่าเรือกรุงเทพอยู่บ้างนั �น กลบัมาผ่านท่าเรือ
แหลมฉบงัทั �งหมด ทําให้ปริมาณตู้สินค้าอนัตรายจะเพิ(มขึ �นอย่างมีนยัสําคญั 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 2559 ถึง 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการ
ให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าประเภทรถยนต์ทั �งบนพื �นที(ทั(วไปและพื �นที(เขตปลอดอากร (Free Zone) ประมาณร้อย
ละ 13.6 – 17.6 ของรายได้จากการให้เช่าและบริการของบริษัทฯ ซึ(งมาจากรายได้จากการให้บริการพื �นที(จอดพกัรถยนต์
เพื(อเตรียมความพร้อมก่อนการส่งออกและนําเข้า และรายได้จากการให้บริการจดัการรถยนต์ (Handling) เช่น บริการ
ตรวจรับรถยนต์ (Receiving) บริการทําความสะอาดรถยนต์ บริการตรวจสภาพรถยนต์อย่างละเอียดก่อนการส่งมอบ 
(Pre-delivery  inspection) บริการส่งรถจากพื �นที(รับฝากรถไปท่าเรือแหลมฉบงั บริการดําเนินพิธีการศุลกากร 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
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ตวัแทนจําหนา่ยรถยนต์ (Car Dealer) และการรับฝากข้อมลูทั �งหมด โดยระบบ AYMS จะเชื(อมตอ่ระบบคอมพิวเตอร์ของ 
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(อให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าประเภทรถยนต์ตั �งอยู่ในเขตพื �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(อยูร่ะหวา่งกระบวนการสง่ออก และ
รถยนต์นําเข้าเพื(อสง่ตอ่ให้กบัผู้แทนจําหน่ายรถยนต์ (Car Dealer) ในประเทศไทย นอกจากนี �กลุม่บริษัทมีการให้บริการ
บริหารสินค้าประเภทรถยนต์ในพื �นที(ของลกูค้า (On-Site Operation) โดยบริษัทฯ จะนําระบบบริหารจดัการพื �นที(จอดพกั
รถยนต์เข้าไปบริหารในพื �นที(โรงงานประกอบรถยนต์ของลกูค้าซึ(งการให้บริการจะมีลกัษณะเหมือนกบัการให้บริการบน
พื �นที(ของ ATL เอง  

ตารางต่อไปนี �แสดงพื �นที(ให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าประเภทรถยนต์ (ไม่รวมการให้บริการบนพื �นที(ลกูค้า) 
เพื(อเตรียมความพร้อมก่อนการสง่ออกและการนําเข้า แบ่งตามพื �นที(ทั(วไปและพื �นที(เขตปลอดอากร (Free Zone) ณ วนัที( 
31 ธนัวาคม 2561 

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 

กลุม่บริษัทเล็งเห็นโอกาสการเติบโตของการให้บริการพื �นที(รับฝากรถยนต์ซึ(งสอดคล้องกบัแนวโน้มการเติบโตของ
อุตสาหกรรมการผลิตและจําหน่ายรถยนต์ กลุ่มบริษัทจึงได้ดําเนินการขยายพื �นที(รับฝากรถยนต์อย่างต่อเนื(อง โดย
ระหวา่งปี 2559 ถึง 2561 กลุม่บริษัทมีพื �นที(รับฝากรถยนต์เพิ(มขึ �น 84,707 ตารางเมตร หรือประมาณ 53 ไร่ 

ตารางตอ่ไปนี �แสดงพื �นที(รับฝากรถระหวา่งปี 2559 ถึง 2561 

 หน่วย 2559 2560 2561 
พื �นที(ให้บริการรับฝากรถยนต์ ตารางเมตร 395,287 395,287 395,287 
พื �นที(ให้บริการในพื �นที(ของลกูค้า (On-site) ตารางเมตร 273,542 204,800 204,800 
รวมพื ;นที�ให้บริการทั ;งหมด ตารางเมตร 668,829 600,087 600,087 
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ตารางต่อไปนี �แสดงอตัราการใช้พื �นที(เพื(อให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าประเภทรถยนต์ (Occupancy Rate) 
ระหวา่งปี 2559 ถึง 2561 

 หน่วย 2559 2560 2561 
พื �นที(ให้บริการรับฝากรถยนต์ ตารางเมตร 395,287 395,287 395,287 
อตัราการใช้พื �นที(เพื(อบริการรับฝากและบริหาร
สนิค้าประเภทรถยนต์1  

ร้อยละ 85.5 88.3 85.0 

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
ห่างจากท่าเทียบเรือเพื(อการสง่ออกและนําเข้ารถยนต์  A1 เพียง 1 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากท่าเทียบเรือเพื(อการสง่ออก
และนําเข้ารถยนต์ A5 เพียง 1.5 กิโลเมตร 

  

พื �นที(ให้บริการรับฝากรถยนต์ 
บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้าประเภทรถยนต์จากผู้ผลติรถยนต์รายใหญ่ โดยสญัญา

การให้บริการระหว่าง ATL และลกูค้าสว่นใหญ่มีอายสุญัญาประมาณ 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 2559 ถึง 
2561 

กลุ่มธุรกิจ 

สาํหรับปีบัญชีสิ ;นสุดวันที� 
31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 

รายได้1 
(ล้านบาท) 

รายได้1 
(ล้านบาท) 

รายได้1 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ รายได้1 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

รายได้จากการรับฝากสินค้า (Storage)2 233.2 61.0 249.5 58.1 230.5 52.7 
รายได้จากการให้บริการจดัการ (Operation) 149.1 39.0 179.7 41.9 207.1 47.3 

รวมทั ;งหมด 382.3 100.0 429.1 100.0 437.5 100.0 
หมายเหต:ุ 1 รายได้จากการให้จดัการข้างต้นไม่รวมรายได้จากการให้บริการขนสง่เพื(อสง่มอบรถยนต์ระหว่างพื �นที(รับฝากรถยนต์ของ ATL ไปยงั  
  สถานที(อื(น และบริการขนสง่รถยนต์ (Car Carrier) เนื(องจากอยู่ในสว่นธุรกิจให้บริการขนสง่สนิค้า   

2 รายได้จากการรับฝากสินค้า (Storage) คํานวณจากพื �นที(ที(ใช้งานจริง โดยคํานวณจากขนาดและจํานวนรถที(เข้ามาใช้บริการรับฝากสนิค้า 
หรือคํานวณจากพื �นที(ที(ขอให้บริษัทฯ จดัให้เป็นรายเดือน  

นอกจากการให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าประเภทรถยนต์ ในปี 2558 เป็นต้นมา ATL ได้ขยายธุรกิจการ
ให้บริการในรูปแบบ On-Site Management โดยให้บริการบริหารจัดการคลงัสินค้าชิ �นส่วนประกอบรถยนต์ในโรงงาน
ประกอบรถยนต์และบริหารจดัการลานจอดรถสินค้าภายในโรงงานประกอบรถยนต์ ซึ(ง ณ ปัจจบุนั ATL มีเจ้าหน้าที( และ
พนกังานที(ทํางานอยูใ่น 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 �งในและตา่งประเทศที(มีการนําเข้าหรือสง่ออกรถยนต์ และตวัแทนจําหนา่ยรถยนต์ทั(ว
ประเทศ ทั �งนี � บริษัทฯ มีกลยทุธ์ทางการตลาด เพื(อดึงดดูลกูค้ารายใหม ่และสร้างความพึงพอใจให้กบัลกูค้าเก่า โดยการ
พฒันาและจดัหาการบริการเพิ(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 ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ซีว่า ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) 
จํากัด เป็นต้น การแข่งขนัในธุรกิจนี �ขึ �นอยู่กับความสามารถในการให้บริการ ซึ(งลกูค้าจะให้ความสําคญัในเรื(องความ
รวดเร็ว และความถูกต้องในการจดัส่งสินค้า 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), JWDAL (Laos) และ JWDAL (Cambodia) ซึ(งเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัทฯ ซึ(งกลุม่บริษัทมีรายได้จากการให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าสาํหรับสินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่
แข็งซึ(งต้องการการจดัเก็บในอุณหภูมิตํ(า เช่น สินค้ากลุ่มอาหารสดซึ(งอยู่ระหว่างรอการแปรรูป และการสง่ออกจําพวก 
เนื �อสตัว์ ผลไม้ นํ �าผลไม้ ผกัสด ไอศกรีม และเนยแข็ง เป็นต้น สนิค้ากลุม่อาหารสาํเร็จรูป สนิค้ากลุม่อิเลก็ทรอนิกส์ สนิค้า
กลุม่นํ �ายาและสารเคมี และสินค้ากลุม่ยา เป็นต้น ซึ(งระหว่างปี 2559 ถึง ปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้การให้บริการรับฝาก
และบริหารสนิค้าสาํหรับสนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็งคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 16.6 – 18.8 ของรายได้
รวมของบริษัทฯ โดยห้องเย็นของกลุม่บริษัท มีระบบความเย็นหลายระดบัตั �งแต่อณุหภมูิ -40 ถึง 25 องศาเซลเซียส เพื(อ
ตอบสนองความต้องการห้องเย็นที(แตกตา่งกนัของสนิค้าแตล่ะประเภท ซึ(งรายได้ดงักลา่วสามารถแบง่ออกเป็นรายได้จาก
การให้บริการรับฝากสนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง และรายได้จากการให้บริการจดัการสนิค้าควบคมุอณุหภมูิ
แช่เย็นและแช่แข็ง (Handling) เช่น บริการคดัแยกสินค้า บริการบรรจุผลิตภณัฑ์ในหีบห่อ (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 และลูกค้าสามารถ
ติดตามสถานะของสินค้าได้ตลอดเวลาแบบเรียลไทม์ (Realtime) ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการค้นหาสินค้า เพิ(มความ
รวดเร็วในการบริการ และลดความผิดพลาดที(อาจเกิดขึ �นกบัสนิค้า 

ทั �งนี � ณ ปัจจบุนั กลุม่บริษัทมีคลงัสนิค้าบนพื �นที(ทั(วไปเพื(อให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าสาํหรับสนิค้าควบคุม
อณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็งจํานวน 13 หลงั คิดเป็นพื �นที(ประมาณ 52,633 ตารางเมตร ตั �งอยูที่(มหาชยั จงัหวดัสมทุรสาคร, 
ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที( 19 จงัหวดัสมทุรปราการ, ถนนสวุินทวงศ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึ(งเป็นพื �นที(ที(อยู่ไม่ไกลจาก
ศนูย์กระจายสนิค้าและแหลง่สนิค้าที(สาํคญั กลา่วคือ แหลง่เรือประมง โรงงานผลติอาหาร นิคมอตุสาหกรรม ทา่เรือ และ
ทา่อากาศยาน และมีเส้นทางการคมนาคมและระบบสาธารณปูโภคที(สะดวก  

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

สําหรับในประเทศไทยนั �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 



 

แบบ 56-1 ปี 2561บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นที( 1 หน้า 36 / 103 

ตารางต่อไปนี �แสดงพื �นที(คลงัสินค้าเพื(อรับฝากสินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็งของกลุม่บริษัท แบ่งตาม
พื �นที(ทั(วไปและพื �นที(เขตปลอดอากร (Free Zone) ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2561 

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 7,535 5,170 12,705 
JPK บางนา-ตราด กิโลเมตรที( 19 จงัหวดั

สมทุรปราการ 
10,540 5,824 16,364 

JWDAL (Laos) เวียงจนัทน์ ประเทศลาว 262 - 262 
JWDAL (Myanmar) ยา่งกุ้ ง ประเทศพมา่ 1,500 - 1,500 
JWDAL (Cambodia) พนมเปญ ประเทศกมัพชูา 800 - 800 
รวมพื ;นที�คลังสินค้า 52,633 10,994 63,627 

กลุม่บริษัทดําเนินการขยายพื �นที(คลงัสินค้าสําหรับสินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็งของกลุม่บริษัทอยา่ง
ต่อเนื(อง โดยระหว่างปี 2559 ถึง 2561 กลุ่มบริษัทมีคลงัสินค้าสําหรับสินค้าควบคมุอณุหภูมิแช่เย็นและแช่แข็งเพิ(มขึ �น
จํานวน 6 อาคาร โดยในปี 2557 JPK ได้เริ(มดําเนินการให้บริการคลงัสินค้าสําหรับสินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่
แข็งบนพื �นที(ทั(วไป และในปี 2558 JPK เริ(มเปิดให้บริการในส่วนพื �นที(เขตปลอดอากร (Free Zone) และ PCS ได้เปิด
ให้บริการคลงัเพิ(มเติมอีก 1 หลงัในบริเวณมหาชยั จนในปี 2559 กลุม่บริษัทได้ดําเนินการขยายพื �นที(การให้บริการไปใน
ตา่งประเทศเป็นที(เรียบร้อยแล้ว โดยได้เปิดคลงัสนิค้าจํานวน 3 หลงั พื �นที(รวม 9,148 ตารางเมตร 

ตารางต่อไปนี �แสดงพื �นที(คลังสินค้าและอัตราการให้บริการรับฝากสินค้าแช่แข็งแช่เย็น (Occupancy Rate) 
ระหวา่งปี 2559ถึง ปี 2561 

 หน่วย 2559 2560 2561 

จํานวนคลงัสนิค้า อาคาร 12 13 13 
พื �นที(ทั(วไป ตารางเมตร 43,333 44,833 52,633 
พื �นที(เขตปลอดอากร (Free Zone) ตารางเมตร 10,994 10,994 10,994 
รวมพื ;นที�คลังสินค้า ตารางเมตร 54,327 58,627 63,627 

อตัราการให้บริการรับฝากสนิค้า
ควบคมุอณุหภมูิแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 

ร้อยละ 51.9 73.2 84.1 

ทั �งนี � การให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าสําหรับสินค้าควบคมุอณุหภูมิแช่เย็นและแช่แข็งระหว่างกลุม่บริษัท 
และลกูค้าสามารถแบง่ออกได้เป็นสองประเภท กลา่วคือ 1) การให้บริการแบบที(มีการทําสญัญาที(มีอายสุญัญาประมาณ 
1 - 3 ปี โดยสญัญาดงักลา่วสว่นใหญ่จะเป็นการทําระหวา่งกลุม่บริษัทและลกูค้าที(มีขนาดใหญ่ และ 2) แบบที(ไมม่ีการทํา
สญัญาระยะยาว ซึ(งรายละเอียดข้อตกลงการให้บริการรวมทั �งอตัราค่าบริการจะระบใุนข้อเสนอการให้บริการ (Service 
Proposal) ซึ(งจะมีการปรับปรุงต่อเมื(อรายละเอียดการให้บริการและอตัราค่าบริการมีการเปลี(ยนแปลง โดยส่วนใหญ่
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ลูกค้าจะเป็นประเภทแบบที(ไม่มีการทําสญัญาระยะยาว อย่างไรก็ดี อัตราค่าบริการคลงัสินค้าสําหรับสินค้าควบคุม
อุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็งบนพื �นที(เขตปลอดอากร (Free Zone) จะสงูกว่าอตัราค่าบริการบนพื �นที(ทั(วไป โดยคิดอตัรา
คา่บริการรับฝากและบริหารสนิค้าสาํหรับสนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็งตอ่ตนั 

ตารางตอ่ไปนี �แสดงรายได้จากการให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าสําหรับสินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่
แข็งของบริษัทฯ สาํหรับปีบญัชี 2559 ถึง 2561 

หน่วย : ล้านบาท 
สาํหรับปีบัญชสีิ ;นสุดวนัที� 

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 
รายได้จากการให้บริการรับฝากและบริหาร
สนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง1 

372.7 449.5 604.0 

หมายเหต:ุ 1 รายได้จากการให้บริการบริหารจดัการข้างต้นไม่รวมรายได้จากการให้บริการขนสง่สนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง เนื(องจาก 
อยู่ในสว่นธุรกิจให้บริการขนสง่สนิค้า   

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

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

สําหรับธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าสําหรับสินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็งในประเทศนั �น มี
พื �นที(ให้บริการหลกัอยู่ 3 พื �นที( ซึ(งแต่ละพื �นที(รองรับลกูค้าที(แตกตา่งกนั กลา่วคือ พื �นที(มหาชยัมีกลุม่ลกูค้าหลกัคือผู้ผลติ
อาหารทะเลแช่แข็ง เช่น Thai Union Manufacturing และ Lucky Union Food ส่วนพื �นที(สวุินทวงศ์รองรับลกูค้าผู้ผลิต
อาหารประเภทสตัว์ปีก เช่น CPF และพื �นที(บางนารองรับลกูค้า Trading ได้แก่ ผู้ประกอบการอาหารสําเร็จรูปที(รอการ
สง่ออก ผู้ประกอบการด้านอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ และผู้ประกอบการด้านยา เป็นต้น สาํหรับคลงัสนิค้าในตา่งประเทศ จะ
เน้นกลุม่ลกูค้าที(เป็นผู้ผลติอาหารเป็นหลกัก่อนในระยะแรก        

สภาวะการแข่งขัน 

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

2.1.2 ธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้า 

กลุ่มบริษัทให้บริการขนส่งสินค้าภายใต้การดําเนินงานของบริษัทฯ JTS PLP และ LAL โดยมีวตัถปุระสงค์หลกั
เพื(อผลกัดนัให้กลุม่บริษัทเป็นผู้ประกอบการโลจิสติกส์อย่างครบวงจร และเพิ(มความสะดวกสบายให้กบัลกูค้าของกลุ่ม
บริษัท โดยระหว่างปี 2559 ถึง 2561 กลุม่บริษัทมีรายได้เฉลี(ยจากการให้บริการขนสง่สนิค้าประมาณร้อยละ14.9 – 16.2 
ของรายได้จากการให้เช่าและบริการของบริษัทฯ 
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กลุม่บริษัทให้บริการขนสง่สินค้าในประเทศ และขนสง่สินค้าข้ามแดน (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(นใจให้กบัลกูค้าได้ว่าสินค้าของลกูค้าได้สง่
สนิค้าทนัเวลาและปลอดภยั นอกจากนี � กลุม่บริษัทใช้ระบบการจดัการการขนสง่ (Transportation Management System 
หรือ "TMS") เพื(อเพิ(มประสิทธิภาพในการบริหารการขนส่งและการรับฝากข้อมูลของกลุ่มบริษัท โดยระบบ TMS จะ
ควบคมุระบบการขนสง่ทั �งหมด ซึ(งครอบคลมุกิจกรรมที(เกี(ยวเนื(องกบักระบวนการขนสง่ตั �งแตก่ารจองรถจนถึงการบนัทกึ
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 และมีการกําหนดให้รถขนส่งวตัถอุนัตรายมีอปุกรณ์เพื(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
สินค้าได้หลายแบบ กลา่วคือ ทั �งในลกัษณะสินค้าขนาดเล็ก สินค้าที(บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ และสินค้าแบบวาง
บนพื �นราบซึ(งตา่งจากรถลากแบบหางปลาที(ใช้ขนของได้เฉพาะตู้คอนเทนเนอร์เทา่นั �น  
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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 

 

 

 



 

แบบ 56-1 ปี 2561บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นที( 1 หน้า 40 / 103 

(ข) สนิค้าอนัตราย 

การขนส่งสินค้าอนัตรายเป็นส่วนหนึ(งของการบริการภายใต้สมัปทานจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยใน
การควบคมุดแูลสินค้าอนัตรายในเขตพื �นที(ทา่เรือแหลมฉบงั ซึ(ง ณ ปัจจุบนั 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(คลงัสินค้าอันตรายของบริษัทฯ และนําไปส่งที(ท่าเทียบเรือแหลมฉบงั ซึ(งมี
เส้นทางมีระยะทางตั �งแต่คลงัสินค้าอนัตรายจนถึงท่าเทียบเรือต่างๆ 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(องจากการให้บริการขนสง่สินค้าอนัตรายเป็นสว่นหนึ(งของการบริการภายใต้สมัปทานจากการท่าเรือ
แห่งประเทศไทย สญัญาการให้บริการขนสง่ของ JTS จึงเป็นสญัญาระยะยาวระหวา่ง 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  

ลูกค้าหลักที( 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(นส่วนใหญ่จะเป็นสญัญาอายุประมาณ 1 - 3 ปี 
ในขณะที(สญัญาการให้บริการระหว่าง JTS กบั ATL จะเป็นสญัญาอายปุระมาณ 3 ปี  โดยอตัราค่าบริการขนสง่
ทั �งสองกลุม่ลกูค้าจะคิดอตัราคา่บริการตอ่คนัตามระยะทางการขนสง่  

 

 
รถบรรทกุรถ (Car Carrier) 

(ง) สนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง 

กลุม่บริษัทให้บริการขนสง่สินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็งด้วยรถห้องเย็นภายใต้การดําเนินงาน
ของ PLP โดยลกูค้าสว่นใหญ่ของกลุม่บริษัทเป็นลกูค้าที(ใช้บริการคลงัสินค้าสําหรับสินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็น
และแช่แข็งของกลุม่บริษัทฯ 

การให้บริการขนสง่สินค้าควบคมุอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็งส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทไม่มีการทําสญัญา
ระยะยาวระหวา่งกลุม่บริษัทกบัลกูค้า อย่างไรก็ดี รายละเอียดข้อตกลงการให้บริการรวมทั �งอตัราคา่บริการขนสง่
จะระบุในข้อเสนอการให้บริการ (Service Proposal) ซึ(งจะมีการปรับปรุงต่อเมื(อรายละเอียดการให้บริการและ
อตัราค่าบริการมีการเปลี(ยนแปลง โดยอตัราคา่บริการขนสง่ของกลุม่บริษัทจะคิดตามระยะทางการขนสง่ตอ่เที(ยว 
ซึ(งในรายละเอียดข้อเสนอการให้บริการ (Service Proposal)  
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                                                                                                 รถห้องเย็น  
 

ตารางตอ่ไปนี �จํานวนรถขนสง่ของกลุม่บริษัท ณ 31 ธนัวาคม 2561 แบง่ตามประเภทรถขนสง่ดงันี � 

ดาํเนิน 
งานโดย 

รถหวัลาก 
Flat-Bed 

รถบรรทุกรถ 
(Car Carrier) 

รถบรรทุก 
4,6 ล้อ 

รถขนส่งห้อง
เย็นขนาด 4 ล้อ 

รถขนส่งห้อง
เย็นขนาด 6 ล้อ 

รถขนส่งห้องเย็น
ขนาด 10 ล้อ 

รวม
จาํนวนรถ 

(คัน) (คัน) (คัน) (คัน) (คัน) (คัน) (คัน) 
JTS 78 84 36 - - - 198 
PLP - - - 12 4 27 43 
รวม 78 84 36 12 4 27 241 

ณ ปัจจุบนั กลุม่บริษัทมีจํานวนรถทั �งหมด 241 คนั แบ่งออกเป็นรถหวัลาก Flat-Bed 78 คนั, รถบรรทกุรถ (Car 
Carrier) ทั �งหมด 84 คนั ที(สามารถบรรทุกรถยนต์เพื(อการจัดส่งรถได้จํานวน 7-8 คนัต่อเที(ยว, รถบรรทุก 4 และ 6 ล้อ 
จํานวน 36 คนั สําหรับรองรับงาน JWD Express และมีรถขนส่งห้องเย็นขนาด 4 ล้อ 6 ล้อและ 10 ล้อทั �งหมด 38 คนั 
นอกจากนั �น บริษัทได้มีการจดัจ้างผู้ รับจ้างภายนอกเพื(อใช้ขนสง่สินค้าโดยรถหวัลาก Low-Bed, รถ 4 ล้อ, รถ 6 ล้อ และ
รถ 10 ล้อ ซึ(งมีกลุม่บริษัทเป็นคนบริหารและควบคมุการขนสง่ทั �งหมด 

ตารางตอ่ไปนี �แสดงรายได้จากการขนสง่ของบริษัทฯ สาํหรับปีบญัชี 2559 ถึง 2561 

กลุ่มธุรกิจ 

สาํหรับปีบัญชีสิ ;นสุดวันที� 
31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ รายได้ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ รายได้ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

การขนสง่สินค้าทั(วไป 57.2 17.3 81.4 21.4 108.1 21.7 
การขนสง่สินค้าอนัตราย 127.0 38.5 126.8 33.4 113.1 22.7 
การขนสง่รถยนต์ 73.2 22.2 95.2 25.1 142.9 28.7 
การขนสง่สินค้าควบคมุอณุหภมิูแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 63.7 19.3 45.0 11.9 62.6 12.6 

การขนสง่ข้ามแดน 9.0 2.7 31.2 8.2 29.2 5.9 

การขนสง่สินค้ารถไฟ - - - - 41.3 8.3 

รวมทั ;งหมด   330.0 100.0 379.6 100.0 497.1 100.0 
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ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ธุ ร กิจให้บริการขนส่งสินค้าเ ป็นหนึ(งในธุร กิจซึ( 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
จําหนา่ยรถยนต์ ลกูค้าที(ใช้บริการคลงัสนิค้าสาํหรับสนิค้าควบคมุอณุหภมูิแชเ่ย็นและแช่แข็ง 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 อย่างไรก็ดี 
การประกอบธุรกิจการขนส่งมีลกัษณะเป็นแบบการพึ(งพาอาศยักนั เนื(องจากไม่มีผู้ประกอบการรายใดที(สามารถขนสง่
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 และตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

บริษัทฯ ให้บริการขนย้ายให้กบับคุคลและองค์กรทั �งในและตา่งประเทศอยา่งครบวงจร ภายใต้การดําเนินงานของ 
JVK โดย JVK มีสํานกังานทั �งในและต่างประเทศ (โดยสํานกังานในต่างประเทศตั �งอยู่ที(ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ
กมัพชูา ประเทศเวียดนาม และประเทศติมอร์ตะวนัออก ซึ(งจะเป็นสํานกังานสําหรับติดตอ่ประสานงานกบัลกูค้าที(อยูใ่น
ประเทศดงักลา่ว เพื(อรองรับโอกาสทางธุรกิจที(จะขยายตวัในตา่งประเทศ) ทั �งนี �สาํนกังานในตา่งประเทศจะไมไ่ด้ทําหน้าที(
ให้บริการขนย้ายด้วยตวัเอง แต่จะติดต่อประสานงานกบัพนัธมิตรทางธุรกิจที(บริษัทฯ เห็นว่ามีศกัยภาพ และคณุภาพใน
การทํางานที(ดีในการให้บริการลกูค้า 

อยา่งไรก็ดี การให้บริการขนย้ายแตล่ะประเภทจะใช้บคุลากรที(มีความชํานาญเฉพาะทาง และใช้อปุกรณ์ในการขน
ย้ายที(แตกต่างกนัตามความเหมาะสมของสิ(งของขนย้าย ซึ(งบริษัทฯ มีบุคลากรที(มีประสบการณ์ในการขนย้ายสงู และ
ได้รับการอบรมสําหรับการขนย้ายสิ(งของแตล่ะประเภทโดยเฉพาะ JVK จําแนกบริการออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ บริการ
ขนย้ายสิ(งของเครื(องใช้สําหรับที(พักอาศยั บริการขนย้ายอุปกรณ์สํานกังาน บริการขนย้ายอุปกรณ์เครื(องจักรสําหรับ
โรงงาน บริการขนย้ายสิ(งของสําหรับงานแสดงสินค้าและศิลปะวตัถ ุและบริการตวัแทนขนสง่สินค้าระหว่างประเทศทาง
เรือ และทางอากาศ 
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 (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  

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 การให้บริการจดัทํา
แผนงานและควบคุมการขนย้าย บริการขนย้ายและจัดรูปแบบสํานักงาน บริการติดตั �งและถอดประกอบ
เฟอร์นิเจอร์และอปุกรณ์สาํนกังาน บริการรับฝากอปุกรณ์สาํนกังานในคลงัสินค้า บริหารบญัชีทรัพย์สนิแบบ Real 
Time 

(ค) บริการขนย้ายอปุกรณ์เครื(องจกัรสาํหรับโรงงาน 

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

(ง) บริการขนย้ายสิ(งของสาํหรับงานแสดงสนิค้าและศิลปะวตัถ ุ

งานแสดงสินค้าและงานขนย้ายศิลปะวตัถสุว่นใหญ่เป็นสินค้าที(มีมลูค่าสงู 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 2559 ถึง 2561  



 

แบบ 56-1 ปี 2561บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นที( 1 หน้า 45 / 103 

กลุ่มธุรกิจ 

สาํหรับปีบัญชีสิ ;นสุดวันที� 
31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ รายได้ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ รายได้ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

บริการขนย้ายสิ(งของเครื(องใช้สําหรับที(พกัอาศยั 196.4 76.8 198.4 74.2 181.8 56.3 
บริการขนย้ายอปุกรณ์สํานกังาน 14.0 5.5 15.3 5.7 12.4 3.8 
บริการขนย้ายอปุกรณ์เครื(องจกัรสําหรับโรงงาน 28.3 11.0 25.6 9.6 34.4 10.6 
บริการขนย้ายสิ(งของสําหรับงานแสดงสินค้าและศลิปะ 17.1 6.7 12.8 4.8 9.2 2.9 
บริการอื(น - - 15.4 5.7 85.4 26.4 

รวมทั ;งหมด   255.8 100.0 267.5 100.0 323.2 100.0 

 

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมายที(บริษัทฯ ให้บริการขนย้ายของใช้ เครื(องเรือน อปุกรณ์สํานกังาน ร้านอาหาร และอปุกรณ์เบ
เกอรี( อปุกรณ์เครื(องจกัรสาํหรับโรงงาน และ พิพิธภณัฑ์สถานตา่งๆ ร้านสนิค้ามลูคา่สงู ได้แก่ บริษัทที(มีพนกังานตา่งชาติ
ทํางานในประเทศไทย เช่น สถานทตู หน่วยงานอิสระต่างประเทศ บริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ที(มีบริการขนย้ายสนิค้า
ให้กบัผู้ซื �อ  และบริษัทและโรงงานที(มีความต้องการในการขนย้าย ทั �งนี � บริษัทฯ มีกลยทุธ์การทําการตลาด โดยมีการลง
โฆษณาการบริการขนย้ายในอินเตอร์เน็ต ให้พนกังานการตลาดของบริษัทฯ ลงพื �นที(ไปที(ออฟฟิศและโรงงาน เพื(อแจกโบร
ชัวร์ 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 � คู่แข่งขนัแต่ละรายมีกลุม่เป้าหมายที(แตกตา่งกนั บางรายอาจ
เน้นให้บริการในการขนย้ายในประเทศเป็นหลกั ขณะที(บริษัทฯ เน้นให้บริการองค์กรระหว่างประเทศ เช่น สถานทตู เป็น
ต้น รวมทั �ง มีการขยายการบริการไปยงัการขนย้ายประเภทอื(น เช่น สาํนกังาน และการจดัการแสดง เป็นต้น 

2.1.4 ธุรกิจให้บริการจดัการเอกสารและข้อมูล 

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

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

 

 

  

ฝากเอกสารในรูปแบบของกลอ่งเอกสาร ฝากเอกสารในรูปแบบของแฟ้มเอกสาร 

ณ ปัจจุบนั DTS มีคลงัสินค้าทั �งหมดจํานวน 5 หลงั คิดเป็นพื �นที(ทั �งหมดประมาณ 14,815 ตารางเมตร  ตั �งอยูบ่น
ถนนสามวา กรุงเทพฯ, ถนนสวุินทวงศ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา, อําเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ เขตท่าเรือแหลมฉบงั จงัหวดั
ชลบรีุ และกรุงพนมเปญ ประเทศกมัพชูา ซึ(งสามารถรองรับความต้องการในการรับฝากเอกสารได้ประมาณ 1,105,678 
กลอ่ง 

ตารางตอ่ไปนี �แสดงพื �นที(คลงัสนิค้าในการให้บริการจดัการเอกสารและข้อมลูของกลุม่บริษัท ณ วนัที( 31ธนัวาคม 2561 

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 
กรุงพนมเปญ ประเทศกมัพชูา 295 7,678 
รวม 14,815 1,105,678 

ตารางตอ่ไปนี �แสดงพื �นที(คลงัสนิค้าในการให้บริการจดัการเอกสารและข้อมลูของกลุม่บริษัทระหวา่งปี 2559 ถึง 2561 

 หน่วย 2559 2560 2561 
จํานวนคลงัสนิค้า หลงั 4 4 5 
พื �นที(ทั(วไป ตารางเมตร 14,520 14,520 14,815 
จํานวนกลอ่งที(รับฝาก กลอ่ง 782,013 833,528 871,761 
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                                                                    คลงัรับฝากเอกสารและข้อมลู 

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

 

 
                                                                                       รถขนสง่เอกสาร 

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

ตารางต่อไปนี �แสดงรายได้จากการให้บริการรับฝากเอกสาร และรายได้จากการให้บริการจัดการเอกสารของ  
บริษัทฯ สาํหรับปีบญัชี 2559 ถึง 2561  

กลุ่มธุรกิจ 

สาํหรับปีบัญชีสิ ;นสุดวันที� 
31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ รายได้ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ รายได้ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

การให้บริการรับฝากเอกสาร 79.7 86.2 85.3 86.7 88.3 82.8 
การให้บริการจดัการเอกสาร 
และบริการขนสง่ 12.8 13.8 13.1 13.3 18.4 17.2 

รวมทั ;งหมด   92.5 100.0 98.4 100.0 106.7 100.0 
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ลักษณะลกูค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที(บริษัทฯ ให้บริการจัดการเอกสารและข้อมูล ได้แก่ สํานักงานที(มีเอกสารจํานวนมากที(
ต้องการลดภาระในการจดัการเอกสารและข้อมลู เช่น บริษัทตรวจสอบบญัชี ธนาคาร บริษัทประกนัภยั โดยกลยทุธ์ในการ
ทําการตลาดของบริษัทฯ สําหรับการให้บริการจดัการเอกสารและข้อมูล บริษัทฯ จะให้พนกังานการตลาดศึกษารายชื(อ
บริษัทที(อยู่ในเขตธุรกิจการค้าหลกัที(สําคญั (Business Zone) เนื(องจากย่านธุรกิจการค้า สว่นใหญ่จะมีคา่เช่าพื �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 เป็นผู้ ให้บริการจดัเก็บเอกสารและข้อมลูที(มีประสบการณ์มานานกวา่ 20 ปี ด้วยระบบ
การจัดเก็บเอกสารที(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 ธุรกิจอาหาร 

ธุรกิจอาหารและธุรกิจที(เกี(ยวเนื(องขยายตวัต่อเนื(องจากไลฟ์สไตล์ที(เปลี(ยนไปของผู้บริโภค ทั �งในประเทศและ
ภมูิภาคอาเซียน บริษัทฯ เห็นโอกาสในการขยายบริการ ตั �งเป้ามุ่งสูก่ารเป็นผู้ ให้บริการซพัพลายเชนสําหรับอตุสาหกรรม
อาหารในภมูิภาคอาเซียน (Regional Food Supply Chain Service) เพื(อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขนัและช่วยลด
ความเสี(ยงด้วยการมีฐานสินค้าอยู่ในมือ จากเดิมที(ให้บริการรับฝากสินค้าแช่เย็นแช่แข็งและขนส่งเป็นหลกั ครอบคลมุ
ตั �งแตก่ระบวนการจดัซื �อจดัหาวตัถดุิบสาํหรับลกูค้า กระบวนการแปรรูปและการผลติ การจดัเก็บสนิค้า การขนสง่กระจาย
สินค้า รวมไปถึงเป็นตัวแทนการนําเข้าส่งออกสินค้าเกี(ยวกับอาหาร (Brand Representative) เป็นต้น โดยตกลงเซ็น
สญัญาซื �อขายหุ้นกบั CSLF ซึ(งเป็นบริษัทฯ ในประเทศไต้หวนัที(ดําเนินธุรกิจให้บริการด้านอาหาร (Food Service) มีความ
แข็งแกร่งด้านการทํา food service จากฐานซพัพลายเออร์อาหารที(มีอยูท่ั(วโลก สามารถขยายตลาดสาํหรับฐานลกูค้าทั �ง
ในไทยและอาเซียน โดยกลุม่ธุรกิจอาหารสามารถใช้คลงัห้องเย็นที(บริษัทฯ มีปัจจุบนัในภมูิภาคอาเซียนเพื(อเป็นHubใน
การกระจายสนิค้า กลุม่บริษัทมีรายได้จากธุรกิจกลุม่นี �ประมาณร้อยละ 12.5 ของรายได้รวมของบริษัทฯ  

2.1.6 ธุรกิจอื�นๆ 

ธุรกิจอื(นๆ ที(กลุ่มบริษัทให้บริการประกอบด้วยธุรกิจให้เช่าอาคารสํานกังานและคลงัสินค้า และธุรกิจให้บริการ
พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยระหวา่งปี 2559 ถึง 2561 กลุม่บริษัทมีรายได้จากธุรกิจกลุม่นี �ประมาณร้อยละ 0.6 
- 1.3 ของรายได้รวมของบริษัทฯ  

(ก) ธุรกิจให้เช่าอาคารสาํนกังานและคลงัสนิค้า 
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กลุม่บริษัทให้บริการให้เช่าในอาคารสาํนกังานและคลงัสนิค้า ภายใต้การดําเนินงานของ BJL และ JPLAND  

ผู้ เช่าส่วนใหญ่ของ BJL เป็นบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างไรก็ดี BJL ได้ให้เช่าพื �นที(บางส่วนกบับุคคลภายนอก 
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 2561 

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 และบคุคลภายนอก 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(งเหมาะกบัลกูค้าขนาดกลางถึงขนาดเล็กที(มีความต้องการระบบเพื(อใช้จดัการคลงัสินค้าที(น้อยกวา่ และมี
ราคาที(ตํ(ากวา่ 

WMS ที( DITS พฒันาเป็นระบบบริหารจัดการคลงัสินค้าอย่างครบวงจร ซึ(งแตกต่างจากระบบ WMS ทั(วไป โดย
ระบบ WMS ทั(วไปจะสามารถบริหารจดัการคลงัสินค้าเทา่นั �น แตร่ะบบ WMS ของบริษัทฯ จะมีทีมงานผู้ เชี(ยวชาญในการ
ให้คําแนะนําและร่วมพฒันากระบวนการทํางาน ให้มีการใช้งานระบบ WMS ร่วมกบัวิธีการทํางาน ผลกัดนัให้เป็นไปตาม
กลยทุธ์องค์กรเพื(อประสิทธิภาพสงูสดุ  ระบบ WMS เป็นเครื(องมือในการบริหารการรับ เก็บ จ่าย ตลอดจนครอบคลมุถึง
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที(ใช้ในการจัดการคลงัสินค้า เช่น ช่วยในการวางแผนการทํางานของพนักงานใน
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คลังสินค้าในแต่ละวัน ทําให้มีต้นทุนในการบริหารน้อยลง ช่วยบันทึกและจัดเก็บตัวชี �วัดสมรรถนะหลัก (Key 
Performance Indicator: KPI) และการจัดเก็บข้อมูลทางบัญชี ทําให้ฝ่ายบัญชีของทั �งบริษัทฯ และลูกค้าสามารถ
ตรวจสอบปริมาณสินค้าคงคลงัได้ตลอดเวลา ซึ(งนอกจากจะช่วยเพิ(มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการคลงัสินค้าให้กบั
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(ปรับให้รองรับการสง่ข้อมลูกบับริษัทคูค้่าตา่งชาติได้ สนบัสนนุการทํางานร่วมกนัได้
เป็นอย่างดี ระบบ AYMS ช่วยเพิ(มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการพื �นที(รับฝากให้เกิดประโยชน์สงูสดุ และลดต้นทนุใน
การบริหารจดัการพื �นที(จอดพกัรถยนต์ นอกจากนี � ระบบ AYMS จะรับฝากข้อมลูการเคลื(อนไหวของรถยนต์ที(รับฝากทําให้
ลกูค้าสามารถใช้ประโยชน์จากระบบดงักลา่วในการจดัทํารายงานสง่ผู้บริหารของลกูค้าอีกด้วย 

Cold Chain Management System (CCMS) 

ระบบ CCMS พฒันาขึ �นเพื(อใช้ในการบริหารจดัการคลงัสินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็งอย่างครบวงจร  
โดยระบบดงักล่าวครอบคลมุการบริหารจดัการคลงัสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็งทั �งสําหรับพื �นที(ทั(วไปและ
พื �นที(เขตปลอดอากร (Free Zone) การบริหารทรัพยากรบคุคลที(ใช้ในการจดัการคลงัสนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่
แข็ง การรับฝากข้อมลูและเชื(อมตอ่ระบบการขนสง่เพื(อเพิ(มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการคลงัสินค้าควบคมุอณุหภมูิ
แช่เย็นและแช่แข็งให้กบัลกูค้า   

Transportation Management System (TMS) 

ระบบ TMS เป็นระบบบริหารการขนส่ง การรับฝากข้อมูล และควบคุมระบบการขนส่งทั �งหมด ซึ(งครอบคลุม
กิจกรรมที(เกี(ยวเนื(องกบักระบวนการขนสง่ตั �งแต่การจองรถจนถึงการบนัทึกบญัชี ซึ(งรวมถึง การวางแผนจดัเส้นทางการ
เดินรถให้เกิดประโยชน์สงูสดุ การติดตามตําแหน่งหรือสถานะของสินค้าตั �งแต่ออกจากคลงัสินค้าจนถึงการสง่มอบ 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) 

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มบริษัท เพื(อก้าวเป็นผู้ ให้บริการด้านโลจิสติกส์อย่างครบวงจรใน
ภูมิภาคเอเชีย ตั �งแต่การให้บริการรับฝากสินค้าที(ครอบคลมุสินค้าหลายประเภท กล่าวคือ สินค้าทั(วไป สินค้าอนัตราย 
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รถยนต์ สินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง และเอกสารแล้ว กลุ่มบริษัทยังเน้นการบริหารจัดการคลงัสินค้า 
(Warehouse Logistics Management) บริการจัดการสินค้าที(หลากหลายเพื(อช่วยเพิ(มความสะดวกสบาย เพิ(ม
ประสทิธิภาพในการบริหารสนิค้า และลดต้นทนุให้กบัผู้ใช้บริการรับฝากสนิค้าของกลุม่บริษัท 

(ข) การใช้เทคโนโลยีที(ทนัสมยัในการบริหารจดัการ 

บริษัทฯ เชื(อวา่ประสทิธิภาพในการบริหารจดัการสนิค้าเป็นปัจจยัสาํคญัในการดําเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์ บริษัทฯ 
จึงได้นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารการจดัการคลงัสินค้าและการขนสง่ และรับฝากข้อมลูของกลุม่
บริษัท ซึ(งช่วยเพิ(มความรวดเร็วในการให้บริการ ลดความผิดพลาดในกระบวนการจดัการภายในคลงัสินค้าและการขนสง่ 
ลดขั �นตอนในการดําเนินงาน ลดต้นทุนในการบริหารสินค้า และลดการพึ(งพิงทรัพยากรบคุคลอีกด้วย ซึ(งสามารถสร้าง
ความพงึพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้าได้ 

ทั �งนี � ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลกัที(บริษัทฯ นํามาใช้ ได้แก่ ระบบบริหารจดัการคลงัสินค้า WMS ซึ(งนํามาใช้
บริหารและรับฝากข้อมลูคลงัสินค้า ระบบบริหารจดัการคลงัสนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง CCMS ซึ(งนํามาใช้
บริหารและรับฝากข้อมูลคลงัสินค้าควบคมุอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็งโดยเฉพาะ ระบบการจัดการการขนส่ง TMS ซึ(ง
นํามาใช้บริหารและรับฝากข้อมลูในการให้บริการขนสง่ ระบบบริหารจดัการพื �นที(จอดพกั AYMS ซึ(งนํามาใช้ในการบริหาร
และการรับฝากข้อมลูของพื �นที(จอดพกัรถยนต์  

นอกจากเพิ(มประสิทธิภาพในการบริหารคลงัสินค้าและการขนสง่ให้กบับริษัทฯ ระบบดงักลา่ว ยงัช่วยเพิ(มความ
มั(นใจให้กบัลกูค้าในการติดตามสถานะของสินค้า เพิ(มความตรงต่อเวลาของการสง่มอบ และลดต้นทนุโลจิสติกส์ให้แก่
ลกูค้า 

(ค) ความได้เปรียบจากทําเลที(ตั �ง 

กลยทุธ์ทางด้านทําเลที(ตั �งเป็นหนึ(งในกลยทุธ์ที(บริษัทฯ ให้ความสําคญัเป็นลําดบัต้นๆ บริษัทฯ จึงเลือกสถานที(ตั �ง
คลงัสนิค้าที(ใกล้แหลง่เส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณปูโภคที(สาํคญั เช่น อยูใ่กล้แหลง่สนิค้า 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(คลงัสินค้าสว่นใหญ่ของบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 55 ของพื �นที(คลงัสินค้าทั �งหมดของบริษัทฯ ตั �งอยูที่(
เขตพื �นที(ท่าเรือแหลมฉบังซึ(งเป็นท่าเรือมีโครงสร้างพื �นฐานและสิ(งอํานวยความสะดวกที(ทนัสมยั เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล สามารถรองรับเรือสินค้าขนาดใหญ่ที(สดุ (Post Panamax) และเป็นท่าเรือที(มีสินค้าเข้าออกมาก
ที(สดุในประเทศไทย  

ด้วยลกัษณะที(ตั �งของประเทศไทยที(เปรียบเสมือนหน้าด่านของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ทําให้
ท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือหลกัสําหรับการนําเข้าและส่งออกไปยังประเทศต่างๆเนื(องจากมีข้อได้เปรียบใน
ลกัษณะที(เป็นทา่เรือที(มีดินแดนหลงัทา่ (Hinterland) ที(มีขนาดกว้างใหญ่ซึ(งรวมถึงดินแดนของประเทศเพื(อนบ้าน 
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ซึ(งจะทําให้ท่าเรือแหลมฉบงัได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากความร่วมมือในการจดัตั �งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community หรือ "AEC") ในปี 2558  

นอกจากนี � ท่าเรือแหลมฉบงัตั �งอยู่ไม่ไกลจากเขตนิคมอุตสาหกรรมที(สําคญัซึ(งทําให้ผู้ประกอบการที(มี
โรงงานอยูใ่นเขตนิคมอตุสาหกรรมใช้ทา่เรือแหลมฉบงัเป็นทา่เรือหลกัในการขนสง่เพื(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 �น ที(คลังสินค้าประมาณร้อยละ 10 ของพื �น ที(คลังสินค้าทั �งหมดของบริษัทฯ อยู่ ในเขตพื �นที( 
สวุินทวงศ์ ซึ(งเป็นคลงัสินค้าเพื(อรับฝากเอกสาร และคลงัสินค้าเพื(อรับฝากสินค้าควบคุมอณุหภูมิแช่เย็นและแช่
แข็ง ซึ(งบริษัทฯ ถือเป็นบริษัทแรกที(มีคลงัสนิค้าสาํหรับสินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็งบนถนนสวุินทวงศ์ 
นอกจากนี � คลงัสนิค้าบนถนนสวุินทวงศ์ของบริษัทฯ ตั �งอยูไ่มไ่กลจากเขตนิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั และสถานี
บรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ICD) ลาดกระบัง โดยตั �งอยู่ห่างจากนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังเป็นระยะทาง
ประมาณ 25 กิโลเมตร  

- ถนนสามวา กรุงเทพฯ 
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พื �น ที( ค ลัง สิน ค้ าป ร ะ มาณ ร้ อย ล ะ  10 ข อ ง พื �น ที( ค ลังสิน ค้าทั �งห ม ดข อง บ ริ ษัท ฯ  อ ยู่ บ น ถ นน 
สามวา ซึ(งตั �งอยูใ่กล้นิคมอตุสาหกรรมบางชนั และถนนวงแหวนตะวนัออก ซึ(งสว่นใหญ่เป็นคลงัสินค้าเพื(อรับฝาก
สนิค้ารายวนั เหมาะสาํหรับสง่สนิค้าเข้ากรุงเทพฯ  

- มหาชยั จงัหวดัสมทุรสาคร 

พื �นที(คลงัสนิค้าประมาณร้อยละ 13 ของพื �นที(คลงัสนิค้าทั �งหมดของบริษัทฯ อยูใ่นพื �นที(มหาชยั ซึ(งเป็นพื �นที(
ที(อยูใ่กล้แหลง่สนิค้าควบคมุอณุหภมูิแชเ่ย็นและแชแ่ข็งที(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
กรุงเทพกรีฑาอยู่ไม่ไกลจากท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ 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(มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทนุด้าน   โลจิ
สติกส์ให้กับลกูค้า โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ดูแลสินค้าระหว่างที(สินค้ารับฝากอยู่ในคลงัสินค้าของบริษัทฯ ตั �งแต่การรับสง่
สินค้า การบรรจุหีบห่อ การเคลื(อนย้าย การคดัแยกสินค้า การรับฝากข้อมลูสินค้าในระบบออนไลน์ ดงันั �น ผู้ ใช้บริการรับ
ฝากสนิค้าของบริษัทฯ มีหน้าที(ในการดแูลเฉพาะการเก็บเงิน เทา่นั �น ซึ(งช่วยลดภาระในการดแูลสนิค้าให้กบัผู้ใช้บริการรับ
ฝากสินค้าของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก อีกทั �งบริการดงักลา่ว เช่น บริการคดัแยกสินค้าตามคณุสมบตัิที(ลกูค้าหรือผู้บริโภค
ต้องการ บริการจดัผลิตภณัฑ์ในหีบห่อใหม่ (Re-packaging) ช่วยเพิ(มมลูค่าให้กบัสินค้า ("Value added service") ของ
ผู้ใช้บริการรับฝากสนิค้าของบริษัทฯ อีกด้วย  

(จ) มาตรฐานในการให้บริการ 

กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นในการพฒันาคณุภาพการให้บริการ เพื(อสร้างความพึงพอใจสงูสดุให้กบักลุ่มลกูค้า 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 
2560 บริษัทฯ รางวลัองค์กรนวตักรรมยอดเยี(ยม ประจําปี 2560 
  รางวลั Cold Chain Logistics Service Provider of the Year Frost & Sullivan  
 DITS รางวลั Logistics IT Solution Provider of the Year จาก Frost & Sullivan  
2561 บริษัทฯ รางวลั Thailand Sustainability Investment  

ATL 
 

รางวลัYard Operation Excellence การบริหารจดัการลานจอดพกัรถยนต์ดีเยี(ยม 
และ Transportation Excellence การขนส่งสินค้าดีเยี(ยม จากบริษัท นิสสัน 
มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

 

(ฉ) ความเป็นพนัธมิตรกบับริษัทรับจดัการขนสง่สนิค้าระหวา่งประเทศ (Freight Forwarding)  

กลุ่มบริษัทเป็นพันธมิตรที(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



 

แบบ 56-1 ปี 2561บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นที( 1 หน้า 56 / 103 

บริหารสนิค้าให้กบับริษัทดงักลา่วซึ(งสว่นใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติที(มีทรัพย์สนิของตนเองสาํหรับการให้บริการรับฝากและ
บริหารสนิค้าในประเทศในปริมาณที(จํากดั สง่ผลให้บริษัทดงักลา่วมีความต้องการจ้างบริษัทในประเทศที(มีทรัพย์สิน และ
ได้มาตรฐานในการให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้าที(ต้องการรับฝาก 

2.2.2 ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

ภาพรวมธุรกิจโลจิสติกส์ไทย 

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

ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP (%) 

 

แผนภาพข้างต้นแสดงถึงต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลผลิตมวลรวมประชาชาติของไทย ("GDP") ระหว่างปี 2550 ถึงปี 
2560 จะเห็นว่าต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยในระยะยาวมีแนวโน้มเฉลี(ยลดลงอย่างต่อเนื(อง ซึ(งเป็นผลมาจาก
ประสิทธิภาพในการจดัการต้นทุนทางโลจิสติกส์และการควบคมุกิจกรรมในห่วงโซ่อุปทานของผู้ประกอบการเพื(อสร้าง
มูลค่าเพิ(มทางเศรษฐกิจและความได้เปรียบในการแข่งขนั ด้วยการใช้เทคโนโลยีและระบบการบริหารจดัการที(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(มีประสิทธิภาพเพื(อลด
ต้นทนุทางโลจิสติกส์จึงมีแนวโน้มที(เพิ(มมากขึ �น 

ทั �งนี � จากตารางรายงานดชันีความสามารถด้านโลจิสติกส์ของธนาคารโลก สําหรับปี 2561 พบว่าประเทศไทยมี
ดชันีความสามารถด้านโลจิสติกส์อยู่ในอนัดบัที( 2 ของอาเซียนและอนัดบัที( 32 ของโลก ผู้ประกอบการต่างเล็งเห็นถึง
ความสาํคญัในการพฒันาประสทิธิภาพของความสามารถด้านโลจิสติกส์ รวมถึงพิจารณาใช้บริการผู้ให้บริการด้าน 
โลจิสติกส์เพิ(มขึ �น 
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ตารางเปรียบเทียบดัชนีความสามารถด้านโลจสิตกิส์ (LPI) ในกลุ่มประเทศอาเซียนปี 2561 

   
 

ที(มา: The World Bank LPI Report 2018 

 

นอกจากนี � การนําเข้าและการส่งออกผ่านท่าเรือแหลมฉบงัของประเทศไทย มีแนวโน้มเพิ(มขึ �นอย่างต่อเนื(อง
ตั �งแตปี่ 2553 จากแผนภาพด้านลา่งจะเห็นได้วา่ในช่วงปี 2557 - 2561 ปริมาณการนําเข้าและสง่ออกตู้คอนเทนเนอร์ผา่น
ทา่เรือแหลมฉบงัมีอตัราการเติบโตถวัเฉลี(ย (Compound annual growth rate: CAGR) ร้อยละ 5.8 
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เมยีนมาร์

อันดบัโลก 7 5 25 27 26 41 32 39 46 60 98 82 137
ดชันคีวามสามารถด้านโลจสิตกิส์ 4.00 4.03 3.61 3.60 3.61 3.22 3.41 3.27 3.15 2.90 2.58 2.70 2.30

1) พธิกีารศุลกากร 3.89 3.99 3.40 3.47 3.29 2.90 3.14 2.95 2.67 2.53 2.37 2.61 2.17

2) โครงสร้างพื*นฐาน 4.06 4.25 3.73 3.72 3.75 3.15 3.14 3.01 2.89 2.73 2.14 2.44 1.99

3) การเตรยีมการขนส่งระหว่างประเทศ 3.58 3.59 3.33 3.48 3.54 3.35 3.46 3.16 3.23 3.29 2.79 2.72 2.20

4) สมรรถนะผู้ให้บรกิารโลจสิตกิส์ท ั *งภาครฐัและธุรกจิ 4.10 4.09 3.59 3.57 3.59 3.30 3.41 3.40 3.10 2.78 2.41 2.65 2.28

5) ระบบการตดิตามและการตรวจสอบสินค้า 4.08 4.05 3.75 3.67 3.65 3.15 3.47 3.45 3.30 3.06 2.52 2.91 2.20

6) ความตรงต่อเวลาของการบรกิาร 4.32 4.25 3.92 3.72 3.84 3.46 3.81 3.67 3.67 2.98 3.16 2.84 2.91

จนีรายการ สิงค์โปร์ ญี:ปุ่น เกาหลใีต้ ไต้หวนั ลาว เมยีนมาร์มาเลเซยี ไทย เวยีดนาม อินโดนเีซยี ฟิลปิปินส์ กมัพูชา
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สถติิปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ผ่านท่าเรือแหลมฉบงัทั ;งนําเข้าและส่งออก ปี2557-2561  

  

หน่วย: ล้าน TEU ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ตู้คอนเทนเนอร์นําเข้า 3.11 3.30 3.49 3.77 3.99 

ตู้คอนเทนเนอร์สง่ออก 3.29 3.41 3.67 3.91 4.03 

รวม 6.40 6.71 7.16 7.68 8.02 

ที(มา: การทา่เรือแหง่ประเทศไทย 
 

จากปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ที(ผ่านท่าเรือแหลมฉบงัที(มีแนวโน้มเพิ(มขึ �นอย่างตอ่เนื(อง และเพื(อก้าวสูก่ารเป็น 1 ใน 
10 ประเทศของโลกที(มีเรือผ่านท่ามากที(สดุ การท่าเรือแห่งประเทศไทยจึงผลกัดนัโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง 
โครงการขั �นที( 3 เพื(อพฒันาศกัยภาพการแข่งขนัทางการขนส่งสินค้าทางทะเล เป็นประตูการค้าของกลุ่มประเทศเพื(อน
บ้านในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ �าโขง (Gateway Port of the Sub Region) และเป็นศูนย์กลางการเชื(อมโยงข้อมูลทางการค้า 
การคมนาคมขนสง่ รวมทั �งขยายโอกาสทางการค้าและการลงทนุของประเทศ โดยจะใช้ระยะเวลาการดําเนินงานทั �งหมด 
10 ปี (พ.ศ. 2554 – 2563) 

ในปัจจบุนั ทา่เรือแหลมฉบงัระยะที( 1 สามารถรองรับตู้สนิค้าได้จํานวน 4 ล้าน TEU ตอ่ปี, ทา่เรือแหลมฉบงัระยะที( 
2 ที(รองรับได้ 6.8 ล้าน TEU ตอ่ปี (รวม 10.8 ล้าน TEU) และทา่เรือแหลมฉบงัระยะที( 3 สามารถรองรับปริมาณตู้คอนเทน
เนอร์ได้ไม่ตํ(ากว่า 8 ล้าน TEU ต่อปี ดังนั �นความสามารถในการรองรับตู้ คอนเทนเนอร์ของท่าเรือแหลมฉบังเมื(อเต็ม
ศกัยภาพทั �ง 3 ระยะ จะไมต่ํ(ากวา่ 18 ล้าน TEU ตอ่ปี  

ในปี 2561 โครงการพฒันาทา่เรือแหลมฉบงัระยะที( 3 อยูร่ะหวา่งประกาศเชิญชวนและขายเอกสารคดัเลอืกเอกชน
เข้าร่วมลงทนุและคาดวา่จะรู้ผลภายในต้นปี 2562 สามารถดขู้อมลูเพิ(มเตมิได้ที( (www.laemchabangportphase3.com) 
ซึ(งทา่เรือแหลมฉบงัระยะที( 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
อุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยในปี 2561 ประเทศไทยนําเข้าและส่งออกสินค้าอนัตราย เท่ากับ 3.85 ล้านตนัต่อปี 
และ  2.70 ล้านตนัตอ่ปี ตามลาํดบั (ที(มา: กรมโรงงานอตุสาหกรรม) 

ในช่วงปี 2557 - ปี 2561 ปริมาณการนําเข้าและสง่ออกสินค้าอนัตรายที(เป็นสารเคมีได้เติบโตอย่างตอ่เนื(อง อตัรา
การเติบโตถวัเฉลี(ย (CAGR) ของปริมาณการนําเข้า และปริมาณการสง่ออกสารเคมีอนัตรายคิดเป็นร้อยละ 5.8 และ ร้อย
ละ 3.5 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
ท่าเรือแหลมฉบงัในรอบห้าปีที(ผ่านมา (ปี 2557 - ปี 2561) มีอตัราการเติบโตถวัเฉลี(ย(CAGR) ร้อยละ 3.5 และคาดวา่จะ
มีปริมาณเพิ(มขึ �นตามภาวะเศรษฐกิจที(ขยายตวั เนื(องมาจากความต้องการใช้สินค้าของผู้ ผลิตซึ(งจะสั(งสินค้าเข้ามา
เฉพาะที(ต้องการใช้งานเทา่นั �น ประกอบกบัปริมาณเรือสินค้าที(มีแนวโน้มจะเปลี(ยนมาเข้าที(ท่าเรือแหลมฉบงัมากขึ �น จาก
การที(ทา่เรือกรุงเทพไมส่ามารถรองรับเรือสนิค้าขนาดใหญ่ซึ(งต้องอาศยัร่องนํ �าลกึมากๆ  
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ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์สาํหรับสินค้าอันตรายที�ผ่านท่าเรือแหลมฉบัง  

 
ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ 
ประเทศไทยเป็นหนึ(งในฐานการผลิตรถยนต์เพื(อการส่งออกที(สําคญัของภูมิภาคเอเชีย ด้วยศกัยภาพและความ

พร้อมในด้านปัจจัยพื �นฐานในการผลิต เช่น อุตสาหกรรมชิ �นส่วนยานยนต์ และแรงงานที(มีทักษะฝีมือ รวมทั �งการ
สนบัสนนุจากนโยบายภาครัฐในการผลิตและค้ารถยนต์เสรี การให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี และการยกเลิกมาตรการ
บงัคบัใช้ชิ �นสว่นในประเทศ ประเทศที(นําเข้ารถยนต์ที(สําคญัของไทย คือ อินโดนีเซีย ญี(ปุ่ น และเยอรมนี ตามลําดบั  โดย
อตุสาหกรรมยานยนต์ไทยมีปริมาณการผลติและสง่ออกรถยนต์ของไทยในช่วงปี 2557 - ปี 2561 ดงัตาราง 

ปริมาณการผลิตและส่งออกรถยนต์ของไทยปี 2557 - 2561 

 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

การผลติรถยนต์ (ล้านคนั) 1.88 1.91 1.94 1.99 2.16 
การสง่ออกรถยนต์ (ล้านคนั) 1.13 1.20 1.19 1.13 1.14 

อุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2561 ปริมาณการผลิตเติบโตจากปีก่อนตามสภาพเศรษฐกิจที(มีแนวโน้มขยายตวัดีขึ �น 
ขณะที(ยอดสง่ออกรถยนต์มีปริมาณเติบโตขึ �นจากปีก่อนเพียงเล็กน้อย เนื(องจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าชะลอตวัลง 
เช่น ตลาดตะวนัออกกลาง แอฟริกา อเมริกากลา่งและอเมริกาใต้ 
(ที(มา : สํานกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม) 

แนวโน้มชาวต่างชาตทิี�เข้ามาประกอบอาชพีในประเทศไทย 

ชาวตา่งชาติที(มีทกัษะฝีมือเข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทยเป็นกลุม่ลกูค้าเป้าหมายของการให้บริการขนย้าย
ในประเทศและต่างประเทศของบริษัทฯ โดยแนวโน้มที(ชาวต่างชาติจะเข้ามาลงทุนและประกอบอาชีพในประเทศไทย 
สามารถสรุปได้ ดงันี � 

ประเทศไทยในปัจจุบนัเป็นประเทศที(น่าสนใจในการเข้ามาลงทนุของชาวต่างชาติ ด้วยตําแหน่งที(ได้เปรียบด้าน
ยทุธศาสตร์อนัเป็นประตสููใ่จกลางเอเชียและเป็นเส้นทางเปิดกว้างสูภ่มูิภาคลุม่แม่นํ �าโขง ซึ(งเป็นตลาดใหม่ที(มีศกัยภาพ
ทางธุรกิจ ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที(มีอตัราการเติบโตสงู ประกอบกับความพร้อมในเรื(องสิ(ง
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171,110 171,991
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อํานวยความสะดวกทั �งในด้านการขนสง่ การคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให้ประเทศไทยพร้อมเปิดรับธุรกิจทกุ
รูปแบบจากนกัลงทนุชาวตา่งชาติ นอกจากนี �นโยบายการลงทนุของประเทศไทยมีความชดัเจนโดยมุง่เน้นการเปิดเสรีและ
ส่งเสริมการค้าเสรี โดยรัฐบาลได้ร่วมส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ(งนําไปสู่การพฒันาทกัษะ เทคโนโลยี และ
นวตักรรม ประเทศไทยจึงได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าเป็นแหล่งรองรับการลงทุนที(น่าดึงดูดที(สดุแห่งหนึ(งอย่าง
ตอ่เนื(อง 

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

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

โดยสถานการณ์แรงงานต่างด้าวกลุ่มประเทศอาเซียน ณ เดือน ธันวาคม 2561 มีจํานวนคนต่างด้าวที(ได้รับ
อนุญาตทํางานคงเหลือทั(วราชอาณาจักร จํานวนทั �งสิ �น 2.12 ล้านคน เพิ(มขึ �นร้อยละ 13.4 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปี
ก่อน  

อตุสาหกรรมอาหารของประเทศไทยนอกจากจะเป็นอตุสาหกรรมเพื(อการบริโภคในประเทศแล้ว ยงัมีการสง่ออกไป
ตา่งประเทศ หนึ(งในผลติภณัฑ์อาหารสง่ออกที(สาํคญัคือ ปลาทนูา่กระป๋องแปรรูป และเนื �อสตัว์แช่เย็นและแช่แข็ง 

สถานการณ์การสง่ออกทนู่ากระป๋องของไทยมีมูลค่าลดลงอย่างต่อเนื(องตั �งแต่ปี 2555 เนื(องจากคู่ค้าในประเทศ
แถบตะวนัออกกลางเปลี(ยนไปซื �อสินค้าจากประเทศคู่แข่งซึ(งมีราคาถูกกว่า ประกอบกับสถานการณ์ทางการเมืองใน
ประเทศกลุม่ดงักลา่ว ทําให้ผู้ประกอบการมีการชําระสนิค้าที(ลา่ช้า  
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ปี 2559 การส่งออกสินค้าประมงของไทย ได้รับผลกระทบจากการทําประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) จาก
สหภาพยโุรป สง่ผลต่อภาพลกัษณ์ของสินค้าไทย อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ(งหลงัของปี 2559 สหรัฐฯได้ปรับระดบัการจดั
อนัดบัการค้ามนษุย์ของไทยจาก Tier 3 มาเป็น Tier 2 นบัเป็นสญัญาณบวกที(ดีตอ่สนิค้าประมง ประกอบกบัคา่เงินบาทที(
ออ่นคา่ ทําให้มลูคา่การสง่ออกทนูา่กระป๋องเพิ(มขึ �นจากปีก่อน 

และในปี 2561 การส่งออกทูน่ากระป๋อง และแปรรูปเดือน ม.ค.- ธ.ค.2561 คิดเป็น มูลค่า2,274.45 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เมื(อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีที(ผ่านมา มลูค่าเพิ(มขึ �นร้อยละ 9.2 อตัราการเติบโตถวัเฉลี(ย (CAGR) ของมลูค่า
การสง่ออกรวมของทนูา่กระป๋องแปรรูป ในช่วงปี 2558-2561 เพิ(มขึ �นร้อยละ 4.43 ตามกราฟด้านลา่ง 

 
                                มูลค่าการส่งออกรวมของปลาทนู่ากระป๋องแปรรูป 

  
      ที(มา : สํานกัสง่เสริมการค้าสินค้าเกษตรและอตุสาหกรรม  กรมสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

 

สําหรับการสง่ออกเนื �อสตัว์แช่เย็นและแช่แข็ง ดงัแผนภาพด้านลา่ง อตัราการเติบโตถวัเฉลี(ย (CAGR) ของมลูค่า
การส่งออกเนื �อไก่ เป็ด และเนื �อสกุร ในช่วงปี 2558 - ปี 2561 เพิ(มขึ �นร้อยละ 18.1 โดยมูลค่าการส่งออก 5 อนัดบัแรก
สงูสดุเป็นการสง่ออกไปยงัประเทศญี(ปุ่ น และประเทศเพื(อนบ้านในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ นอกจากนี �ประเทศที(เคยห้าม
นําเข้าเนื �อสตัว์ปีกสดจากไทยในอดีตบางประเทศ (บาห์เรน ฮ่องกง แอฟริกาใต้ รัสเซีย ฟิลิปปินส์) ได้ยกเลิกมาตรการ
ดงักลา่วแล้ว สง่ผลให้การสง่ออกเนื �อสตัว์แช่เย็นและแช่แข็งยงัคงมีการเติบโตอยา่งตอ่เนื(อง 

มูลค่าการส่งออกเนื ;อสัตว์แช่เยน็ และแช่แข็ง (ไก่ เป็ดและสุกร) 

 
ที(มา : สํานกัสง่เสริมการค้าสินค้าเกษตรและอตุสาหกรรม  กรมสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
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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 การว่าจ้างผู้ ที(มีความเชี(ยวชาญในการบริหารห้องเย็นและการเช่าพื �นที(การรับฝากจึงเป็น
ทางเลอืกที(จะทําให้ธุรกิจของผู้ประกอบการมีประสทิธิภาพมากยิ(งขึ �น 

2.3 สิทธิประโยชน์ที�ได้รับ 

1) สิทธิประโยชน์ที�ได้รับจากเขตปลอดอากร (Free Zone) 

ผู้ ใช้บริการรับฝากสนิค้าของบริษัทฯ บนพื �นที(เขตปลอดอากรของกลุม่บริษัท ซึ(งประกอบด้วย เขตปลอดอากรของ
คลงัสินค้าเพื(อรับฝากสินค้าทั(วไปในเขตพื �นที(แหลมฉบงั พื �นที(รับฝากรถยนต์ในเขตพื �นที(แหลมฉบงั และคลงัสินค้าเพื(อรับ
ฝากสินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็งบนถนนสวุินทวงศ์ 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(อรับฝากสินค้าควบคมุอณุหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง กล่าวคือ PCS JWDP 
และ JPK ได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุ จากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุหรือบีโอไอ โดยบตัรสง่เสริมการลงทนุที(บริษัท
ดงักลา่วได้รับจะทําให้บริษัทเหลา่นี �มีสทิธิพิเศษทางภาษีที(สาํคญัดงัตอ่ไปนี � 



 

แบบ 56-1 ปี 2561บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นที( 1 หน้า 64 / 103 

-   ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาํหรับเครื(องจกัรและอปุกรณ์ 

-   ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิที(ได้จากการประกอบกิจการ มีกําหนด 8 ปี นบัจากวนัที(เริ(มมี
รายได้จากการประกอบกิจการนั �น 

-   ได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการที(ได้รับการสง่เสริมการลงทนุไปรวมคํานวณเพื(อเสียภาษีเงินได้สําหรับ
ระยะเวลาที(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(อให้สอดคล้องกบัเป้าหมายของกลุม่
บริษัท   

1) การจดัหาที(ดิน 

การจดัหาที(ดินของกลุม่บริษัท สว่นใหญ่ทําผา่น 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(ดนิ
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
ความนา่สนใจของที(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 และประสบการณ์ในการประกอบการขนส่งตู้คอน
เทนเนอร์มาแล้วไมน้่อยกวา่ 1 ปี  

−  รถขนสง่จะต้องเป็นรถที(จดทะเบียนถกูต้องตามที(กรมการขนสง่ทางบกกําหนด 

−  ผู้ รับจ้างภายนอกจะต้องทําประกนัภยัสนิค้าอนัตรายทกุประเภทและตู้คอนเทนเนอร์จํานวนเงินขั �นตํ(าอย่าง
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 รับเหมาก่อสร้างได้ถกูกําหนดไว้ในคู่มือกระบวนการคดัเลือกและการประเมิน
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 รับจ้างช่วงต้องมีการระบุวิธีการควบคมุคุณภาพงาน อาทิ มีการจ้างหวัหน้างานเพื(อควบคมุ
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 �นหรือมีผู้ประกอบการรายใหมเ่ข้ามา 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(ในการให้บริการตา่งๆ ไม่ว่าจะเป็นคลงัสินค้าสําหรับสินค้าทั(วไป คลงัสินค้าควบคมุอณุหภมูิ

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 อาจลงนามในสญัญากบัลกูค้ารายสําคญัก่อนการก่อสร้างหรือสั(งซื �อเครื(องจกัรและอปุกรณ์เพื(อให้แน่ใจว่า
บริษัทฯ จะสามารถจดัหาลกูค้าได้อย่างพอเพียง ในบางโอกาสบริษัทฯ อาจพิจารณาดําเนินโครงการโดยเช่าคลงัสินค้า
จากผู้ อื(น หรือใช้วิธีการจดัหาบริการจากผู้ ให้บริการรายอื(นแก่ลกูค้าเพื(อลดจํานวนเงินลงทุนที(บริษัทฯ จะต้องใช้ในการ
ขยายกิจการและลดความเสี(ยงจากการลงทนุดงักลา่ว 
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ความเสี(ยงในการจดัหาคูค้่า 

3.1.3 ความเสี�ยงจากความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าให้กับลกูค้าของบริษัทฯ ซึ(งความต้องการของสินค้า

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

เพื(อลดความเสี(ยงดงักลา่วบริษัทฯ จึงได้ทําการขยายขอบเขตการให้บริการของบริษัทฯ ไปยงัสินค้าประเภทตา่งๆ 
เช่น สนิค้าทั(วไป สนิค้าประเภทรถยนต์ สนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง ซึ(งการขยายขอบเขตไปยงัสนิค้าหลายๆ 
ประเภท ทําให้บริษัทฯ ไม่พึ(งพิงอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึ(งมากจนเกินไป และช่วยลดความเสี(ยงจากความผนัผวน
ของสภาวะเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามหากเศรษฐกิจของประเทศไทยประสบกับภาวะชะลอตวัในภาพรวม การให้บริการ
สนิค้าในหลายประเภทอาจไมส่ามารถช่วยลดความเสี(ยงดงักลา่วได้ 

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

หรือมากกว่า  หากลกูค้าเหลา่นี �ไม่ต่อสญัญาเมื(อสญัญาการให้บริการหมดอาย ุอาจทําให้บริษัทฯ สญูเสียรายได้และทํา
ให้กําไรของบริษัทฯ ลดลง บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเสี(ยงในเรื(องดงักลา่วเป็นอยา่งดี บริษัทฯ จึงมุง่เน้นในการให้บริการที(
ดีเพื(อสร้างความพึงพอใจให้กบัลกูค้า เพื(อให้ลกูค้าตอ่สญัญากบับริษัทฯ 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 2560 จํานวน 565.4 ล้านบาท และ ณ วนัที( 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 352.6 ล้าน
บาท ซึ(งเงินกู้ยืมสว่นใหญ่มีอตัราดอกเบี �ยแบบลอยตวั (Floating interest rate) ดงันั �นหากอตัราดอกเบี �ยในตลาดปรับตวั
สงูขึ �น กลุม่บริษัทฯ ก็จะมีภาระในการจ่ายดอกเบี �ยที(สงูขึ �น ซึ(งจะมีผลกระทบทําให้กําไรของกลุม่บริษัทฯ ลดลง 

อย่างไรก็ตาม อตัราดอกเบี �ยเงินกู้ของกลุม่บริษัทฯ ที(กู้ยืมจากสถาบนัการเงินสว่นใหญ่ในปัจจุบนัอยู่ในอตัราไม่
เกินกวา่อตัราดอกเบี �ยเงินกู้สาํหรับลกูค้าชั �นดี (Minimum Lending Rate หรือ MLR) ของสถาบนัการเงินนั �นๆ ประกอบกบั
การที(แผนการจดัหาเงินทนุเพื(อพฒันาโครงการฯ ของกลุม่บริษัท นั �นไม่ได้พึ(งพิงการใช้เงินกู้จากสถาบนัทางการเงินเพียง
อย่างเดียว แต่กลุม่บริษัทฯ 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 
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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 

3.1.7 ความเสี�ยงจากการดาํเนินธุรกิจภายใต้สัญญาสัมปทานกับหน่วยงานภาครัฐและการตีความของคู่สัญญา 

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

ในเดือนกนัยายน 2559 ที(ผ่านมา การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) สง่หนงัสือเรียกเก็บผลประโยชน์ตอบแทน
จากการให้บริการเพิ(มเติม โดยปัจจุบนับริษัทฯกําลงัดําเนินการเจรจากบักทท. เพื(อหาข้อยตุิสําหรับการเรียกเก็บครั �งนี � 
เนื(องจากค่าธรรมเนียมดงักล่าวกําหนดเพิ(มเติมตามประกาศการท่าเรือในปี 2554 ซึ(งไม่ได้กําหนดอยู่ในสญัญาลงทนุ
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 อาจส่งผลกระทบต่อระดบัความมั(นใจของนกัลงทุน ซึ(งอาจส่งผลให้การลงทุนในประเทศลดลง 
เศรษฐกิจเกิดการชะลอตวั นอกจากนี � ความไม่มั(นคงทางการเมือง และการเปลี(ยนขั �วอํานาจทางการเมืองอาจสง่ผลให้
เกิดการเปลี(ยนแปลงในด้านนโยบาย กฎหมาย และ ระเบียบปฏิบตัิต่างๆ ของภาครัฐ ซึ(งอาจสง่ผลกระทบต่อการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ 

3.1.9 ความเสี�ยงจากเสถยีรภาพของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

บริษัทฯ ได้นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารคลงัสนิค้าเพื(อเพิ(มประสทิธิภาพในการดําเนินงาน 
และลดต้นทนุของกลุม่บริษัท โดยระบบดงักลา่วครอบคลมุตั �งแต่กระบวนการรับสินค้าจนถึงกระบวนการสง่มอบสินค้า
ให้กับลกูค้า ดงันั �น หากระบบดงักล่าวมีความผิดพลาดอย่างมีนยัสําคญั เช่น เกิดการติดไวรัสในระบบทําให้ข้อมลูสญู
หาย อาจสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ  
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อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบสาํรองข้อมลูที(เพียงพอและมีประสทิธิภาพเพื(อป้องกนัความเสยีหายของข้อมลู 
รวมทั �งยงัได้จดัจ้าง บริษัท ไดนามิคไอที โซลชูั(น จํากัด ("DITS") ซึ(งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในการพฒันา ซ่อมแซม 
และบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัทให้มีเสถียรภาพ ทําให้บริษัทฯ สามารถแก้ไขระบบในกรณีที(
ระบบเกิดความเสยีหายได้อยา่งรวดเร็ว 

3.1.10 ต้นทุนเงนิเดอืนและค่าแรงของกลุ่มบริษัทอาจเพิ�มขึ ;นอย่างต่อเนื�อง 

ต้นทนุเงินเดือนและค่าแรงคิดเป็นต้นทนุประมาณร้อยละ 17.0 ของต้นทนุในการให้บริการของบริษัทฯ ที(ผ่านมา
อตัราคา่แรงในประเทศไทยมีการปรับเพิ(มขึ �นอยา่งตอ่เนื(อง บริษัทฯ จึงไมส่ามารถรับรองได้วา่ อตัราคา่แรงในประเทศไทย
จะไม่เพิ(มขึ �นอีกในอนาคต ซึ(งในช่วง 5 ปีที(ผ่านมา (2557-2561) ต้นทนุค่าแรงของกลุม่บริษัทมีการปรับเพิ(มขึ �นตามอตัรา
ค่าแรงโดยรวมของประเทศที(เพิ(มขึ �นทั �งนี � หากอตัราค่าแรงในประเทศไทยยงัมีการปรับเพิ(มขึ �นอย่างต่อเนื(อง จะทําให้
ต้นทนุการให้บริการของบริษัทฯ เพิ(มขึ �นตามไปด้วย และกลุม่บริษัทอาจไมส่ามารถผลกัภาระต้นทนุที(เพิ(มขึ �นให้กบัลกูค้า
ได้ทั �งหมด ดงันั �น หากต้นทนุค่าแรงของบริษัทฯ ยงัคงเพิ(มขึ �นอย่างต่อเนื(อง การดําเนินธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ฐานะทาง
การเงิน และผลประกอบการของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญั 

อย่างไรก็ตาม หากต้นทนุคา่แรงของบริษัทฯ โดยรวมมีการปรับเพิ(มสงูขึ �น บริษัทฯ จะใช้นโยบายควบคมุต้นทนุใน
ส่วนอื(นเพื(อรักษาระดับอัตรากําไรให้เป็นไปตามเป้าหมายที(กําหนดไว้ นอกจากนี � บริษัทฯ ได้นําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารจดัการคลงัสินค้า และการขนสง่ของกลุม่บริษัท ซึ(งช่วยลดการพึ(งพิงทรัพยากรบคุคล
ของกลุม่บริษัท 

3.1.11 บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากการสูญเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีที�ได้รับอนุมัตจิากสาํนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“บีโอไอ”) 

บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จากบตัรสง่เสริมการลงทนุที(ได้รับจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุในการดําเนิน
ธุรกิจคลงัสินค้าเพื(อรับฝากสินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็ง ซึ(งให้สิทธิประโยชน์กบักลุม่บริษัทภายใต้เงื(อนไขที(
กําหนดไว้เป็นการเฉพาะ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ(มเติมในสว่นที( 4.2 หวัข้อ 4.2.2 สทิธิและประโยชน์ จากการได้รับ
การสง่เสริมการลงทนุ) 

ภายใต้ข้อกําหนดและเงื(อนไขการอนมุตัิสิทธิประโยชน์ของบีโอไอกําหนดให้บริษัทที(ได้รับบตัรสง่เสริมการลงทุน
ของกลุม่บริษัท 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(งอาจทําให้บริษัทดงักลา่วเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีและสิทธิประโยชน์
อื(นๆ ที(ได้รับอนมุตัิจากบีโอไอ ทั �งนี �การสญูเสยีสทิธิประโยชน์ดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อการ
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ดําเนินธุรกิจโอกาสทางธุรกิจฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ (โปรดดรูายรายละเอียดสทิธิประโยชน์ที(
ได้รับจากบตัรสง่เสริมการลงทนุในสว่นที( 1 หวัข้อที( 2.3 สทิธิประโยชน์ที(ได้รับ) 

ทั �งนี � จนถึง ณ วนัที( 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหาในการปฏิบตัิตามข้อกําหนดและเงื(อนไข
ภายใต้การอนมุตัิจากบีโอไอแตอ่ยา่งใด 

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 

กลุม่บริษัทมีค่าใช้จ่ายและคาดว่าจะมีคา่ใช้จ่ายอย่างตอ่เนื(องในการประกอบธุรกิจเพื(อให้สามารถปฏิบตัิได้ตาม
ข้อกําหนดของกฎหมายต่างๆ และค่าใช้จ่ายเหล่านี �อาจเพิ(มขึ �นในอนาคต ในกรณีที(มีการฝ่าฝืนข้อกําหนดดังกล่าว 
กฎหมายกําหนดคา่ปรับในจํานวนที(สงู รวมถึงหน่วยงานกํากบัดแูลมีอํานาจออกคําสั(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(อวา่การประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทในปัจจบุนันั �นมีการปฏิบตัิตามกฎระเบียบที(
สําคัญ บริษัทฯ อาจไม่สามารถรับรองได้ว่าหน่วยงานกํากับดูแลจะไม่กําหนดกฎระเบียบเพิ(มเติมหรือเพิ(มอัตรา
ค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับอนัเนื(องมาจากการไม่ปฏิบตัิตามเงื(อนไข ซึ(งอาจทําให้กลุม่บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ(มขึ �นอยา่งมาก
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 
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นอกจากนี � แม้วา่ในปัจจบุนัพนกังานของกลุม่บริษัท มิได้เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน และกลุม่บริษัท ไมไ่ด้ทํา
การตกลงเกี(ยวกบัสภาพการจ้างใดๆ อยา่งไรก็ดี ข้อเท็จจริงดงักลา่วอาจมีการเปลี(ยนแปลงได้ในอนาคต หากพนกังานของ
บริษัทฯ เข้าร่วมสหภาพแรงงานและกลุม่บริษัทไมส่ามารถเจรจาตกลงกบัสหภาพแรงงานหรือไมส่ามารถเจรจาเงื(อนไขที(
เป็นประโยชน์ตอ่กลุม่บริษัทได้สาํเร็จ หรือหากกลุม่บริษัท ประสบกบัภาวะธุรกิจหยดุชะงกัหรือประสบปัญหาด้านแรงงาน
ในโรงงานใดๆ ของกลุม่บริษัทแล้ว กลุม่บริษัทอาจได้รับผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ฐานะทางการเงินและผล
ประกอบการ 

อย่างไรก็ดี ตลอดระยะเวลาที(ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหาพนกังานนดัหยดุงานหรือประท้วงแตอ่ยา่งใด 
เนื(องจากบริษัทฯ มีนโยบายในการพฒันาศกัยภาพ และปฏิบตัิตอ่พนกังานอยา่งเทา่เทียมกนั และดแูลให้มีสวสัดิการและ
สภาพแวดล้อมการทํางานที(ดี 

3.1.14 ความเสี�ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ 

บริษัทฯ อาจมีความเสี(ยงจากการดําเนินธุรกิจในตา่งประเทศ เนื(องจากการดําเนินธุรกิจในตา่งประเทศจะมีปัจจยั
ความเสี(ยงเพิ(มเติมสําหรับบริษัทฯ จากความไม่คุ้นเคยในการทําธุรกิจ วฒันธรรมพื �นเมือง กฎหมาย ข้อบงัคบั ตลอดจน
สภาพภมูิอากาศและปัจจยัทางธรรมชาติ นอกจากนั �น นโยบายและแผนการขยายตลาดให้บริการไปยงัตา่งประเทศ อาจ
ทําให้บริษัทฯ ต้องเผชิญกบัการแข่งขนักบัคูแ่ขง่ทางการค้ามากขึ �น เนื(องจากมีบริษัทต่างชาติจํานวนมากที(อาจให้บริการ
ในลกัษณะใกล้เคียงกนั 

บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัในการลงทนุในตา่งประเทศ โดยจะทําการวิเคราะห์ความเสี(ยงในด้านต่างๆ เพื(อใช้เป็น
ส่วนประกอบในการตดัสินใจในการลงทุน โดยหากเงินลงทุนมีจํานวนที(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 2561 บริษัทฯ มี
รายได้จากการให้บริการในรูปของเงินตราต่างประเทศประมาณร้อยละ 1.3 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(องกบัสญัญาลงทุน บริหาร และประกอบการคลงัสินค้าอนัตราย ณ ท่าเรือแหลมฉบงั
ประมาณร้อยละ 19.3 ของรายได้รวม สญัญาดงักลา่วจะหมดอายใุนวนัที( 30 กนัยายน 2576 หลงัจากสญัญาหมดอายุ
บริษัทฯ อาจจะต้องขอต่อสญัญากบัการท่าเรือแห่งประเทศไทย หากบริษัทฯ ไม่สามารถต่อสญัญาดงักล่าวได้บริษัทฯ 
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อาจสญูเสียรายได้และกําไรที(เกี(ยวเนื(องจากสญัญาดงักล่าว ทั �งนี � บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเสี(ยงดงักล่าวเป็นอย่างดี 
บริษัทฯ จึงทําการขยายการให้บริการในสว่นอื(น เพื(อลดผลกระทบจากการพึ(งพิงรายได้จากสญัญาดงักลา่ว  

นอกจากนั �น บริษัทฯ ได้ควบคมุดแูลให้มีการดําเนินการตามสญัญาอย่างถกูต้องเพื(อสร้างความมั(นใจให้แก่การ
ทา่เรือแหง่ประเทศไทยในกรณีที(การทา่เรือแหง่ประเทศไทยจะต้องเลอืกผู้ประกอบการคลงัสนิค้าอนัตรายเมื(อหมดสญัญา 

3.1.17 ความเสี�ยงจากการผิดเงื�อนไขสัญญาเงนิกู้กับสถาบนัการเงนิ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ทําการกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินที(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) 
ก็ได้นําเงินดงักลา่วบางสว่น ชําระเงินกู้กบัสถาบนัการเงินเป็นที(เรียบร้อยแล้ว โดยในปีบญัชี 2561 บริษัทฯ มีอตัราสว่น
หนี �สินรวมต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น ประมาณ 1.0 เท่า และพยายามรักษาอตัราสว่นดงักลา่ว ให้ไม่เกิน 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(งหากสญัญาต่างๆ 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 มองว่าอาจจะทําการย้ายคลังสินค้าไปยังพื �นที(ใหม่ที(มีความได้เปรียบ
ทางด้านโลจิสติกส์ในอนาคตเทา่นั �น 

3.2.2 ความเสี�ยงในการจัดหาที�ดนิเพื�อการขยายกิจการ 

บริษัทฯ มีนโยบายในการจดัซื �อที(ดิน โดยมุ่งเน้นที(จะจดัหาที(ดินที(มีศกัยภาพและสามารถนํามาพฒันาโครงการได้
ทนัที ดงันั �นกลุม่บริษัทจึงไมม่ีนโยบายในการซื �อที(ดินสะสม (Land Bank) โดยที(ยงัไมม่ีแผนการพฒันาไว้เป็นจํานวนมากๆ 
เพื(อการพฒันาโครงการตา่งๆ ในอนาคต แต่เนื(องจากการแขง่ขนัที(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  
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อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการจดัทําแผนการสํารวจและจดัซื �อที(ดินให้สอดคล้องกบัการนําไปพฒันาโครงการ ของ
บริษัทฯ อยา่งตอ่เนื(อง เพื(อให้บริษัทฯ สามารถจดัหาที(ได้อยา่งรวดเร็วเมื(อบริษัทฯ มีโครงการใหม ่

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/หรือความเสียหายสืบเนื(องทั �งหมด อาทิ ความ
เสียหายซึ(งเกิดขึ �นจากสงครามและภยัก่อการร้าย หรือในกรณีที(มลูค่าความเสียหายมากกว่าจํานวนเงินประกนัภยั และ
บริษัทฯ อาจมีความเสี(ยงจากการที(บริษัทประกันภัยไม่สามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามที(ระบุไว้ในกรมธรรม์ได้ 
นอกจากนี � บริษัทฯ อาจมีความเสี(ยงที(ไมส่ามารถตอ่กรมธรรม์ได้ในราคาที(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
ถูกฟ้องร้องจากความเสียหาย ความเสี(ยงจากการถกูฟ้องร้องจากการสญูหายของสินค้า รวมทั �งความเสี(ยงจากการถกู
ฟ้องร้องจากการเกิดอบุตัิเหตรุะหวา่งการทํางาน ซึ(งอาจก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่ชีวิตและทรัพย์สินทั �งในสว่นที(เป็นของ
บริษัทฯ ลกูค้าของบริษัทฯ หรือในกรณีที(อบุตัิเหตมุีความรุนแรง เช่น การเกิดเพลิงไหม้หรือระเบิดหรือรั(วไหลจากสารเคมี
หรือสินค้าที(เก็บในคลงัสินค้าอันตราย อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินแก่บุคคลอื(นที(อยู่ในหรือ
โดยรอบบริเวณคลงัสินค้าด้วย ทั �งนี � บริษัทฯ มีการจัดเก็บสินค้าอนัตรายประเภทสินค้าที(ติดไฟง่าย และสารเคมีที(อาจ
ก่อให้เกิดอนัตรายจากการสดูดมหรือสมัผสัในคลงัสินค้าอนัตราย โดยบริษัทฯ ได้ทําประกนัภยัที(เกี(ยวเนื(องกบัการดําเนิน
ธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ(งครอบคลมุถึงสินค้าที(รับฝากในคลงัสินค้าของกลุ่มบริษัท และระบุความรับผิดชอบสงูสดุของ
บริษัทฯ ในกรณีที(สินค้าเกิดได้รับความเสียหายไว้ในสญัญากบัลกูค้าของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การทําประกนัภยัของ
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
ทะเลแปรรูปสง่ออกจําเป็นต้องคงระดบัวตัถดุิบคงเหลือสําหรับเตรียมการผลิตอยูใ่นระดบัตํ(า ตั �งแต่ไตรมาส 2/2559 เป็น 
ต้นมา จึงเป็นเหตใุห้มีรายได้และกําไรขั �นต้นที(ลดลง อย่างไรก็ตาม เพื(อรับมือกับสถานการณ์ดงักล่าว บริษัทฯมีการหา
สนิค้าควบคมุอณุหภมูิประเภทอื(นๆเข้ามา จดัเก็บในคลงัสนิค้าเพิ(มเติม เช่น สตัว์ปีกและสนิค้าเกษตรแปรรูป เพื(อทดแทน
สนิค้าประมงที(มีปริมาณลดลง นอกจากนี � ยงัมีการควบคมุต้นทนุผนัแปรตา่งๆให้อยูใ่นระดบัตํ(าเพื(อยงัคงอตัรากําไรไว้ ซึ(ง
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ในปัจจุบนัธุรกิจฯ มีสินค้าสตัว์ปีกที(เข้าฝากในคลงัสินค้าและงานรับจ้างผสมชีสในเขตห้องเย็นปลอดอากรเพิ(มขึ �นอย่าง
ตอ่เนื(อง 

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 

ความรับผิดชอบของกลุม่บริษัทในการให้บริการขนส่งสินค้าเริ(มตั �งแต่การรับสินค้า และจะสิ �นสดุเมื(อได้สง่มอบ
สินค้าให้กบัลกูค้า ทั �งนี � กระบวนการขนสง่สินค้ามีความเสี(ยงที(อาจเกิดความผิดพลาดหรือเกิดอบุตัิเหตทีุ(สง่ผลให้สินค้า
เกิดความเสียหาย ซึ(งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการชดเชยคา่เสียหายตามมา สง่ผลกระทบต่อชื(อเสียง รายได้ และกําไร
ของกลุม่บริษัท 

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

3.3.3 ความเสี�ยงจากการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าไม่ทนัตามกาํหนดเวลา 

สญัญาให้บริการขนส่งของบริษัทฯ โดยทั(วไปจะระบุเวลาที(ต้องส่งมอบสินค้า หากบริษัทฯ ส่งมอบสินค้าให้กบั
ลกูค้าไม่ทนัตามกําหนดเวลา บริษัทฯ อาจต้องจ่ายค่าปรับเพื(อชดเชยความเสียหายที(อาจเกิดขึ �นจากการล่าช้า ซึ(งอาจ
สง่ผลกระทบตอ่รายได้และกําไรของบริษัทฯ และอาจสง่ผลเสยีตอ่ชื(อเสยีงและความไว้วางใจจากลกูค้ารายอื(นๆ ทําให้เสยี
โอกาสทางธุรกิจในอนาคตได้  

บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความเสียหายที(อาจเกิดขึ �นจากการลา่ช้าของการสง่มอบ บริษัทฯ จึงได้มีการพฒันาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื(อติดตามสถานะสนิค้าระหวา่งการขนสง่ ทําให้บริษัทฯ และลกูค้าสามารถรับทราบถึงสถานะและ
ที(อยู่ของสินค้า ตลอดจนแก้ไขปัญหาตา่งๆ ที(อาจเกิดขึ �นได้อยา่งทนัท่วงที อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้วา่
จะสามารถสง่มอบสนิค้าได้ตรงตามกําหนดสาํหรับงานทกุงาน  เนื(องจากความลา่ช้าบางกรณีอาจเกิดจากปัจจยัที(บริษัทฯ 
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ไม่สามารถควบคมุได้ เช่น การชุมนมุ ภยัพิบตัิธรรมชาติ เป็นต้น อย่างไรก็ดีที(ผ่านมากลุม่บริษัทยงัไม่เคยสง่สินค้าไมท่นั
ตามกําหนดเวลา จนต้องจ่ายคา่ปรับเพื(อชดเชยความเสยีหายที(อาจเกิดขึ �นจากการลา่ช้า 

3.3.4 ความเสี�ยงจากการจดัหารถขนส่ง 

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 

62.72 ของจํานวนทุนเรียกชําระแล้วทั �งหมด (โปรดดูรายละเอียดสดัส่วนการถือหุ้ นในส่วนที( 2 หัวข้อ 7.2 ผู้ ถือหุ้น) 
นอกจากนี � คณุชวนินทร์ บณัฑิตกฤษดา คณุจิตชยั นิมิตรปัญญา คณุอจัฉรา นิมิตรปัญญา ยงัดํารงตําแหนง่เป็นผู้บริหาร
และกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทฯ ด้วย จึงทําให้กลุม่นายชวนินทร์ บณัฑิตกฤษดา และกลุม่นายจิตชยั 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(อให้เป็นไปตามหลกัการกํากับดูแลกิจการที(ดี (Good Corporate Governance) ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
และมีการกําหนดขอบเขตหน้าที( การมอบอํานาจหน้าที(ของคณะกรรมการชัดเจน ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

3.4.2 ความเสี�ยงจากการพึ�งพาบุคลากร 

บุคลากรเป็นปัจจัยหนึ(งในความสําเร็จของบริษัทฯ หากบริษัทฯ สูญเสียบุคลากร เจ้าหน้าที(บริหาร และ/หรือ
บุคลากรหลกัในคณะผู้บริหารบุคคลใดบุคคลหนึ(ง และไม่สามารถสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งที(เหมาะสมและมีคุณสมบัติ
เทียบเคียงมาแทนที(กนัได้ อาจสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัตอ่ฐานะทางการเงิน การดําเนินงาน และโอกาส
ทางธุรกิจของบริษัทฯ 

อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัในการรักษาทรัพยากรบคุคลของบริษัทฯ จึงได้มีการจดัทําแผนพฒันา
ทรัพยากรบคุคล โดยมุง่เน้นพฒันาความสามารถและความรับผิดชอบของบคุลากร การวางแนวทางอาชีพ (Career Path) 
ของบคุลากรในแตล่ะระดบัให้ชดัเจน รวมทั �งการจดัสรรผลตอบแทนที(เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของแต่ละบคุคล 



 

แบบ 56-1 ปี 2561บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นที( 1 หน้า 76 / 103 

และเทียบเคียงกับผู้ประกอบการรายอื(นในอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี � บริษัทฯ มีการสรรหาพนกังานใหม่อย่าง
ต่อเนื(องเพื(อทดแทนบุคลากรที(อาจต้องสญูเสียไป และเพื(อให้มีบคุลากรเพียงพอสอดคล้องกบัแผนการดําเนินงานของ
บริษัทฯ 

3.4.3 ความเสี�ยงจากธุรกิจหยุดชะงกั 
ผลสํารวจดชันีชี �วดัความเสี(ยงปี 25601 จากการวิเคราะห์ความเสี(ยงขององค์กรต่างๆทั(วโลก โดยการสมัภาษณ์

ผู้ เชี(ยวชาญด้านการบริหารความเสี(ยงจํานวน 1,237 คน จาก 55 ประเทศทั(วโลก   พบว่าความกงัวลจากความสญูเสีย

จากการหยดุชะงกัทางธุรกิจ (Business Interruption) เป็นปัญหาที(ได้รับการจดัอนัดบัสงูสดุ เป็นปีที(ห้าติดต่อกนั (37% 

ของคําตอบ) เพราะสามารถนําไปสู่การสูญเสียทางรายได้อย่างมีนัยสําคัญ สําหรับสาเหตุของการหยุดชะงัก ยังมี

สญัญาณเตือนใหม่ๆ หลายอย่างที(เกิดขึ �น โดยเฉพาะอย่างยิ(งความเสียหายที(ไม่ใช่ทางกายภาพหรือภยัที(จบัต้องไม่ได้ 

อาทิ เหตกุารณ์ที(เกิดขึ �นในโลกไซเบอร์  ความรุนแรงทางการเมือง การนดัหยดุงานและการก่อการร้าย  

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ดําเนินการจัดทําแผนความพร้อมต่อสภาวะการวิกฤตเพื(อรองรับสภาวะวิกฤต หรือ

เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที(อาจจะเกิดขึ �น ทั �งนี �เพื(อลดผลกระทบในการจากการหยุดชะงักจากการปฎิบัติงานหรือการ

ให้บริการ เพื(อให้ลกูค้าหรือผู้มีสว่นได้สว่นเสียมีความเชื(อมั(นในศกัยภาพของบริษัทฯ แม้ต้องเผชิญกบัเหตกุารณ์ร้ายแรง

และสง่ผลกระทบจนทําให้การดําเนินธุรกิจต้องหยดุชะงกั 

1 ข้อมลูอ้างอิง : www.posttoday.com  

3.3.4  ความเสี�ยงจากการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทฯ   ได้แต่งตั �งคณะกรรมการบริหารความเสี(ยงขึ �น (Risk Committee) เพื(อกําหนดนโยบาย
ด้านการบริหารความเสี(ยงให้ครอบคลมุทั �งองค์กร   รวมทั �งกํากบัดแูลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจดัการความเสี(ยง   
เพื(อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯอย่างเหมาะสม โดยได้กําหนดองค์ประกอบขอบเขตอํานาจหน้าที(และความ
รับผิดชอบ เพื(อให้คณะกรรมการบริหารความเสี(ยงสามารถปฏิบตัิหน้าที(ได้อยา่งมีประสทิธิผล ตามที(คณะกรรมการบริษัท
ฯ ได้มอบหมาย โดยมีขอบเขตและหน้าที(ความรับผิดชอบดงันี � 
1. ประเมินความเสี(ยงที(อาจเกิดขึ �น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที(อาจมีผลตอ่องค์กร ทั �งความเสี(ยงจากภายนอกและ 
ภายในองค์กร 
2. กําหนดนโยบายการบริหารความเสี(ยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัทฯ ให้ครอบคลมุถึงความเสี(ยงที(
เกี(ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั �งกําหนดแผนการจัดการและการบริหารความเสี(ยงให้สอดคล้องกับ
นโยบายการบริหารความเสี(ยงเพื(อมอบหมายให้ฝ่ายบริหารความเสี(ยง   เป็นผู้ปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว รวมถึงรายงาน
ผลการปฏิบตัิตอ่คณะกรรมการบริษัท 
3.พฒันาและทบทวนระบบการจดัการบริหารความเสี(ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งต่อเนื(องโดยมี
การประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี(ยงให้สอดคล้องตามนโยบายที(กําหนดไว้อยา่งสมํ(าเสมอ 
4. รายงานความเสี(ยงและข้อเสนอแนะตอ่คณะกรรมการบริษัท 
5.ปฏิบตัิหน้าที(อื(นตามที(ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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4. สินทรัพย์ที�ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 

4.1 สินทรัพย์ถาวรหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2561 สนิทรัพย์ถาวรหลกัที(ใช้ในการประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัท มมีลูคา่สทุธิหลงัหกัคา่
เสื(อมราคาสะสม ตามที(ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ เทา่กบั 3,098.9 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินสาํหรับปีสิ �นสดุวนัที( 31 ธนัวาคม 2561 

รายการ 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี 

งบการเงนิรวม ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561  
 (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนภายใต้สญัญาอนญุาตให้ดาํเนินงาน 283.1 
อสงัหาริมทรัพย์เพื(อการลงทนุ 894.0 
ที(ดิน และสว่นปรับปรุงที(ดิน 283.9 
อาคาร และสว่นปรับปรุงอาคาร 661.8 
เครื(องจกัร 437.4 
อื(นๆ 1 538.7 
   รวมทั ;งหมด 3,098.9 

 
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 - 
 

เป็นหลกัประกนัในการกู้ยืมดงันี � 
- 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 

28 ไร่ 3 งาน 10.0 
ตารางวา 

เป็นที(ตั �งคลงัสินค้า เจ้าของ - เป็นหลกัประกนัในการกู้ยืม 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) 
 

เป็นหลกัประกนัในการกู้ยืม ดงันี � 
-พื �นที( 50 ไร่ เป็นหลกัประกนัในการกู้ยมื วงเงินกู้
เบิกเกินบญัชีรวม 10 ล้านบาท 
-พื �นที( 43 ไร่ เป็นหลกัประกนัในการกู้ยมื 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 เป็นหลกัประกนัในการกู้ยมื 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 เป็นหลกัประกนัในการกู้ยมื 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 

DTS โครงการสวุินทวงศ์: 152 
ต.คลองนครเนื(องเขต   
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

12 ไร่ 2 งาน 56.0 
ตารางวา 

เป็นที(ตั �งคลงัเก็บ
เอกสาร 

สิทธิการเชา่จากกองทรัสต์ 
AIMIRT 

10 ปี  
(26 ธ.ค. 2560 – 25 ธ.ค. 2570) 

ไมม่ี 

JWDP โครงการสวุินทวงศ์: 152 
ต.คลองนครเนื(องเขต   
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

16 ไร่ 1 งาน 97.0 
ตารางวา 

เป็นที(ตั �งคลงัสินค้า สิทธิการเชา่จากกองทรัสต์ 
AIMIRT 

10+10+10 รวม 30 ปี 
(26 ธ.ค. 2560 – 25 ธ.ค. 2590) 

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
ในการกู้ยืม 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 

43 ไร่ 3 งาน 69.4 
ตารางวา 

เป็นที(ตั �งคลงัสินค้า
ห้องเย็น 

เจ้าของ - -พื �นที( 27 ไร่ 1 งาน 39.3 ตารางวา เป็นหลกัประกนั
ในการกู้ยืม วงเงินกู้ รวม 200 ล้านบาท ตั�วสญัญาใช้
เงิน 120 ล้านบาท และวงเงินกู้ เบิกเกินบญัชีรวม 10 
ล้านบาท 
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บริษัท ที�ตั ;ง พื ;นที� 
วัตถุประสงค์ 
การถือครอง 

ลักษณะ 
กรรมสิทธิ� 

ระยะเวลาสัญญาเช่า ภาระผูกพัน 

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

22 ไร่ 3 งาน 36.6 
ตารางวา 

เป็นที(ตั �งคลงัสินค้า
ห้องเย็น 

สิทธิการเชา่จากกองทรัสต์ 
AIMIRT 

10+10+10 รวม 30 ปี 
(26 ธ.ค. 2560 – 25 ธ.ค. 2590) 

ไมม่ี 

 รวม 720 ไร่ 1 งาน  
47 ตารางวา 
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4.1.2 อาคารของกลุ่มบริษัทฯ 
 

ประเภทอาคาร / คลังสนิค้า พื ;นที� (ตารางเมตร) 
อาคารสาํนกังาน 5,904 
คลงัสนิค้าทั(วไป 80,846 
คลงัสนิค้าทั(วไปเขตปลอดอากร 48,460 
คลงัสนิค้ารับฝากเอกสาร 14,815 
คลงัสนิค้าสาํหรับธุรกิจให้บริการขนย้ายในประเทศและตา่งประเทศ 4,575 
คลงัสนิค้าอนัตราย 10,032 
คลงัสนิค้าห้องเย็น 52,633 
คลงัสนิค้าห้องเย็นเขตปลอดอากร 10,994 
คลงัสนิค้าอื(นๆ 5,376 
รวม 233,635 
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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 
-ลานสินค้าอนัตราย 
-อาคารสํานกังาน 
 

10,032.0 
173,968.0 

 

เพื(อเก็บสินค้าอนัตราย ได้รับสมัปทานจาก
การทา่เรือแหง่
ประเทศไทย 

ไมม่ี 

BJL 222 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวง
หวัหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 

อาคาร กรุงเทพกรีฑา 1 อาคาร 2,835.0 สํานกังาน เจ้าของ เป็นหลกัประกนัในการกู้ยืม ตั�วสญัญาใช้เงิน 10 ล้านบาท
และวงเงินเบิกเกินบญัชีรวม 45 ล้านบาทและอื(นๆอีก 35 
ล้าน รวม 90 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 

  คลงัสินค้ารับฝากเอกสาร จํานวน 1 หลงั 1,920.0 ให้ DTS เชา่เพื(อเก็บสินค้า
และบริการ 

  

 
 คลงัสินค้าอื(นๆ จํานวน 2 หลงั 3,840.0 ให้ บริษัท อเมริกนั อินเตอร์

เนชั(นแนลแอสชวัรันส์ จํากดั 
เชา่คลงัสินค้า 

  

DTS ต.คลองนครเนื(องเขต อ.เมือง 
จ.ฉะเชิงเทรา 

คลงัสินค้า จํานวน 1 หลงั 9,000.0 เพื(อเก็บสินค้าและบริการรับ
ฝากเอกสาร 

สิทธิการเชา่จาก 
AIMIRT 

 
 
 
 
 
 

อาคาร 1 หลงั 1,000.0 เพื(อเป็นอาคารสํานกังานของ 
DTS 
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บริษัท สถานที�ตั ;ง สินทรัพย์ 
พื ;นที� 

(ตารางเมตร) 
วัตถุประสงค์ 
การถือครอง 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ� 

ภาระผูกพัน 

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

คลงัสินค้าห้องเย็น จํานวน 1 หลงั 4,735.0 เพื(อให้บริการรับฝากสนิค้า
ห้องเย็น 

สิทธิการเชา่จาก 
AIMIRT 

เป็นหลกัประกนัในการกู้ยืม วงเงินกู้ รวม 525 ล้านบาท 
 

คลงัสินค้าห้องเย็นในเขตปลอดอากร 
จํานวน 1 หลงั (เป็นหลงัเดียวกบัคลงัสนิค้า
ห้องเย็นทั(วไป) 

5,170.0 เพื(อให้บริการรับฝากสนิค้า
ห้องเย็นในเขตปลอดอากร 

  คลงัสินค้าห้องเย็น จํานวน 1 หลงั 
  

2,800.0 เพื(อให้บริการรับฝากสนิค้า
ห้องเย็น  

สิทธิการเชา่จาก 
AIMIRT 

 

BJL 
 
 

ทา่เรือแหลมฉบงั ต.ทุง่สขุา  
อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี 

คลงัสินค้า จํานวน 2 หลงั 14,600 ให้ DTS เชา่เพื(อเก็บสินค้า
และบริการ 

เจ้าของ ไมม่ี 

BJL ทา่เรือแหลมฉบงั ต.ทุง่สขุา  
อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี 

คลงัสินค้าและคลงัสินค้าในเขตปลอดภาษี 
จํานวน 4 หลงั 

34,030.0 ให้บริษัทฯ เชา่เป็นคลงัสินค้า
ปลอดอากรเพื(อเก็บสินค้าและ
บริการ 

เจ้าของ เป็นหลกัประกนัในการกู้ยืม ดงันี � 
- คลงัสินค้า จํานวน 4 หลงั เป็นหลกัประกนัในการกู้ยืม 
วงเงินกู้  90 ล้านบาท และวงเงินกู้ เบิกเกินบญัชี 10 ล้าน
บาท  

 คลงัสินค้าและคลงัสินค้าในเขตปลอดภาษี 
จํานวน 4 หลงั 

36,400.0 ให้บริษัทฯ เชา่เป็นคลงัสินค้า
ปลอดอากรเพื(อเก็บสินค้าและ
บริการ 

เจ้าของ เป็นหลกัประกนัในการกู้ยืม ดงันี � 
- คลงัสินค้า จํานวน 4 หลงั เป็นหลกัประกนัในการกู้ยืม 
วงเงินกู้  290 ล้านบาท และ 90 ล้านบาท 

BJL สวุินทวงศ์ ที(ดินวา่งเปลา่  รอสร้างคลงัสินค้าในอนาคต เจ้าของ เป็นหลกัประกนัในการกู้ยืม ดงันี � 
-ที(ดินวา่งเปลา่จํานวน 2 แปลง เป็นหลกัประกนัในการ
กู้ยืม วงเงินกู้  224 ล้านบาท 

ATL ทา่เรือแหลมฉบงั ต.ทุง่สขุา  
อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี 

อาคารสํานกังาน  1 หลงั 480.0 เพื(อเป็นสถานที(ปฏิบตัิงาน
หน่วยงาน 

สิทธิการเชา่จาก
การทา่เรือ 

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

(ตารางเมตร) 
วัตถุประสงค์ 
การถือครอง 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ� 

ภาระผูกพัน 

ATL ทา่เรือแหลมฉบงั ต.ทุง่สขุา  
อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี 

พื �นที(จอดพกัรถยนต์ปลอดอากร 37,971.0 เป็นพื �นที(จอดพกัรถยนต์ สิทธิการเชา่จาก
การทา่เรือ 

เป็นหลกัประกนัในการกู้ยืม วงเงินกู้ รวม 76 ล้านบาท  
 

ATL ทา่เรือแหลมฉบงั ต.ทุง่สขุา  
อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี 

พื �นที(จอดพกัรถยนต์และพื �นที(จอดพกั
รถยนต์ปลอดอากร 

286,736.0 เป็นพื �นที(จอดพกัรถยนต์ สิทธิการเชา่จาก
การทา่เรือ,BJL,
บจ.ซปุเปอร์ เค 
พาวเวอร์และบจ.
กิลเลียน 

ไมม่ี 

ATL 109 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.
สมทุรปราการ 
 

พื �นที(จอดพกัรถยนต์ 
 

70,580.0 เป็นพื �นที(จอดพกัรถยนต์ 
 

สิทธิการเชา่จา
กบจ.เดน่ชยัการ
เคหะและที(ดิน 

ไมม่ี 

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 5 หลงั 12,147.0 เพื(อให้บริการรับฝากสนิค้า
ห้องเย็น 

เจ้าของ เป็นหลกัประกนัในการกู้ยืม วงเงินกู้ รวม 200 ล้านบาท ตั�ว
สญัญาใช้เงินรวม 120 ล้านบาท และวงเงินกู้ เบิกเกินบญัชี
รวม 10 ล้านบาท 

  คลงัสินค้าห้องเย็น จํานวน 2 หลงั 19,849.0 เพื(อให้บริการรับฝากสนิค้า
ห้องเย็น 

สิทธิการเชา่จาก 
AIMIRT 

ไมม่ี 

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

คลงัสินค้าห้องเย็น จํานวน 1 หลงั  4,540.0 เพื(อให้บริการรับฝากสนิค้า
ห้องเย็น 

สิทธิการเชา่จาก 
บ.เก็ท บิลเดอร์ 

เป็นหลกัประกนัในการกู้ยืม 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 

สิทธิการเชา่จาก 
บ.เก็ท บิลเดอร์ 
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บริษัท สถานที�ตั ;ง สินทรัพย์ 
พื ;นที� 

(ตารางเมตร) 
วัตถุประสงค์ 
การถือครอง 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ� 

ภาระผูกพัน 

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

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

สิทธิการเชา่จาก 
บ.เก็ท บิลเดอร์ 

เป็นหลกัประกนัในการกู้ยืม วงเงินกู้ รวม 525 ล้านบาท ตั�ว
สญัญาใช้เงินรวม 25 ล้านบาท และวงเงินกู้ เบิกเกินบญัชี
รวม 20 ล้านบาท 

JWDAL (Laos) Unit 07, Hou Khoknin 
Village, Sisattanak District, 
Vientiane capital Lao PDR 

คลงัสินค้าทั(วไป จํานวน 1 หลงั 458 เพื(อให้บริการรับฝากสนิค้า สิทธิการเชา่จาก 
Mrs.JIK 
LOUANGTHEP 
 

ไมม่ี 

คลงัสินค้าห้องเย็น จํานวน 1 หลงั 

(เป็นหลงัเดียวกบัคลงัสินค้าทั(วไป) 

262 สิทธิการเชา่จาก 
Mrs.JIK 
LOUANGTHEP 
 

ไมม่ี 

JWDAL 
(Myanmar) 

Kospa: 
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 1,000.0 เพื(อเก็บสินค้าและให้บริการ เชา่ระยะสั �น ไมม่ี 

Hlaing Thar Yar: 

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

คลงัสินค้าทั(วไป จํานวน 1 หลงั 3,300.0 เพื(อเก็บสินค้าและให้บริการ เชา่ระยะสั �น ไมม่ี 
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บริษัท สถานที�ตั ;ง สินทรัพย์ 
พื ;นที� 

(ตารางเมตร) 
วัตถุประสงค์ 
การถือครอง 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ� 

ภาระผูกพัน 

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 

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

คลงัสินค้าสําหรับธุรกิจให้บริการขนย้ายใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

130 เพื(อเก็บสินค้าและบริการ สิทธิการเชา่ ไมม่ี 
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บริษัท สถานที�ตั ;ง สินทรัพย์ 
พื ;นที� 

(ตารางเมตร) 
วัตถุประสงค์ 
การถือครอง 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ� 

ภาระผูกพัน 

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

อาคารสํานกังาน 130 เพื(อเป็นสถานที(ปฏิบตัิงาน สิทธิการเชา่ ไมม่ี 

  รวม 228,340.0    
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4.2 รายละเอียดสัญญาที�สาํคญัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2561 กลุม่บริษัทฯ มีสญัญาที(สาํคญัตอ่การดําเนินธุรกิจดงัตอ่ไปนี � 

4.2.1 สัญญาลงทุน บริหาร และประกอบการคลังสินค้าอนัตราย ณ ท่าเรือแหลมฉบัง 

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

เงื(อนไขสําคญั - ให้บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการคลงัสินค้าอันตราย โดยให้ดําเนินการบนโครงสร้างพื �นฐาน
และสิ(งอํานวยความสะดวกที(  กทท. จัดหาและก่อสร้างไว้แล้ว โดยมีพื �นที(  115 ไร่  
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. ทันที และให้สิทธิ กทท. ในการซื �อสังหาริมทรัพย์ที(
ผู้ประกอบการคลงัสินค้าจดัหาทั �งหมดหรือบางส่วนก็ได้ตามราคามลูค่าทางบญัชี (Current 
Book Value) 

เงินคา่ผลประโยชน์ตอบ
แทน 

- ผู้ประกอบการคลงัสินค้าอนัตรายต้องชําระเงินค่าผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กกท. ตาม
สดัส่วนที(ได้ตกลงกนั 
 - หากปีใดมีปริมาณตู้สินค้าอนัตรายหรือสินค้าอนัตรายไม่ถึงปริมาณขั �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
ให้กับผู้ประกอบการคลังสินค้าอันตรายและผู้ประกอบการคลังสินค้าอันตรายมิได้ทําการ
แก้ไขภายใน 90 วนั 
- กทท. อาจบอกเลิกสัญญาเมื(อใดก็ได้อันเนื(องมาจากเหตุผลทางความปลอดภัยของ
ประเทศชาติ ความปลอดภยัของสาธารณะชน หรือเหตผุลอื(นๆ ทํานองเดียวกนันี � โดย กทท. 
จะทําการจ่ายเงินให้แก่ผู้ ประกอบการคลังสินค้าอันตรายเป็นค่าเครื(องมือและอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกตลอดจนทรัพย์สินตา่งๆ  

อื(นๆ - โครงสร้างบริษัทของผู้ประกอบการคลงัสินค้าอนัตรายต้องมีคนไทยหรือนิติบคุคลไทยเป็นผู้
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 สิทธิในการนําคนต่างด้าวซึ(งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ 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
อนุญาตให้นําผลขาดทนุประจําปีที(เกิดขึ �นในระหว่างเวลา
นั �นไปหักออกจากกําไรสุทธิที(เกิดขึ �นภายหลังระยะเวลา

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกําหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี 

นับแต่วนัพ้นกําหนดเวลานั �น โดยจะเลือกหกัจากกําไรสทุธิ
ของปีใดปีหนึ(งหรือหลายปีก็ได้ 

� � � � � � 

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

� � � � � � 

หมายเหต:ุ 1ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื(องจกัรตามที(คณะกรรมการพิจารณาอนมุติัตลอดระยะเวลาที(ได้รับการสง่เสริม 
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อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทต้องปฏิบตัิตามเงื(อนไขที(ระบุไว้ในบตัรส่งเสริมการลงทุน เช่น เครื(องจักรจะต้องเป็น
เครื(องจกัรใหม่ 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 หาคม 
2552 

1 มกราคม 2553 
- 31 มกราคม 
2561 

� กิจการบริการแช่แข็ง 
� ค ว า ม จุ ข อ ง ห้ อ ง เ ย็ น

ประมาณ 5,000 ตนัสนิค้า 

� ทุนจดทะเบียนไม่น้อย
กวา่ 180.0 ล้านบาท 

� ขนาดการลงทนุ (ไมร่วม
ค่ า ที( ดิ น แ ล ะ ทุ น
หมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 
1.0 ล้านบาท 

� เ ค รื( อ ง จั ก ร ที( ไ ด้ รั บ
ยกเว้นอากรขาเข้าต้อง
นําเข้ามาภายในวันที(  
30 เมษายน 2555 

2 1224(3)/2553  4 ม ก ร า ค ม 
2553 

1 สงิหาคม 2555 
- 31 กรกฎาคม 
2563 

� กิจการบริการแช่แข็ง 
� ค ว า ม จุ ข อ ง ห้ อ ง เ ย็ น

ประมาณ 9,000 ตนัสนิค้า 

� ทุนจดทะเบียนไม่น้อย
กวา่ 180.0 ล้านบาท 

� ขนาดการลงทนุ (ไมร่วม
ค่ า ที( ดิ น แ ล ะ ทุ น
หมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 
1.0 ล้านบาท 

� เ ค รื( อ ง จั ก ร ที( ไ ด้ รั บ
ยกเว้นอากรขาเข้าต้อง
นําเข้ามาภายในวนัที( 5 
กนัยายน 2555 

3 2566(7)/2556 18 กันยายน 
2556 

24 มีนาคม 2557 
– 23 มีนาคม 
2565 

� กิจการซอฟต์แวร์ ประเภท 
Enterprise Software แ ล ะ 
Digital Content 

� ต้องมีกระบวนการ พัฒนา
ซอฟต์แวร์ ดงัตอ่ไปนี � 

- การพฒันารูปแบบ 
(Modeling) 

� ทุนจดทะเบียนไม่น้อย
กวา่ 7.1 ล้านบาท 

� ขนาดการลงทนุ (ไมร่วม
ค่ า ที( ดิ น แ ล ะ ทุ น
หมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 
1.0 ล้านบาท 
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 เลขที�บัตร
ส่งเสริม 

วันที�ได้รับการ
ส่งเสริม 

วันที�เริ�มใช้สิทธิ – 
วันทหีมดอายุ 

ผลิตภัณฑ์/กาํลังการผลิต เงื�อนไขเฉพาะโครงการ 

- การศึกษาความต้องการ 
(Requirement Analysis) 

- การออกแบบ (Design) 
- ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ ก า ร

ส ร้ า ง ส ร ร ค์ โ ป ร    แ ก ร ม
ซอฟต์แวร์ และงาน Digital 
Content (Implementation)   

- การทดสอบโปรแกรมและ
ระบบซอฟต์แวร์ (Program 
and system testing) 

- ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะ บ บ
ซอฟต์แวร์หรืองาน Digital 
content (Deployment) 

- การจัดการ เปลี( ยนแปลง
ระบบซอฟต์แว ร์หรืองาน 
Digital content 
(Configuration &Change 
Management) 

- การ ฝึกอบรมในลักษณะ
ทักษะอาชีพการออกแบบ
แ ล ะ พั ฒ น า เ กี( ย ว กั บ
ซอฟต์แวร์หรืองาน Digital 
content (Related 
professional training for 
software and digital 
content design and 
development) 

4 1311(3)/2556 3 ธั น ว า ค ม 
2555 

1 ตลุาคม 2556 - 
30 กนัยายน 
2564 

� กิจการบริการรับฝากห้อง
เย็น 

� ค ว า ม จุ ข อ ง ห้ อ ง เ ย็ น
ประมาณ 25,000 ตนัสนิค้า 

� ทุนจดทะเบียนไม่น้อย
กวา่ 50.0 ล้านบาท 

� ขนาดการลงทนุ (ไมร่วม
ค่ า ที( ดิ น แ ล ะ ทุ น
หมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 
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 เลขที�บัตร
ส่งเสริม 

วันที�ได้รับการ
ส่งเสริม 

วันที�เริ�มใช้สิทธิ – 
วันทหีมดอายุ 

ผลิตภัณฑ์/กาํลังการผลิต เงื�อนไขเฉพาะโครงการ 

1.0 ล้านบาท 
� เ ค รื( อ ง จั ก ร ที( ไ ด้ รั บ

ยกเว้นอากรขาเข้าต้อง
นําเข้ามาภายในวนัที( 5 
กนัยายน 2558 

5 2630(3)/2556 7 มกราคม 
2556 

1 กรกฎาคม 
2557 - 30 
มิถนุายน 2565 

� กิจการบริการรับฝากห้อง
เย็น 

� ค ว า ม จุ ข อ ง ห้ อ ง เ ย็ น
ประมาณ 25,000 ตนัสนิค้า 

� ทุนจดทะเบียนไม่น้อย
กวา่ 50.0 ล้านบาท 

� ขนาดการลงทนุ (ไมร่วม
ค่ า ที( ดิ น แ ล ะ ทุ น
หมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 
1.0 ล้านบาท 

� เ ค รื( อ ง จั ก ร ที( ไ ด้ รั บ
ยกเว้นอากรขาเข้าต้อง
นําเข้ามาภายในวันที(  
15 พฤษภาคม 2558 

6 1342(3)/2557 5 กุมภาพันธ์ 
2556 

1 ตลุาคม 2557 - 
30 กนัยายน 
2565 

� กิจการบริการรับฝากห้อง
เย็น 

� ค ว า ม จุ ข อ ง ห้ อ ง เ ย็ น
ประมาณ 25,000 ตนัสนิค้า 

� ทุนจดทะเบียนไม่น้อย
กวา่ 180.0 ล้านบาท 

� ขนาดการลงทนุ (ไมร่วม
ค่ า ที( ดิ น แ ล ะ ทุ น
หมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 
1.0 ล้านบาท 

� เ ค รื( อ ง จั ก ร ที( ไ ด้ รั บ
ยกเว้นอากรขาเข้าต้อง
นําเข้ามาภายในวันที(  
19 กนัยายน 2559 
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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(ไมใ่ช่ธุรกิจโลจิสติกส์ต้องได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการ ทั �งนี � คณะกรรมการต้องพิจารณาแล้ววา่
การลงทนุดงักลา่วเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

ทั �งนี � ในการกํากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งกรรมการหรือผู้ บริหารที(มีคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ที(เหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจเพื(อเป็นตวัแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั �นๆ เพื(อ
กําหนดนโยบายที(สําคญัและควบคมุการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอ่ย และ/หรือ บริษัทร่วมดงักลา่ว ทั �งนี � กรรมการซึ(งเป็น
ตวัแทนของบริษัทจะต้องทําหน้าที(ในการกํากบัดูแลบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ให้บริหารจัดการ หรือดําเนินงาน 
ตา่งๆ ตามนโยบายที(บริษัทกําหนด รวมถึงจะต้องใช้ดลุยพินิจตามมติของที(ประชมุคณะกรรมการ 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(งได้นํามาฝากไว้ในคลงัสนิค้าซึ(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  
ประกันคุ้มภยั จํากัด (มหาชน) ในฐานะจําเลยที( 2 ร่วมรับผิดกบับริษัทฯ ในเงินจํานวน 25.71 ล้านบาท ดงันั �น บริษัทฯ 
จะต้องรับผิดในคา่เสียหายเป็นเงินจํานวนประมาณ 57.08 ล้านบาท ซึ(งบริษัทฯ ได้บนัทึกประมาณการหนี �สนิจํานวนดงัก
ลา่วในงบการเงินของบริษัทฯ ไว้เรียบร้อยแล้ว 

เมื(อวนัที( 17 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้ยื(นอทุธรณ์คําพิพากษาศาลชั �นต้น พร้อมกบัยื(นคําร้องขอวางหลกัประกนั
ต่อศาลเพื(องดการบงัคบัคดีตามคําพิพาษาของศาลชั �นต้นในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลอทุธรณ์ ซึ(งศาลได้มีคําสั(ง
รับอทุธรณ์ของบริษัท ปัจจบุนัเรื(องอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลอทุธรณ์ 

    ตอ่มาเมื(อวนัที( 26 พฤษภาคม 2559 ศาลอทุธรณ์ได้มีคําพิพากษาให้บริษัทฯ ชําระคา่เสยีหายเป็นจํานวน 
เงิน 57.08 ล้านบาท พร้อมดอกเบี �ย ทั �งนี � บริษัทได้บนัทึกประมาณการหนี �สินในงบการเงินจํานวนเงิน 70.69 ล้านบาท 
สําหรับค่าเสียหาย รวมถึงดอกเบี �ยดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทที(ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ ได้
พิจารณาเห็นสมควรให้ฎีกาคัดค้านคําพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ซึ(งบริษัทฯ ได้ให้ธนาคารออกหนังสือคํ �าประกัน
จํานวน 82.99 ล้านบาท สาํหรับเรื(องดงักลา่ว โดยบริษัทฯ ได้ยื(นคําร้องขออนญุาตฎีกาเมื(อวนัที( 15 สงิหาคม 2559 ตอ่มา
ศาลฎีกามีคําสั(งอนญุาตให้ฎีกา และรับฎีกาเมื(อวนัที( 26เมษายน 2561 ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งรอคําพิพากษาของศาลฎีกา  
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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. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4301 
  2. ดร. เกียรตินิยม คณุติสขุ    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4800 
  3. ดร. สวุจัชยั เมฆะอํานวยชยั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 6638 
  4. นายวลัลภ วิไลวรวิทย์               ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 6797 
  บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั (“DELOITTE”) 
  เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั �น 23-27 เลขที( 11/1 ถนนสาทรใต้  
                                                       แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
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สว่นที( 1 หน้า 97 / 103 

นิติบุคคลที�บริษัทฯถอืหุ้นตั ;งแต่ร้อยละ 10 ขึ ;นไป 

 ชื�อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
สัดส่วนการ

ถือหุ้น 
ทุนชาํระแล้ว 
(ล้านบาท) 

 บริษัทย่อยที�บริษัทฯถอืหุ้นโดยตรง 

1 

บริษัท ออโต้ลอจิค จํากดั 
สาํนกังานใหญ่ เลขที( 222 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหวัหมาก เขต
บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
โทร. 02-710-4020 แฟ็กซ์. 02-710-4023 

ธุรกิจให้บริการรับ
ฝากและบริหาร

สนิค้า 
100.0 50.0 

2 
บริษัท จาแพ็คโฮลดิ �ง จํากดั 
สาํนกังานใหญ่ เลขที( 47/19 หมู2่ ต.นาดี อ.เมือง  
จ.สมทุรสาคร 74000 

ธุรกิจให้บริการรับ
ฝากและบริหาร

สนิค้า 
100.0 415.5 

3 

บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูเีอเชีย จํากดั 
สาํนกังานใหญ่ เลขที( 222 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหวัหมาก เขต
บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
โทร. 02-710-4020 แฟ็กซ์. 02-710-4024 

ธุรกิจให้บริการรับ
ฝากและบริหาร

สนิค้า 
100.0 226.5 

4 

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

ธุรกิจให้บริการ 
ขนสง่สนิค้า 

100.0 25.0 

5 

บริษัท เจวเีค อินเตอร์เนชั(นแนล มฟูเวอร์ส จํากดั 
สาํนกังานใหญ่ เลขที( 222 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหวัหมาก เขต
บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
โทร. 02-379-4646 แฟ็กซ์. 02-379-5050 

ธุรกิจให้บริการขน
ย้ายในประเทศและ

ตา่งประเทศ 
100.0 44.4 

6 

บริษัท ดาต้าเซฟ จํากดั 
สาํนกังานใหญ่ เลขที( 99 หมู ่11 ตําบลคลองนครเนื(องเขต 
อําเภอเมอืงฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000  
โทร. 02-710-4050 แฟ็กซ์. 02-710-4055 

ธุรกิจให้บริการรับ
ฝากเอกสารและ

ข้อมลู 
100.0 75.0 

7 
บริษัท ดาต้าเซฟ จํากดั (ประเทศกมัพชูา) 
No.27, Street 134, Mittapheap quarter, 
7 Makara distrct, Phnom Penh Cambodia 

ธุรกิจให้บริการรับ
ฝากเอกสารและ

ข้อมลู 
100.0 75.0 

8 

บริษัท เบญจพรแลนด์ จํากดั 
สาํนกังานใหญ่ เลขที( 222 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหวัหมาก เขต
บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
โทร. 02-710-4010 แฟ็กซ์. 02-379-4659 

ธุรกิจอื(นๆ (บริหาร
จดัการทรัพย์สนิ) 

100.0 475.2 
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สว่นที( 1 หน้า 98 / 103 

 ชื�อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
สัดส่วนการ

ถือหุ้น 
ทุนชาํระแล้ว 
(ล้านบาท) 

9 

บริษัท ไดนามิคไอทีโซลชูั(นส์ จํากดั 
สาํนกังานใหญ่ เลขที( 222 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหวัหมาก เขต
บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
โทร. 02-710-4040 แฟ็กซ์. 02-710-4049 

ธุรกิจอื(นๆ 
(ให้บริการด้าน

เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

100.0 7.1 

10 

บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี แปซิฟิค จํากดั 
สาํนกังานใหญ่ เลขที( 99/3 หมู1่1 ถ.สวุินทวงศ์ ต.คลองนคร
เนื(องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000  
โทร. 033-020-800 แฟ็กซ์. 033-020-809 

ธุรกิจให้บริการรับ
ฝากและบริหาร

สนิค้า 
99.3 250.0 

11 

บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี แปซิฟิคแลนด์ จํากดั 
สาํนกังานใหญ่ 33/4 หมูที่(7 ต.บางปลา อ.บางพล ีจ.
สมทุรปราการ 10540 โทร. 02-170-9766-9 แฟ็กซ์. 02-170-
9765 

ธุรกิจอื(นๆ (บริหาร
จดัการทรัพย์สนิ) 

66.7 115.0 

12 

บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี สโตร์ อิท จํากดั  
สาํนกังานใหญ่ เลขที( 222 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหวัหมาก เขต
บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
โทร. 02-710-4000 

ธุรกิจให้บริการรับ
ฝากและบริหาร

สนิค้า 
99.9 25.0 

13 

บริษัท โกลบอล ฟู้ ดเซอร์วิส เน็ตเวิร์ก จํากดั 
สาํนกังานใหญ่ เลขที( 222 ถ.กรุงเทพกรีฑา 
แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
โทร. 02-710-4010 แฟ็กซ์. 02-710-4024 

ธุรกิจอาหาร 99.9 178.5 

14 
Chi Shan Long Feng Food Co., Ltd. 
111 Bade Road Section 4  
105 Songshan District Taipei City Taiwan 

ธุรกิจอาหาร 60.0 64.5 

15 

บริษัท โกโกเฟรชเทคโนโลยี  จํากดั 
สาํนกังานใหญ่ เลขที( 222 ถ.กรุงเทพกรีฑา 
แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
โทร. 02-710-4010 แฟ็กซ์. 02-710-4024 

ธุรกิจให้บริการขนสง่
สนิค้าควบคมุอณุ
ภมูิ และจําหนา่ย
อปุกรณ์สาํหรับ
จดัเก็บสนิค้า 

ควบคมุอณุภมู ิ

100.0 4.0 

16 
บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี เอนเนอร์ยี แอนด์ รีซอร์สเซส จํากดั 
สาํนกังานใหญ่ เลขที( 222 ถ.กรุงเทพกรีฑา 
แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  

ประกอบกิจการผลติ
และจําหนา่ย

พลงังานไฟฟ้าทกุ
99.9 - 
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สว่นที( 1 หน้า 99 / 103 

 ชื�อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
สัดส่วนการ

ถือหุ้น 
ทุนชาํระแล้ว 
(ล้านบาท) 

โทร. 02-710-4010 แฟ็กซ์. 02-710-4024 ประเภท รวมถึงการ
ผลติและจดัซื �อ 

จดัหาเชื �อเพลงิใน
การผลติพลงังาน

ไฟฟ้า 

 บริษัทย่อยที�บริษัทฯถอืหุ้นผ่านบริษัทอื�น 

17 

บริษัท แปซิฟิคห้องเย็น จํากดั 
สาํนกังานใหญ่ เลขที( 47/19 หมู2่ ต.นาดี อ.เมือง จ.
สมทุรสาคร 74000  
โทร. 034-834-224-6 แฟ็กซ์. 034-432-384-6 

ธุรกิจให้บริการรับ
ฝากและบริหาร

สนิค้า 
99.9 443.0 

18 

บริษัท แปซิฟิคโลจิสติกส์โปร จํากดั 
สาํนกังานใหญ่ เลขที( 47/19 หมู2่ ต.นาดี อ.เมือง จ.
สมทุรสาคร 74000  
โทร. 034-834-224-6 แฟ็กซ์. 034-432-384-6 

ธุรกิจให้บริการ 
ขนสง่สนิค้า 

99.9 20.0 

19 

บริษัท เจพีเค โคลด์สโตเรจ จํากดั 
สาํนกังานใหญ่ เลขที( 222 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหวัหมาก เขต
บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
โทร. 02-710-4020 แฟ็กซ์. 02-710-4024 

ธุรกิจให้บริการรับ
ฝากและบริหาร

สนิค้า 
66.7 150.0 

20 
บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูเีอเชียโฮลดิ �งไพรเวท จํากดั 
38 Beach Road #29-11 South Beach Tower Singapore 
(189767) 

ธุรกิจให้บริการรับ
ฝากและบริหาร

สนิค้า 
99.9 10.9 

21 

บริษัท เจวเีค อินโดไชนา่ มฟูเวอร์ส 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 

ธุรกิจให้บริการขน
ย้ายในประเทศและ

ตา่งประเทศ 
100.0 2.3 

22 
บริษัท JCM Logistics & Warehousing Private จํากดั 
38 Beach Road #29-11 South Beach Tower Singapore 
(189767) 

ธุรกิจให้บริการรับ
ฝากและบริหาร

สนิค้า 
52.5 6.6 

23 
บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูเีอเชียโลจิสตกิส์ จํากดั (ประเทศพมา่) 
#22(A), Kaya Aye Pagoda Road, Bahan Township, 
Yangon Myanmar  

ธุรกิจให้บริการรับ
ฝากและบริหาร

สนิค้า 
100 4.4 
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สว่นที( 1 หน้า 100 / 103 

 ชื�อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
สัดส่วนการ

ถือหุ้น 
ทุนชาํระแล้ว 
(ล้านบาท) 

24 

บริษัท โอเชี(ยน แอร์ อินเตอร์เนชั(นแนล จํากดั  
สาํนกังานใหญ่ เลขที( 1249/219 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั �น 38 
โซนบี-ซี ถนนเจริญกรุง แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
10500  
โทร. 02-710-4020 แฟ็กซ์. 02-710-4024 

ธุรกิจให้บริการขน
ย้ายในประเทศและ

ตา่งประเทศ 
99.9 5.0 

25 

บริษัท กีลเลี(ยน จํากดั  
สาํนกังานใหญ่ เลขที( 222 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหวัหมาก เขต
บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
โทร. 02-710-4010 แฟ็กซ์. 02-710-4024 

ธุรกิจอื(นๆ (บริหาร
จดัการทรัพย์สนิ) 

99.9 4.55 

�� 

บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี บ็อกเสง็ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากดั 
สาํนกังานใหญ่ เลขที( 222 ถ.กรุงเทพกรีฑา 
แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
โทร. 02-710-4010 แฟ็กซ์. 02-710-4024 

ธุรกิจให้บริการขน
ย้ายในประเทศและ

ตา่งประเทศ 
60.0 - 

 

 ชื�อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
สัดส่วนการถือ

หุ้น 

ทุนชาํระ
แล้ว 

(ล้านบาท) 

 บริษัทร่วมทางอ้อมและการร่วมค้า 

27 

บริษัท เจวเีค-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 

ธุรกิจให้บริการขน
ย้ายในประเทศและ

ตา่งประเทศ 
50.0 0.9 

28 

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

ธุรกิจให้บริการขน
ย้ายในประเทศและ

ตา่งประเทศ 
50.0 1.0 

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

ธุรกิจให้บริการรับ
ฝากและบริหาร

สนิค้า 
50.0 7.1 
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สว่นที( 1 หน้า 101 / 103 

 ชื�อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
สัดส่วนการถือ

หุ้น 

ทุนชาํระ
แล้ว 

(ล้านบาท) 

30 
บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูเีอเชียโลจิสตกิส์ จํากดั (ประเทศกมัพชูา) 
No.27, Street 134, Mittapheap quarter,7 Makara 
distrct, Phnom Penh 

ธุรกิจให้บริการรับ
ฝากและบริหาร

สนิค้า 
50.0 4.3 

31 
บริษัท ลิ �งค์ เอเชีย โลจิสติกส์ จํากดั 
เลขที( 39/16 หมูที่( 3 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ(ง อ.คลอง
หลวง จ.ปทมุธานี 

ธุรกิจให้บริการขนสง่
สนิค้า 

40.0 4.0 

32 
บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูเีอเชียโลจิสตกิส์ จํากดั (ประเทศลาว) 
Unit 7, House No.79, Thaduea Road, Khokhin Village, 
Sisattanak District, Vientiane Capital Laos 

ธุรกิจให้บริการรับ
ฝากและบริหาร

สนิค้า 
25.0 - 

33 

บริษัท สยาม เจดบัเบิ �ลยดูี โลจิสติกส์ จํากดั 
สาํนกังานใหญ่ เลขที( 159 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพฯ 
โทร. 095-716-2209 

ธุรกิจให้บริการรับ
ฝากและบริหาร

สนิค้า 
42.5 5.0 

34 

บริษัท PT. Samudera JWD Logistics จํากดั 
JI. Raya Cakung RT 004/010  
No.15, Semper Timur, Cilincing, Jakarta,  
Indonesia, 14130 Tel. +62 21 4401592 

ธุรกิจให้บริการรับ
ฝากและบริหาร

สนิค้า 
49.0 - 

35 
PT. Adib Cold Logistics 
Jl. Raya Narogong Km 11, Bantargebang,  
Kota Bks, Jawa Barat 17151, Indonesia 

ธุรกิจให้บริการรับ
ฝากและบริหาร

สนิค้า 

67.0 
(ถือผา่น

หมายเลข 34 ) 
- 

36 
Bok Seng PPSEZ Dry Port Co., Ltd. 
National Road No 4 Special Economic Zone, Sangkat 
Kantork, Khan Porsenchey Phnom Penh 

ธุรกิจให้บริการรับ
ฝากและบริหาร

สนิค้า 
40.0 927.4 

37 
บริษัท ซีเจแอล เจดบัเบิ �ลยดูี โลจิสติกส์ จํากดั 
598 อาคารคิวเฮ้าส์ เพลนิจิต ชั �น 16 ถนน เพลนิจิต 
แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั  จ.กรุงเทพฯ 

ธุรกิจให้บริการขนสง่
สนิค้าในประเทศ

และขนสง่ข้ามแดน 
49.0 - 

38 

Phnom Penh SEZ Plc. 
No. A2, National Road No. 4, Phnom Penh Special 
Economic Zone, Sangkat Kantok, Khan Posenchey, 
Phnom Penh, Cambodia, Tra Pang Kul, Cambodia 

นิคมอตุสาหกรรม
ประเทศกมัพชูา 

14.6 927.4 
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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 ได้ให้บนัทึกข้อตกลงไม่ประกอบธุรกิจแข่งขนักับบริษัทฯ 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 หรือบริษัทยอ่ย
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(อใช้ในการเก็บวตัถดุิบและสินค้าคงเหลือ อย่างไรก็ดี คลงัสินค้าห้องเย็นมีพื �นที(เหลือ จึงให้บริการแก่บคุคลภายนอก
ด้วย ทั �งนี � บริษัท โชคสมทุรมารีน จํากดั ได้ทําบนัทกึข้อตกลงกบับริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี � 

(ก) จะให้บริการรับฝากสินค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็งแก่ผู้ ใช้บริการภายใต้พื �นที(คลงัสนิค้าห้อง
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(ไมเ่ลือกใช้บริการของ
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 วันที( 28 ธันวาคม 2561 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( 28 ธนัวาคม 2561 หุ้นของบริษัทฯ ที(ถือครองโดยชาวตา่งชาติมีจํานวนร้อยละ 6.22 

7.2 ผู้ถอืหุ้น  

รายชื(อผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรกของ บริษัท เจดบัเบิ �ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) ณ วนัที(     
28 ธนัวาคม 2561 มีดงันี �  

 
 

 

รายชื�อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้นที�ถอื 
สัดส่วนการถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 
1 นายชวนินทร์ บณัฑิตกฤษดา 213,322,900 20.914 
2 นางพิมลทิพ บณัฑิตกฤษดา 128,784,180 12.626 
3 นายจิตชยั นิมติรปัญญา 95,862,160 9.398 
4 นางอจัฉรา นิมิตรปัญญา 70,923,660 6.953 
5 น.ส.อมรพรรณ บณัฑิตกฤษดา 51,653,140 5.064 
6 น.ส.ปณดา บณัฑิตกฤษดา 43,738,899 4.288 
7 น.ส.อรวรรณ วรนิจ 36,127,950 3.542 
8 น.ส.เสาวณีย์ อภิวนัทน์โอภาศ 35,478,149 3.478 
9 น.ส.เพ็ญประภา รวมไมตรี 34,370,000 3.370 
10 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 28,977,280 2.841 

รวม 739,238,318 72.474 
จาํนวนหุ้นสามัญทั 2งหมด 1,019,999,943 100.000 
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7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลงัการหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมาย ทั �งนี �บริษัทฯ 
อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที(กําหนดไว้ได้โดยอยู่ภายใต้เงื(อนไขที(การดําเนินการดงักล่าว
จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และ
ความจําเป็นในการใช้เงินเพื(อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ 

บริษัทยอ่ย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทย่อย ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย ทั �งนี �      
บริษัทยอ่ยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคํานงึถึงปัจจยัตา่งๆ เพื(อก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น ผลประกอบการ    
ฐานะการเงิน สภาพคลอ่งทางการเงิน และความจําเป็นในการใช้เงินเพื(อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ
รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ ในระยะที�ผ่านมา 5 ปี ย้อนหลัง 

                           (หนว่ย : ล้านบาท) 

รายละเอียด ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 25614 

1. กําไรสทุธิ งบการเงินเฉพาะกิจการ  164.92 501.26 102.98 329.50 271.47 
2. จํานวนหุ้น1 480.00 600.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 
3. ปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น)2 0.67 0.83 3 0.08  0.25 0.21 
4. รวมจํานวนเงิน 323.27 497.34 3 81.60  255.00 214.20 
5. สดัสว่นการจา่ยปันผล 196.02% 99.22% 79.24% 77.39% 78.90% 

7.3 การออกหุ้นกู้  

 หุ้นกู้ประเภทไม่มีหลกัประกัน และไม่ด้อยสิทธิ 
ครั2งที� อายุ วันออก

หุ้นกู้ 
ครบกาํหนด จาํนวน 

(หุ้น) 
มูลค่า     

(ล้านบาท) 
อัตราดอกเบี 2ย การจัดอนัดับ

ความน่าเชื�อถอื 
สัญญาของ

การออกหุ้นกู้ 
2/2559 3 ปี 10 พ.ย. 59 10 พ.ย. 62 300,000 300 3.25 BBB+(tha) ดํารงอัตรา D/E 

ไม่เกิน 2.5 เท่า 
ณ วนัสิ �นปีบญัชี  1/2561 ชดุที( 1 

1/2561 ชดุที( 2 
2 ปี 
3 ปี 

8 พ.ย. 61 
8 พ.ย. 61 

8 พ.ย. 63 
8 พ.ย. 64 

386,000 
514,000 

386 
514 

3.65 
4.00 

BBB+(tha) 
BBB+(tha) 
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หมายเหตุ:   
1.  จํานวนหุ้น มาจากจํานวนหุ้น ณ วนัสิ �นรอบบญัชี 31 ธันวาคม ของปีนั �นๆ 
2. อตัราการจา่ยปันผลตอ่หุ้น เป็นอตัราเฉลี(ยเงินปันผลตอ่จํานวนหุ้น ณ วนัที( 31 ธันวาคม ของทกุปี ซึ(งกรณีที(มีการจา่ยปันผลมากกวา่

หนึ(งครั �งจะนํามาเฉลี(ยรวมกนัในปี     
3. ในปี 2558 มีการจา่ยเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการระหวา่งเดือนมกราคม-สิงหาคม 2558  ในอตัราหุ้นละ 0.55 บาท รวม

เป็นเงินทั �งสิ �น 264 ล้านบาท นอกจากนั �น ที(ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ได้อนมุตัิการจ่ายหุ้นปันผลในอตัรา 10 หุ้นเดิมต่อ 7 
หุ้ นปันผล คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.35 บาทต่อหุ้ น และเงินสดปันผลในอัตราหุ้ นละ 0.0388888889 บาทต่อหุ้ น รวม 
0.3888888889 บาทตอ่หุ้น หรือคิดเป็นจํานวนเงินรวมประมาณ 233.334 ล้านบาท  

4. เพื(อนําเสนอให้ที(ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 อนมุตัิ 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
 

 โครงสร้างองค์กร บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) (ข้อมลู ณ วนัที( 28 กมุภาพนัธ์ 2562) 
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โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร 
สําหรับคณะกรรมการชุดย่อยมีทั �งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ      
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี(ยง 
 
8.1 คณะกรรมการบริษัท 

 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวนทั �งสิ �น 9 ทา่น ประกอบด้วย 
- กรรมการที(เป็นผู้บริหาร 5 ทา่น 
- กรรมการที(ไมเ่ป็นผู้บริหาร 4 ทา่น 
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท มีการถ่วงดลุกนัอยา่งเพียงพอ โดย 
- มีกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน คิดเป็นหนึ(งในสามของจํานวนกรรมการทั �งหมด มีความเป็นอิสระจาก
ผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นใหญ่ 
- มีกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระทั �งหมด กรรมการตรวจสอบทกุท่านมีความรู้
และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื(อถือของงบการเงิน รวมถึงทําหน้าที(อื(นในฐานะกรรมการ     
ตรวจสอบได้ 
- มีการมอบอํานาจระหวา่งกรรมการ และฝ่ายจดัการที(ชดัเจน 
- มากกว่า 2 ปีที(ผ่านมา กรรมการทุกท่านไม่เคยเป็นพนกังาน ผู้ ถือหุ้น หรือหุ้นส่วนของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช   
โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั ซึ(งเป็นบริษัทผู้สอบบญัชีภายนอกที(ตรวจสอบงบการเงินให้กบับริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ย 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวน 9 ทา่น ดงันี � 

รายชื�อ ตาํแหน่ง 
1. ดร. มงักร ธนสารศิลป์ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
2. นายวเิชฐ ตนัตวิานิช กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายวชิญา จาตกิวณิช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
4. นายชวนินทร์ บณัฑิตกฤษดา กรรมการบริษัท 
5. นางสาวอมรพรรณ บณัฑิตกฤษดา กรรมการบริษัท 
6. นายจิตชยั นิมติรปัญญา กรรมการบริษัท  
7. นางอจัฉรา นิมิตรปัญญา กรรมการบริษัท 
8. นายสมบญุ ประสทิธิdจตูระกลู กรรมการบริษัท 
9. นายธเนศ พิริย์โยธินกลุ กรรมการบริษัท 

หมายเหต ุ:  นายณฐัภมูิ เปาวรัตน์ ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่ายกลยทุธ์องค์กร ทําหน้าที(เป็นเลขานกุารบริษัท 
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กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม คือ (1) นายชวนินทร์ บณัฑิตกฤษดา ลงลายมือชื(อร่วมกบั (2) นางสาวอมรพรรณ 
บัณฑิตกฤษดา หรือนายจิตชัย นิมิตรปัญญา หรือนางอัจฉรา นิมิตรปัญญา กรรมการรวมเป็นสองคนและประทบั         
ตราสาํคญัของบริษัทฯ 
  

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ ถือหุ้นทั �งหมดและมีหน้าที(กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ             
ให้เป็นไปตามกฏหมาย ข้อบงัคบันโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ และมติของที(ประชมุผู้ ถือหุ้น ในการกํากบั
ดแูลบริษัทฯ กรรมการจะต้องใช้ดลุพินิจในการตดัสินใจทางธุรกิจและปฏิบตัิในสิ(งที(ตนเองเชื(ออยา่งมีเหตผุลวา่จะเป็น
ประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น  

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการแบ่งอํานาจหน้าที( โดยได้กําหนดอํานาจอนุมัติและดําเนินการของ         
บริษัทฯ และบริษัทย่อยไว้อย่างชดัเจนตามประเภทของธุรกรรม เพื(อกระจายอํานาจหน้าที(ในการตดัสินใจและสั(งการ 
ตามหน้าที(ที(ได้รับมอบหมาย และเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบตัิงานใช้เป็นคูม่ือในการปฏิบตัิงาน โดยการกํากบั
ดแูลกิจการของบริษัทฯ กําหนดให้เรื(องดงัตอ่ไปนี �เป็นอํานาจหน้าที(และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที(จะ
เป็นผู้ พิจารณาอนมุตัิให้ความเห็นชอบ 

1. คณะกรรมการมีอํานาจและหน้าที(และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที(ประชมุผู้ ถือหุ้นที(ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความ
ซื(อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ  

2. จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปี ภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิ �นสดุรอบระยะเวลา
บญัชีของบริษัทฯ  

3. จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการอยา่งน้อย 3 เดือนตอ่ครั �ง 

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

5. กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุม
กํากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตาม
นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที(กําหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  

6. กําหนดนโยบายการบริหารจดัการความเสี(ยง (Risk Management Policy) และกํากบัดแูลให้ฝ่ายบริหาร 
ปฏิบตัิตามนโยบายและรายงานผลให้คณะกรรมการทราบ รวมถึงจดัให้มีการทบทวนระบบหรือประเมิน
ประสทิธิภาพของการจดัการความเสี(ยงอยา่งสมํ(าเสมอ  

7. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนมุตัิแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทนุขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้า
ร่วมลงทนุที(เสนอโดยฝ่ายบริหาร 
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8. จดัทํารายงานประจําปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อการจดัทําและการเปิดเผยงบการเงิน เพื(อ
แสดงถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปีที(ผ่านมา และนําเสนอต่อที(ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื(อ
พิจารณาและอนมุตัิ 

9. กํากับและดูแลการบริหารจดัการและการดําเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตาม
นโยบายที(กําหนด กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาด
ทนุ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เช่น การทํารายการที(เกี(ยวโยงกนัและการได้มาหรือ
จําหน่ายไปซึ(งทรัพย์สินที(สําคญั เท่าที(ไม่ขดัหรือแย้งกับกฎหมายอื(น รวมทั �งจัดให้มีระบบการควบคมุ
ภายในและรายการตรวจสอบภายในที(เพียงพอและเหมาะสม 

10. พิจารณากําหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอํานาจในการแต่งตั �งคณะกรรมการบริหาร ประธาน
เจ้าหน้าที(บริหาร และคณะอนุกรรมการอื(นตามความเหมาะสม ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน เป็นต้น รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที(ของคณะ
กรรมการบริหาร    ประธานเจ้าหน้าที(บริหาร และคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ ที(แตง่ตั �ง 

ทั �งนี � การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้าที(ที(กําหนดนั �นต้องไมม่ลีกัษณะเป็นการมอบอํานาจที(ทําให้
คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที(บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถ
พิจารณาและอนมุตัิรายการที(อาจมีความขดัแย้งมีสว่นได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื(นใด
ทํากบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการที(เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์
ที(คณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัิไว้แล้ว 

11. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ(งหรือหลายคนหรือบคุคลอื(นใดปฏิบตัิการอย่างหนึ(ง  
อย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการหรืออาจมอบอํานาจเพื(อให้
บุคคลดังกล่าวมีอํานาจตามที(คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที(คณะกรรมการ
เห็นสมควร ซึ(งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี(ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอํานาจนั �นๆ ได้เมื(อ
เห็นสมควร 

ทั �งนี � การมอบอํานาจนั �นต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจที(ทําให้บคุคลดงักลา่วสามารถพิจารณา
และอนุมัติรายการที(ตนหรือบุคคลที(อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลกัษณะอื(นใดที(จะทําขึ �นกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) (ตามที(นิยามไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื(นใดของ
หน่วยงานที(เกี(ยวข้อง)    เว้นแต่เป็นการอนุมตัิรายการที(เป็นรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื(อนไข
การค้าโดยทั(วไป หรือเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที(คณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัไิว้แล้ว โดย
อยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์ เงื(อนไข และวิธีการตามที(กําหนดเกี(ยวกบัรายการที(เกี(ยวโยงกนั และรายการได้มา
หรือจําหน่ายไปซึ(งทรัพย์สินที(สําคญัของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 
และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ/หรือประกาศอื(นใดของหนว่ยงานที(เกี(ยวข้อง  
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อาํนาจหน้าที�ของประธานกรรมการ 

1. สนบัสนนุ และควบคมุให้การปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ เป็นไปอยา่ง
มีประสทิธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสงูสดุของหลกัธรรมาภิบาล 

2. สนบัสนนุให้มีช่องทาง และการสื(อสารระหวา่งผู้ ถือหุ้น หน่วยงานของราชการ และหน่วยงานที(เกี(ยวข้อง
กบัคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

3. กําหนดวาระการประชุม ควบคมุและดําเนินการประชุมของคณะกรรมการ รวมทั �ง การเปิดโอกาสให้มี
การแลกเปลี(ยนความคิดเห็น หลกัการและเหตผุล เพื(อประกอบการตดัสนิใจอยา่งประสทิธิภาพ 

4. กําหนดขั �นตอน หรือวิธีการสรรหาและแต่งตั �ง คณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสม และสามารถสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ 

5. กําหนดให้มีการปฐมนิเทศ หรือให้ความรู้เกี(ยวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ ตอ่กรรมการ และกรรมการ
ที(ได้รับตําแหนง่กรรมการใหม ่

6. สนับสนุนประธานเจ้าหน้าที(บริหารในการพัฒนา และกําหนดกลยุทธ์ในการดําเนินงานของบริษัทฯ         
รวมถึงการให้คําแนะนําในการดําเนินงานด้านตา่งๆ 

7. สนบัสนนุให้มีการสื(อสาร และสร้างสมัพนัธ์ที(ดีระหวา่งกรรมการบริหาร และกรรมการที(ไมใ่ช่ผู้บริหาร 
 

กรรมการอิสระ 

“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที(มีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ 
โดยจะต้องเป็นผู้ ที(ไมม่ีสว่นเกี(ยวข้อง หรือสว่นได้เสยีตอ่ผลการดําเนินงานทั �งทางตรงและทางอ้อม 

โดย ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2561 กรรมการอิสระมีจํานวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 

1.  นายวิเชฐ ตนัติวานิช 
2.  นายมงักร ธนสารศิลป์ 
3.  นายวิชญา จาติกวณิช 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ  

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที(มีสิทธิออกเสียงทั �งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย          
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  ทั �งนี � ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ ที(
เกี(ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั �นๆ ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที(มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที(ปรึกษาที(ได้เงินเดือนประจํา หรือ
ผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือของผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี ก่อนวนัที(ได้รับการแต่งตั �ง  ทั �งนี � ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไม่รวมถึงกรณีที(กรรมการอิสระเคย
เป็นข้าราชการ หรือที(ปรึกษาของสว่นราชการซึ(งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ 
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3. ไมเ่ป็นบคุคลที(มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที(เป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พี(น้อง และบตุร รวมทั �งคู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอื(น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือบุคคลที(จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของ
บริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะที(อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของ
ตน รวมทั �งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที(มีนยั หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ ที(มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ  เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัที(ได้รับการแตง่ตั �ง 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อํานาจควบคมุของบริษัทฯ  และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที(มีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสาํนกังานสอบ
บญัชี  ซึ(งมีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน
วนัที(ได้รับการแตง่ตั �ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ(งรวมถึงการให้บริการเป็นที(ปรึกษากฎหมายหรือที(
ปรึกษาทางการเงิน ซึ(งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที(มีนยั ผู้มีอํานาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนั �นด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัที(ได้รับการแตง่ตั �ง 

7. ไม่เป็นกรรมการที(ได้รับการแต่งตั �งขึ �นเพื(อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ          
ผู้ ถือหุ้นซึ(งเป็นผู้ ที(เกี(ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที(มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที(มีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัท
ยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นที(มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที(มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน 
ที(ปรึกษาที(รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที(มีสิทธิออกเสียงทั �งหมดของ
บริษัทอื(น ซึ(งประกอบกิจการที(มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที(มีนยักับกิจการของบริษัทฯ 
หรือบริษัทยอ่ย  

9. ไมม่ีลกัษณะอื(นใดที(ทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี(ยวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทุกครั �งให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ(งในสาม ถ้าจํานวน
กรรมการที(จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที(สดุกบัสว่นหนึ(งในสาม กรรมการที(จะต้อง
ออกจากตําแหนง่ในปีแรก และปีที(สองภายหลงัการแปรสภาพนั �นให้จบัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนที(อยู่
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ในตําแหน่งนานที(สดุนั �นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการซึ(งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกตั �งใหม่อีกได้โดยที(ประชมุ  
ผู้ ถือหุ้น  

นอกจากการพ้นตําแหนง่ตามวาระแล้ว  กรรมการพ้นจากตําแหนง่เมื(อ  

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

มีสทิธิออกเสยีง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่กึ(งหนึ(งของจํานวนหุ้นถือโดยผู้ ถือหุ้นที(มาประชมุ และ
มีสทิธิออกเสยีง   

(จ) ศาลมีคําสั(งให้ออก  
 
8.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

 
ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

บริหารความเสี(ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
 

8.2.1 คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหารจํานวน 7 ทา่น ดงันี � 

รายชื�อ ตาํแหน่ง 
1. นายชวนินทร์ บณัฑิตกฤษดา ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายจิตชยั นิมติรปัญญา กรรมการบริหาร 
3. นางอจัฉรา นิมิตรปัญญา กรรมการบริหาร 
4. นายธเนศ พิริย์โยธินกลุ กรรมการบริหาร 
5. นายวชิช ุสงักรธนกิจ กรรมการบริหาร 
6. นายณฐัภมูิ เปาวรัตน์ กรรมการบริหาร 
7. ดร. เอกพงษ์ ตั �งศรีสงวน กรรมการบริหาร 

 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอํานาจหน้าที(เป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นไปตามกฏบตัรของคณะกรรมการบริหาร 
ซึ(งได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัท ดงันี � 

1. ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบียบ ข้อกําหนด
คําสั(ง และมติของที(ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือมติที(ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
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2. พิจารณากลั(นกรองข้อเสนอของฝ่ายบริหาร และนําเสนอนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ การดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ การลงทนุ การขยายกิจการ และงบประมาณ เพื(อนําเสนอตอ่ที(ประชมุคณะกรรมการบริษัท         
เพื(อพิจารณาและอนมุตัิ 

3. พิจารณาอนมุตัิการดําเนินงานที(เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบลงทนุหรืองบประมาณที(ได้รับ
อนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสําหรับแตล่ะรายการเป็นไปตามที(กําหนดไว้ในตารางอํานาจ
อนมุตัิที(ผ่านการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจําปีที(ได้รับอนมุตัิจาก
คณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าทําสญัญาตา่งๆ ที(เกี(ยวข้องกบัเรื(องดงักลา่ว 

4. ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ และเป้าหมายที(กําหนด
ไว้ และกํากบัดแูลให้การดําเนินงานมีคณุภาพและประสทิธิภาพ  

5. มีอํานาจพิจารณาอนุมตัิค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบประมาณที(รับ
อนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามอํานาจอนมุตัิที(ผา่นการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท  

6. กําหนดโครงสร้างองค์กรและอํานาจการบริหารองค์กร และพิจารณาปรับเงินเดือน โบนสัของตั �งแตร่ะดบั
ประธานเจ้าหน้าที(บริหารลงไป รวมถึงพิจารณาอนมุตัิอตัรากําลงัคนที(ไมอ่ยูใ่นงบประมาณประจําปี 

7. ให้มีอํานาจในการมอบอํานาจให้บคุคลอื(นใดหนึ(งคนหรือหลายคนปฏิบตัิการอยา่งหนึ(งอย่างใด โดยอยู่
ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพื(อให้บคุคลดงักลา่ว มีอํานาจตามที(
คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที(คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร                            
ซึ(งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี(ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที(ได้รับมอบอํานาจ หรือ       
การมอบอํานาจนั �นๆ ได้ตามที(เห็นสมควร 

8. พิจารณาอนมุตัิการเปิด/ปิดบญัชีธนาคาร และการใช้บริการตา่งๆ ของธนาคารที(เกี(ยวข้อง รวมทั �งกําหนด   
ผู้มีอํานาจสั(งจ่ายสาํหรับบญัชีธนาคารของบริษัทฯ 

9. ดําเนินการอื(นใดๆ ตามที(คณะกรรมการบริษัท มอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

ทั �งนี � การมอบหมายอํานาจหน้าที(และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั �น จะไม่มีลกัษณะเป็นการ
มอบอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงที(ทําให้ผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมตัิรายการที(ตนหรือ
บคุคลที(อาจมีความขดัแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย และ/หรือหน่วยงานที(เกี(ยวข้องกําหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื(นใดกับบริษัทฯ 
หรือบริษัทยอ่ย และ/หรือบริษัทที(เกี(ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอํานาจอนมุตัิการดําเนินการในเรื(องดงักลา่ว โดย
เรื(องดงักลา่วจะต้องเสนอตอ่ที(ประชมุคณะกรรมการและ/หรือที(ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื(ออนมุตัิต่อไป ยกเว้น
เป็นการอนมุตัิรายการที(เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื(อนไขการค้าปกติซึ(งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทนุ และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ/หรือหนว่ยงานที(เกี(ยวข้องกําหนด 

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมตัิให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือ
ดําเนินการใดๆ ภายใต้วงเงินดงัตอ่ไปนี � 
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(ก) การอนมุตัิธุรกรรมด้านการลงทนุและการก่อสร้าง 

กรณีไมม่ีงบประมาณ 

- การอนุมตัิการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เช่น ที(ดิน อาคาร หรือสิ(งปลกูสร้าง เป็นต้น จํานวนไม่เกิน 
300,000,000 บาท 

- การอนมุตัิการลงทนุด้านอื(น เช่น การร่วมทนุ การให้กู้ยืม เป็นต้น จํานวนไมเ่กิน 300,000,000 บาท 

- การอนุมัติการขอกู้ ยืมเงินจากสถาบันการเงิน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื(อการก่อสร้าง คลงัสินค้า 
จํานวนไมเ่กิน 300,000,000 บาท 

- การอนุมัติการขอกู้ ยืมเงินจากบริษัทฯ ระหว่างกัน หรือบริษัทอื(นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื(อการ
ก่อสร้าง คลงัสนิค้า จํานวนไมเ่กิน 100,000,000  บาท 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริหาร 

1.  กรรมการบริหารพ้นจากตําแหนง่โดยทนัที เมื(อ 

- ตาย 

- ลาออก 

- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตําแหนง่ 

- ขาดคณุสมบตัิและมีลกัษณะต้องห้ามตามที(กฎหมายกําหนด 

2. ในกรณีกรรมการบริหารลาออก ควรแจ้งเป็นหนงัสอืตอ่บริษัทฯ ลว่งหน้าอยา่งน้อย 1 เดือน พร้อม
เหตผุล  

 
8.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  

ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทา่น ดงันี � 

รายชื�อ ตาํแหน่ง 
1. นายวเิชฐ ตนัตวิานิช1  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
2. นายมงักร ธนสารศิลป์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
3. นายวชิญา จาตกิวณิช กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

หมายเหต:ุ 1 กรรมการตรวจสอบเป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการทําหน้าที(สอบทานความน่าเชื(อถือของงบการเงินบริษัท 
                  ดร. เอกพงษ์ ตั �งศรีสงวน ประธานเจ้าหน้าที(ฝ่ายการเงิน ทําหน้าที(เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอํานาจหน้าที(เป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นไปตามกฏบตัรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ(งได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท และมีการสอบทานและปรับปรุงเป็นประจําทกุปี ดงันี � 
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1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการ
ประสานงานกบัผู้สอบบญัชีภายนอก และผู้บริหารที(รับผิดชอบจดัทํารายงานทางการเงินทั �งรายไตรมาส
และประจําปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบญัชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ 
ที(เห็นวา่จําเป็นและเป็นเรื(องสาํคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ 

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
(internal audit) ที(เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตั �ง โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหนว่ยงานอื(นใดที(รับผิดชอบเกี(ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ และกฎหมายที(เกี(ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตั �งบคุคลซึ(งมีความเป็นอิสระเพื(อทําหน้าที(เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และ
เสนอคา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว โดยคํานงึถึงความนา่เชื(อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณ
งานตรวจสอบของสํานกังานตรวจสอบบญัชีนั �น และประสบการณ์ของบคุลากรที(ได้รับมอบหมายให้ทํา
การตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ รวมทั �งเข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชี โดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุ
ด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครั �ง 

5. พิจารณารายการที(เกี(ยวโยงกนัหรือรายการที(อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั �งนี � เพื(อให้มั(นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ซึ(งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดงัตอ่ไปนี � 

(ก) ความเห็นเกี(ยวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที(เชื(อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
(ข) ความเห็นเกี(ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 
(ค) ความเห็นเกี(ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที(เกี(ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
(ง) ความเห็นเกี(ยวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
(จ) ความเห็นเกี(ยวกบัรายการที(อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ทา่น 
(ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที(คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที(ตามกฎบตัร 

(charter) 
(ซ) รายการอื(นที(เห็นวา่ ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทั(วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที(และความรับผิดชอบ

ที(ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
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7. ปฏิบตัิการอื(นใดตามที(คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. มีอํานาจในการดําเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที(จําเป็นในเรื(องต่างๆ ซึ(งอาจมีผลกระทบอย่าง          
มีนยัสาํคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ 

(ก)  รายการที(เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ข)   การทจุริตหรือมีสิ(งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที(สาํคญัในระบบควบคมุภายใน 

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์หรือ
กฎหมายที(เกี(ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ  

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการแสวงหาความเห็นที(เป็นอิสระจากที(ปรึกษาทางวิชาชีพอื(นใด  
เมื(อเห็นวา่จําเป็นด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ เพื(อให้การปฏิบตัิงานภายใต้หน้าที(ความรับผิดชอบสาํเร็จลลุว่งด้วยดี ทั �งนี � 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที(รายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมการ  บริษัท เพื(อดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที(คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

1. วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 
โดยกรรมการตรวจสอบที(ครบวาระอาจได้รับการแต่งตั �ง ให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งได้อีกตามที(
คณะกรรมการบริษัทหรือที(ประชมุผู้ ถือหุ้นเห็นวา่เหมาะสม 

2. กรณีที(ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื(นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ 
คณะกรรมการบริษัทหรือที(ประชมุผู้ ถือหุ้น จะต้องแตง่ตั �งบคุคลที(มีคณุสมบตัิครบถ้วนเป็นกรรมการ
ตรวจสอบ เพื(อให้กรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามที(กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที(เกี(ยวข้องกําหนด
อยา่งช้าภายใน 3 เดือนนบัแตว่นัที(จํานวนสมาชิกไมค่รบถ้วน  

3. กรรมการตรวจสอบจะพ้นตําแหนง่โดยทนัที เมื(อ 
- พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท 

- ครบวาระการดํารงตําแหนง่ 
- ตาย 

- ลาออก 

- ถกูถอดถอน 
4. ทั �งนี � ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่ง กรรมการตรวจสอบต้อง

แจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล เพื(อคณะกรรมการบริษัทหรือ               
ที(ประชมุผู้ ถือหุ้นจะได้พิจารณาแตง่ตั �ง กรรมการอื(นที(มีคณุสมบตัิครบถ้วนทดแทนบคุคลที(ลาออก 
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8.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี(ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี(ยงจํานวน 
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. ดร. เอกพงษ์ ตั �งศรีสงวน กรรมการบริหารความเสี(ยง 
6. นางสาวอภิญญา อเนกธนสาร กรรมการบริหารความเสี(ยง 
7. นายณฐัภมูิ เปาวรัตน์ กรรมการบริหารความเสี(ยง 

หมายเหต:ุ   นายณฐัภมูิ เปาวรัตน์ ผู้ อํานวยการฝ่ายกลยทุธ์องค์กร ทําหน้าที(เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสี(ยง 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี(ยงมีขอบเขตอํานาจหน้าที(เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นไปตามคําสั(งแต่งตั �ง
คณะกรรมการบริหารความเสี(ยง ซึ(งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของ   
คณะกรรมการบริหารความเสี(ยง ไว้ดงันี � 

1. ประเมินความเสี(ยงที(อาจเกิดขึ �น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที(อาจมีต่อองค์กร ทั �งความเสี(ยงจาก
ภายนอกและภายในองค์กร 

2. กําหนดนโยบายการบริหารความเสี(ยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัทฯ ให้ครอบคลมุ
ถึงความเสี(ยงที(เกี(ยวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั �งกําหนดแผนการจดัการและการบริหาร
ความเสี(ยงให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหารความเสี(ยง เพื(อมอบหมายให้ ฝ่ายบริหาร เป็นผู้ปฏิบตัิ
ตามนโยบายดงักลา่ว รวมถึงรายงานผลการปฏิบตัิตอ่คณะกรรมการบริหารความเสี(ยง  

3. พฒันาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสี(ยงของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อยา่งตอ่เนื(อง โดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี(ยงให้สอดคล้องตามนโยบาย
ที(กําหนดไว้อยา่งสมํ(าเสมอ 

4. รายงานความเสี(ยงและข้อเสนอแนะตอ่คณะกรรมการบริษัท 
5. ปฏิบตัิหน้าที(อื(นตามที(ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริหารความเสี�ยง  

คณะกรรมการบริหารความเสี(ยงมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารความเสี(ยงที(พ้น
ตําแหนง่ตามวาระ อาจได้รับการแตง่ตั �งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้   
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8.2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

ณ วนัที( 21 กมุภาพนัธ์ 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทนจํานวน 3 ทา่น ดงันี �  

รายชื�อ ตาํแหน่ง1 
1. นายวเิชฐ ตนัตวิานิช กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
2. นายวชิญา จาตกิวณิช กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
3. นายสมบญุ ประสทิธิdจตูระกลู กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

หมายเหต:ุ  1เนื(องจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้ถกูแตง่ตั �งขึ �นเมื(อวนัที( 21 กมุภาพนัธ์ 2562 และยงัไม่มีการเริ(มประชมุ จงึยงัไม่
มีการแตง่ตั �งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีขอบเขตอํานาจหน้าที(เป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นไปตาม
คําสั(งแต่งตั �งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ(งได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท มีมติกําหนด
ขอบเขตและอํานาจของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ไว้ดงันี � 

การปฏิบัติงานด้านการสรรหา 

1. พิจารณาองค์ประกอบ คณุสมบตัิของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม และรายบคุคล ที(เหมาะสมกบัขนาด 
ประเภท และความซบัซ้อนของธุรกิจของบริษัทฯ ทั �งในด้านการศึกษา ความรู้ ความชํานาญ ทักษะ 
ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที(เกี(ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ ความเป็นอิสระตามหลกัเกณฑ์
ที(บริษัทฯ กําหนด 

2. พิจารณาคุณสมบตัิของผู้บริหารสงูสดุที(เหมาะสมกบัการบริหารจดัการธุรกิจของบริษัทฯ เพื(อให้บรรลุ
วิสยัทศัน์ที(กําหนดไว้ โดยให้ครอบคลมุทั �งในด้านการศกึษา ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี(ยวชาญ และ
นําปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที(สําคัญและเกี(ยวข้อง เช่น สภาพและแนวโน้มเศรษฐกิจและ
อตุสาหกรรม ตลอดจนภาวะการแขง่ขนัทางธุรกิจมาประกอบการพิจารณาด้วย  

3. กําหนดกระบวนการและหลกัเกณฑ์ในการสรรหาบคุคล ให้สอดคล้องกบัโครงสร้างและคณุสมบตัิตามที(
กําหนดไว้ โดยยดึมั(นในหลกัการกํากบัดแูลกิจการที(ดี 

4. คดัเลือกกรรมการบริษัท ที(มีคณุสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ย เพื(อนําเสนอตอ่
ที(ประชมุคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแตง่ตั �งเมื(อมีตําแหนง่วา่งลง 

5. กํากบัดแูลให้บริษัทฯ จดัให้มีการปฐมนิเทศ และมอบเอกสารที(เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที(ให้แก่
กรรมการที(ได้รับการแตง่ตั �งใหม ่

6. จัดทําและทบทวนแผนการสืบทอดตําแหน่ง (Succession plan) ของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื(อ
เตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื(องให้มีผู้สืบทอดงาน เพื(อให้การบริหารงานของบริษัทฯ ดําเนินไปได้
อยา่งตอ่เนื(อง 

7. สนบัสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื(อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ
บริษัท 
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การปฏิบัติงานด้านการพิจารณาค่าตอบแทน 

1. ทบทวนและเสนอรูปแบบ ตลอดจนหลกัเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที(ความ
รับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื(อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ เพื(อให้
สามารถจูงใจและรักษากรรมการที(มีความสามารถ มีคุณภาพ และศกัยภาพ ทั �งนี � ให้คณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้ พิจารณาเพื(อให้ความเห็นชอบก่อนนําเสนอตอ่ที(ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีเพื(อขออนมุตัิ 

2. ประเมินผลการปฏิบตัิงานประจําปี และพิจารณาปรับอตัราคา่ตอบแทนที(เหมาะสมให้แก่ผู้บริหารสงูสดุ
ของบริษัทฯ เพื(อเสนอขออนมุตัิตอ่คณะกรรมการบริษัท 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
1. กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนมีวาระการปฏิบตัิงานตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท  
2. กรณีที(ตําแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตอืุ(นนอกจากถึงคราวออก

ตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั �งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน         
แทนตําแหนง่ที(วา่งลง ภายในเวลาอนัสมควร  

3. กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะพ้นตําแหนง่โดยทนัที เมื(อ 
- ตาย 

- ลาออก 
- พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท 

- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตําแหนง่ 
- ขาดคณุสมบตัิของการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

4. การลาออกของกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ให้ยื(นใบลาออกตอ่ประธานกรรมการบริษัท
หรือเลขานกุารบริษัท 

 
8.2.5 คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ 

ณ วนัที( 21 กมุภาพนัธ์ 2562 คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการประกอบด้วยกรรมการกํากบัดแูลกิจการจํานวน 
3 ทา่น ดงันี �  

รายชื�อ ตาํแหน่ง1 
1. นายวเิชฐ ตนัตวิานิช กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
2. นายมงักร ธนสารศิลป์ กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
3. นายจิตชยั นิมติรปัญญา กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

หมายเหต:ุ  1เนื(องจากคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการได้ถกูแต่งตั �งขึ �นเมื(อวนัที( 21 กุมภาพนัธ์ 2562 และยงัไม่มีการเริ(มประชุม จึงยงัไม่มีการแต่งตั �ง
ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ และเลขานกุารกรรกมารกํากบัดแูลกิจการ 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการมีขอบเขตอํานาจหน้าที(เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นไปตามคําสั(งแต่งตั �ง
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ซึ(งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของ   
คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ ไว้ดงันี � 

1. กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิด้านการกํากับดูแลกิจการ ให้สอดคล้องกับหลกัการ มาตรฐาน และ
ข้อกําหนดขององค์กรกํากับบริษัทจดทะเบียนต่างๆ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนหน่วยงานหรือองค์กรที(มี
ชื(อเสียงเป็นที(ยอมรับทั �งในระดบัประเทศและระดบัสากล ทั �งนี � เพื(อสนบัสนนุกลยทุธ์และเป้าหมายของ
บริษัทฯ ตลอดจนจดัให้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตัิดงักลา่วอยา่งสมํ(าเสมอ 

2. กําหนดแนวทาง ตลอดจนกํากบัดแูล และติดตาม เพื(อให้มั(นใจวา่ บริษัทฯ มีการดําเนินการสอดคล้องกบั
นโยบายและแนวปฏิบัติที(กําหนดไว้ ทั �งนี � เพื(อพัฒนาและยกระดับการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ         
อยา่งตอ่เนื(อง 

3. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกํากับดูแลกิจการที(ดี ให้เป็นที(เข้าใจของผู้ บริหารและ
พนกังานทกุระดบั และให้มีผลในทางปฏิบตัิทั �งในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 

4. สนบัสนุนและให้คําปรึกษาแก่บริษัทฯ ในการเข้ารับการประเมินหรือการจัดอนัดบัด้านการกํากบัดแูล
กิจการ ทั �งนี � เพื(อเป็นการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ อยา่งตอ่เนื(อง 

5. พิจารณาและให้ความเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื(อนําเสนอตอ่
คณะกรรมการบริษัทตอ่ไป 

6. พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการอยา่งสมํ(าเสมอ 
7. รับผิดชอบตอ่การอื(นใดที(คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการกาํกับดูแลกิจการ 

1. กรรมการกํากบัดแูลกิจการมีวาระการปฏิบตัิงานตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท  
2. กรณีที(ตําแหน่งกรรมการกํากับดูแลกิจการว่างลงเพราะเหตุอื(นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ                

ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั �งกรรมการกํากบัดแูลกิจการแทนตําแหน่งที(ว่างลง ภายใน
เวลาอนัสมควร  

3. กรรมการกบักําดแูลกิจการจะพ้นตําแหนง่โดยทนัที เมื(อ 
- ตาย 

- ลาออก 
- พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท 

- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตําแหนง่ 

- ขาดคณุสมบตัิของการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
4. การลาออกของกรรมการกํากับดูแลกิจการ ให้ยื(นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทหรือ

เลขานกุารบริษัท 
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8.3 ผู้บริหาร 

ตามนิยามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ผู้บริหารของบริษัทฯ             
ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบด้วย 7 ทา่น ดงันี � 

รายชื�อ ตาํแหน่ง 
1. นายชวนินทร์ บณัฑิตกฤษดา ประธานเจ้าหน้าที(บริหาร  
2. นายจิตชยั นิมติรปัญญา รองประธานเจ้าหน้าที(บริหาร 
3. ดร. เอกพงษ์ ตั �งศรีสงวน ประธานเจ้าหน้าที(ฝ่ายการเงิน 
4. นางสาวอมรพรรณ บณัฑิตกฤษดา ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่ายจดัการสาํนกังานและฝ่ายจดัซื �อ1 
5. นายธเนศ พิริย์โยธินกลุ ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
6. นายณฐัภมูิ เปาวรัตน์ ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่ายกลยทุธ์องค์กร 
7. นายวชิช ุสงักรธนกิจ ประธานเจ้าหน้าที(ฝ่ายปฏิบตัิการ 

หมายเหต:ุ  1นางสาวอมรพรรณ บณัฑิตกฤษดา ได้รับการเปลี(ยนแปลงตําแหน่งใหม่เมื(อวนัที( 1 กุมภาพนัธ์ 2562 จากเดมิตําแหน่งผู้ อํานวยการอาวโุส
ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

 
การเข้าอบรมของกรรมการและผู้บริหาร  

บริษัทฯ มีนโยบายสนบัสนนุให้กรรมการและผู้บริหารเข้าอบรมเพื(อเป็นการเพิ(มพนูความรู้ในการปฏิบตัิงาน
อยา่งตอ่เนื(อง เช่น การเข้าอบรมหลกัสตูรของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลกัสตูรที(จดัโดย
สถาบนัอื(น     

 ในปี 2561 มีกรรมการและผู้บริหารเข้าอบรม ดงันี � 
รายชื�อ หลักสูตร 

1. นางสาวอมรพรรณ บณัฑิตกฤษดา เจ้าหน้าที(ความปลอดภยัในการทํางานระดบับริหาร (จป.) และ                    
2MORROW SCALER  

2. นางอจัฉรา นิมิตรปัญญา หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) 
3. นายณฐัภมูิ เปาวรัตน์ Company Secretary Program 86/2018 (CSP) และ Executive Great 

Leaders 
4. นายวชิช ุสงักรธนกิจ เจ้าหน้าที(ความปลอดภยัในการทํางานระดบับริหาร (จป.) 
5. ดร. เอกพงษ์ ตั �งศรีสงวน ผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นที( 26 
6. นายชวนินทร์ บณัฑิตกฤษดา YPO Stanford Gradute School of Business Program 2018 Stanford 

University, USA 
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8.4 การสรรหาและแต่งตั 2งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

 
8.4.1 การสรรหาและแต่งตั 2งกรรมการ 

การสรรหากรรมการนั �น บริษัทฯ จะให้ความสาํคญักบับคุคลที(มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวตัิ     
การทํางานที(ดี และมีภาวะผู้ นํา วิสยัทัศน์กว้างไกล รวมทั �งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที(ดีต่อองค์กร 
สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออนัเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการของบริษัทฯ โดยได้ผ่านการวิเคราะห์
คุณสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญ (Board Skill Matrix) ที(สอดคล้อง และจําเป็นต่อ  
กลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) เช่น                    
ความหลากหลายทางคณุวฒุิ ประสบการณ์ เพศ ความหมาะสมของโครงสร้างองค์ประกอบทกัษะของคณะกรรมการ 
และจะต้องไมม่ีคณุสมบตัิต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบงัคบัอื(นๆ ที(เกี(ยวข้อง อีกด้วยมีกระบวนการที(โปร่งใส  

กระบวนการสรรหากรรมการ มีความโปร่งใสในการคดัเลือกกรรมการเข้ามาใหม่ โดยพิจารณาจากรายชื(อ
กรรมการชดุเดิม รายชื(อที(เสนอมาจากผู้ ถือหุ้น และรายชื(อที(ขึ �นทะเบียนกบัสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(Thai Institute of Directors หรือ IOD) เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื(อขออนุมตัิแต่งตั �งจากที(ประชุมผู้ ถือหุ้นตาม
หลกัเกณฑ์ตอ่ไป ทั �งนี � การนําเสนอมีรายละเอียดที(เพียงพอตอ่การตดัสนิใจ อนัจะสร้างความมั(นใจให้แก่ผู้ ถือหุ้น   

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงแต่งตั 2งกรรมการบริษัทในที�ประชุมผู้ถอืหุ้นมีดังนี 2 

1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึ(งมีคะแนนเสยีงเทา่จํานวนหุ้นที(ตนถือ 
2. ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงที(มีอยูเ่ลอืกตั �งบคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที(เลอืกตั �ง

บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
3. บคุคลซึ(งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตั �งเป็นกรรมการ เท่าจํานวนกรรมการที(จะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั �งในครั �งนั �น ในกรณีที(บคุคลซึ(งได้รับการเลือกตั �งในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน
จํานวนกรรมการที(จะพงึมี หรือจะพงึเลอืกตั �งในครั �งนั �นให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชี �ขาด 

8.4.2 การสรรหาและแต่งตั 2งประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

ในการสรรหาผู้มาดํารงตําแหนง่ประธานเจ้าหน้าที(บริหาร คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ พิจารณาจากบคุคลที(
มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที(เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ 
ตลอดจนสามารถบริหารงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ และเป้าหมายที(คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้  

อาํนาจหน้าที�ของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
1. ควบคมุดแูลการดําเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจําวนัของบริษัทฯ 
2. จดัทํา และนําเสนอนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ แผนการดําเนินธุรกิจ งบประมาณ การลงทนุ โครงสร้างการ

บริหารงานของบริษัทฯ และหลกัเกณฑ์ในการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจ เพื(อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพื(อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

3. กํากับดูแลการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณที(ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน
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ของบริษัทฯ    ให้เป็นไปตามนโยบายที(กําหนด และมีหน้าที(รายงานผลการดําเนินงานการบริหารจัดการ 
รวมถึงความคืบหน้าในการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัท 

4. พิจารณาอนุมตัิการดําเนินงานที(เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบลงทุน หรืองบประมาณที(
ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสําหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที(กําหนดไว้ในตาราง
อํานาจ อนุมัติที(ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจําปีที(ได้รับ
อนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าทําสญัญาตา่งๆ ที(เกี(ยวข้องกบัเรื(องดงักลา่ว 

5. มีอํานาจพิจารณาอนุมตัิค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบประมาณที(รับ
อนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามอํานาจอนมุตัิที(ผา่นการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท  

6. กําหนดโครงสร้างองค์กร รวมถึงการแตง่ตั �ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกําหนดเงินคา่จ้าง ค่าตอบแทน 
โบนสัและการเลกิจ้างพนกังานตั �งแตร่ะดบัประธานกรรมการบริหารลงไป 

7. มีอํานาจออกคําสั(ง ระเบียบ ประกาศ เพื(อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ 
บริษัทฯ และเพื(อรักษาระเบียบ วินยั การทํางานภายในองค์กร 

8. มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอื(นปฏิบตัิงานเฉพาะอยา่งแทนได้ โดยการ
มอบอํานาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักลา่วให้อยูภ่ายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอํานาจตามหนงัสอื
มอบอํานาจ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกําหนดหรือคําสั(งที(คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัท
ฯได้กําหนดไว้ 

9. ปฏิบตัิหน้าที(อื(นๆ ตามที(ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ เป็น
คราวๆ ไป 

ทั �งนี � ในการดําเนินการเรื(องใดที(ประธานเจ้าหน้าที(บริหารหรือผู้ รับมอบอํานาจจากประธานเจ้าหน้าที(บริหาร
หรือบุคคลที(อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที(เกี(ยวข้องกําหนด) มีสว่นได้สว่นเสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ 
และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที(เกี(ยวข้องประธานเจ้าหน้าที(บริหารไม่มีอํานาจอนุมตัิการดําเนินการในเรื(อง
ดงักลา่ว โดยเรื(องดงักลา่วจะต้องเสนอต่อที(ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที(ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื(ออนมุตัิ
ต่อไปยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที(เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื(อนไขการค้าปกติซึ(งเป็นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ/หรือ หนว่ยงานที(เกี(ยวข้องกําหนด 
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8.5 ค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และผู้บริหาร 

 
8.5.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื(อนําเสนอต่อที(ประชุมผู้ ถือหุ้ น โดย
คํานงึถึงหลกัเกณฑ์ ดงันี �   

(ก) ผลประกอบการของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกบัคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ในประเภทและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกนั 

(ข) ประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้าที( และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการแตล่ะทา่น  
(ค) ประโยชน์ที(คาดวา่บริษัทฯ จะได้รับจากกรรมการแตล่ะทา่น 
(ง) ค่าตอบแทนที(กําหนดขึ �นนั �นจะต้องสามารถจูงใจกรรมการที(มีคุณสมบตัิเหมาะสมกับความจําเป็นและ

สถานการณ์ของบริษัทฯ ให้มาเป็นกรรมการหรือผู้บริหารได้  

โดยในวนัที( 26 เมษายน 2561 ที(ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําปี 2561 
ในรูปแบบเบี �ยประชมุ และโบนสัประจําปี ดงันี � 

(1)  ค่าตอบแทนที�เป็นตัวเงนิ 

(ก)  อตัราเบี �ยประชมุกรรมการ 

ตาํแหน่ง เบี 2ยประชุมกรรมการบริษัท 
(บาทต่อครั2ง) 

ประธานกรรมการบริษัท 25,000/คน 
กรรมการบริษัท 20,000/คน 

 

(ข)  อตัราเบี �ยประชมุกรรมการตรวจสอบ 

ตาํแหน่ง เบี 2ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 
(บาทต่อครั2ง) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000/คน 
กรรมการตรวจสอบ 20,000/คน 

 

(ค)  โบนสั 

โบนสัไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที(มีการจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณา
กําหนดจํานวนที(เหมาะสม และแบง่จ่ายกนัเอง  

ค่าตอบแทนที(บริษัทฯ จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2561 มีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี �   
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หมายเหต ุ 1 เบี �ยประชมุปี 2561 นบัจนถึงวนัที( 31 ธนัวาคม 2561   
2 คา่เบี �ยประชมุคณะกรรมการบริษัทรวมคา่เบี �ยประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ซึ(งเทา่กบัคา่เบี �ยประชมุคณะกรรมการบริษัท 
3 ตามมตทีิ(ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ได้อนมุตัโิบนสักรรมการไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที(มีการจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากําหนดจํานวนที(เหมาะสม และแบ่งจ่ายกันเองนั �น ที(ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั �งที( 2/2561 เมื(อ
วนัที( 22 กมุภาพนัธ์ 2561 อนมุตจิดัสรรโบนสักรรมการประจําปี 2560 ตามรายละเอียดในตาราง และกําหนดให้จ่ายเมื(อผู้ ถือหุ้นมีมตอินมุตัิ
จ่ายเงินปันผลประจําปี 2560 แล้ว 

(2)  ค่าตอบแทนอื�น  
 - ไมม่ี – 

  
8.5.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร  

บริษัทฯ มีเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ 
ผลงานที(ผา่นมา รวมถึงได้พิจารณาเทียบเคียงกบับริษัทอื(นในธุรกิจประเภทเดียวกนั  

ในปี 2561 ค่าตอบแทนรวมที(เป็นตัวเงินของผู้ บริหาร จํานวน 7 ท่าน เป็นเงินทั �งสิ �น 46,088,000 บาท ซึ(ง 
ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน โบนสั ซึ(งค่าตอบแทนดงักล่าวจะเชื(อมโยงกับการดําเนินงานของบริษัทฯ และ        
ผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารเป็นเกณฑ์   

(1)  ค่าตอบแทนที�เป็นตัวเงนิ   
                (หนว่ย : บาท) 

 ปี 2560 ปี 2561 

 เงินเดือนรวม 31,863,600 39,504,000 

โบนสัรวม 7,055,000 6,584,000 

รวม 38,918,600 46,088,000 
 

 
กรรมการ 

เบี 2ยประชุมปี 2561 (หน่วย: บาท)1 โบนัสกรรมการ
ประจาํปี 25603 

รวม 
คณะกรรมการบริษัท2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

นายมงักร ธนสารศิลป์  175,000 80,000 375,000 630,000 

นายวิเชฐ ตนัติวานิช  160,000 125,000 300,000 585,000 

นายวิชญา จาติกวณิช  160,000 80,000 300,000 540,000 

นายสมบญุ ประสทิธิdจตูระกลู 160,000 - 300,000 460,000 

นายชวนินทร์ บณัฑิตกฤษดา 110,000 - - 110,000 

นางสาวอมรพรรณ บณัฑิตกฤษดา 110,000 - - 110,000 

นายจิตชยั นิมิตรปัญญา  130,000 - - 130,000 

นางอจัฉรา นิมืตรปัญญา  110,000 - - 110,000 

นายธเนศ พิริย์โยธินกลุ  120,000 - - 120,000 
รวม 1,235,000 285,000 1,275,000 2,795,000 
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(2)  ค่าตอบแทนอื�น 

                                                                                                        (หนว่ย : บาท) 
  ปี 2560  ปี 2561  

เงินสมทบกองทนุสาํรองเลี �ยงชีพ  1,152,400  2,407,185 
 

 
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุตัิให้แตง่ตั �งนายณฐัภมูิ เปาวรัตน์ เป็นเลขานกุารบริษัท ทั �งนี � บริษัทฯ ได้แจ้งชื(อ

พร้อมกบัสถานที(จดัเก็บเอกสารของบริษัทฯ ตอ่สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แล้ว 

อาํนาจหน้าที�ของเลขานุการบริษัท 

1. ให้คําแนะนําเบื �องต้นแก่กรรมการเกี(ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายข้อกําหนดกฎระเบียบและข้อบงัคบัของ 
บริษัทฯ และติดตามดแูลให้มีการปฏิบตัิอยา่งถกูต้องและสมํ(าเสมอ  

2. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที(รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกําหนดของ           
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

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

8.7.1 จาํนวนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)  
ณ วนัที( 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร) รวมทั �งสิ �น 1,462 คน โดยมี 

รายละเอียดดงัตอ่ไปนี �  
  

จาํนวนพนักงาน (คน)   ณ วันที� 31 ธ.ค. 2561 

ธุรกิจให้บริการจดัเก็บและบริหารสนิค้า 793 

ธุรกิจให้บริการขนสง่สนิค้า 261 

ธุรกิจให้บริการขนย้ายในประเทศและตา่งประเทศ 176 

ธุรกิจให้บริการจดัการเอกสารและข้อมลู 168 

ธุรกิจอื(นๆ 64 
รวม 1,462 
 

8.6 เลขานุการบริษัท 

8.7 บุคลากร  
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8.7.2 ค่าตอบแทนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร) 

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ได้จ่ายผลตอบแทนที(เป็นตวัเงินให้แก่พนกังาน (ไมร่วมผู้บริหาร) จํานวนรวม
ทั �งสิ �น 546,500,889 บาท ซึ(งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงิน
ประกนัสงัคม เป็นต้น  

(1)  ค่าตอบแทนที�เป็นตัวเงนิ 

 

ปี 2560 ปี 2561 
จาํนวนราย จาํนวนเงนิ (บาท) จาํนวนราย จาํนวนเงนิ (บาท) 

เงินเดือนรวม 1,540 419,147,362 1,752 495,683,916 
โบนสัรวม 1,394 51,164,736 1,440 50,816,973 

รวม  - 470,312,098  - 546,500,889 
 

(2)  ค่าตอบแทนอื�น 
 

 

ปี 2560 ปี 2561 
จาํนวนราย จาํนวนเงนิ (บาท) จาํนวนราย จาํนวนเงนิ (บาท) 

เงินสมทบกองทนุสาํรองเลี �ยงชีพ 612 7,389,461 636 7,898,137 
 
ข้อพิพาทด้านแรงงานที�สาํคัญในช่วง 3 ปี ที�ผ่านมา 

บริษัทฯ ไมม่ีข้อพิพาทด้านแรงงานที(มีนยัสาํคญัตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

การประสบอุบัติเหตุจากการทาํงานจนถงึขั 2นหยุดงานในปี 2561 

- ไมม่ี - 

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที(ทรงคุณค่า ที(จะช่วยผลักดันให้บริษัทฯให้บริการลูกค้าได้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุอย่างยั(งยืน บริษัทฯ จึงมีนโยบายการพฒันาบคุลากรในด้านการพฒันาให้ความรู้ 
ความเข้าใจ เสริมสร้างทกัษะ และเพิ(มพนูทศันคติอยา่งเหมาะสมตามความต้องการของพนกังานในแตล่ะฝ่ายงาน โดย
บริษัทฯ ได้จัดให้มีแผนการพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างสมํ(าเสมอต่อเนื(อง และกําหนดให้บุคลากรรับการ
ฝึกอบรมตามแผนที(วางไว้ 
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ตารางแสดงเวลา (ชั(วโมง) การเข้ารับการอบรม – แยกตามกลุม่ระดบัพนกังาน 
 

ระดบัพนกังาน  เฉลี(ยเวลาเข้าอบรม 
(ชั(วโมง:คน:ปี)  

เป้าหมายในการพฒันาบคุลากร 

พนกังาน  13.72 เพื(อให้พนกังานได้มีความรู้ และทกัษะในด้านตา่ง ๆ ที(เกี(ยวข้องเพื(อ
นําไปปฏิบตัิงาน โดยสามารถนําความรู้ตา่ง ๆ ที(ได้รับไปพฒันางาน
ได้ พร้อมทั �งเข้าใจในบทบาทหน้าที(ในการปฏิบตัิงาน และวฒันธรรม
องค์กรที(ด ีอนัจะสง่ผลไปถึงการปฏิบตัิงานให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ 
ที(ได้รับมอบหมายอยา่งดีที(สดุ 

ผู้บริหารระดบักลาง  
 

38.18 เพื(อให้ผู้บริหารระดบักลาง มีความรู้ความเข้าใจพร้อมทั �งทกัษะ ใน
การบริหารจดัการทีม และการวางแผนงาน รวมไปถึงการปฏิบตัิงาน
ตา่ง ๆ ที(ได้รับมอบหมายอยา่งมีระบบ และเป็นไปตามนโยบายที(ได้รับ
จากทางบริษัทฯ ตอ่ไป  

ผู้บริหารระดบัสงู 27.55 เพื(อให้ผู้บริหารระดับสูง สามารถบริหารจัดการงาน และรวมไปถึง
บุคลากรภายใต้การบังคับบัญชา ให้เป็นไปตามหน้าที(การปฏิบัติ
พร้อมทั �งนโยบายที(ได้รับจากบริษัทฯ อนึ(ง ผู้ บริหารสามารถสร้าง
มุมมองด้านการบริหารให้มีการพัฒนาที(ดียิ( งขึ �นไป พร้อมทั �งมี
วิสยัทศัน์ที(ดี เพื(อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต  

 
การเข้าอบรมในปี 2561 
 

ระดบัพนกังาน หลกัสตูร วตัถปุระสงค์ 
พนกังาน  1.ปฐมนิเทศพนกังานใหม ่ เพื(อให้บุคลากรใหม่ได้รับทราบประวัติความเป็นมาของ

องค์กร  มีความรู้ ความเข้าใจในวิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย
ขององค์กร  รวมถึงสร้างความพร้อมให้กับบุคลากรใหม่ใน
การปรับตัวเข้ากับองค์กร  สร้างทัศนคติที(ดีต่อองค์กร 
เสริมสร้างจริยธรรม เจตคดีที(ดีในการทํางาน  และเข้าใจถึง
วัฒนธรรมขององค์กร  รวมถึงสามารถปรับตัวได้มีความ
ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบตัิหน้าที(ให้กบัองค์กร 

2.การป้องกนัและระงบัอคัคีภยัและ
ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ 

เพื(อให้บุคลากรมีความรู้ในหลกัการและวิธีการควบคุมเหตุ
ฉุก เ ฉิ น  เ พ ลิ ง ไห ม้  มี ก า ร ซ้ อมดับ เพ ลิ ง /  แ ผ น อพยพ                 
ตามกฎหมาย และมีการปรับปรุง แผนให้เหมาะสมกบัองค์กร
รวมถึงบุคลากรได้ทราบและเข้าใจบทบาท หน้าที( เมื(อเกิด
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เหตุฉุกเฉิน เพลิงไหม้สามารถที(จะปฏิบตัิตามข้อกําหนดได้
อยา่งถกูต้องและปลอดภยั 

3.การปฐมพยาบาลเบื �องต้นและการ
ช่วยฟื�นคืนชีพ 

เพื(อให้บุคลากรมีความรู้ทกัษะพื �นฐานในการปฐมพยาบาล
และช่วยฟื�นคืนชีพ รวมถึงรับทราบวิธีในการปฐมพยาบาล
หรือการช่วยชีวิตเบื �องต้น เพื(อช่วยชีวิตและลดความรุนแรง
ของบุคลากรที(บาดเจ็บ หรือประสบอันตรายจากการ
ปฏิบตัิงานที(อาจเกิดจากความผิดพลาดภายในองค์กร 

4.การเก็บกู้และซ้อมแผนฉกุเฉินใน
การเก็บกู้สารเคม ี

เพื(อให้บุคลากรเข้าใจในหลักการของการเก็บรักษา และ
จําแนกสาร เคมี  และวัตถุอันตรายของกรมโร ง ง า น
อุตสาหกรรม รวมถึงรับทราบข้อกําหนดและขั �นตอนการ
ปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอนัไม่พึงประสงค์  เพื(อความ
ปลอดภยัของบคุลากรในการปฏิบตัิงาน 

5.การขบัขี(รถฟอร์คลฟิท์ (รถยก
ไฟฟ้า) อยา่งถกูต้องและปลอดภยั  

เพื(อเสริมสร้างทักษะ และความรู้ ในวิธีการขับขี(รถยกฟอร์
คลิฟท์อย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมถึงป้องกันอุบัติเหตุ
จากการทํางาน และมีความรู้เกี(ยวกบัวิธีการดแูล บํารุงรักษา
รถฟอร์คลิฟท์ เ พื(อยืดอายุการใช้งานของรถยกไฟฟ้า             
ลดความเสี(ยงในการเกิดอุบตัิเหตุ  และลดค่าใช้จ่ายในการ
ซอ่มบํารุงรักษา  

6.เทคนิคความรู้การใช้งาน 
RSK&RTG (รถยกและปั�นจั(นสงู) 

เพื(อเสริมสร้างทักษะ และความรู้ ในวิธีการใช้งานอย่าง 
RSK&RTG (รถยกและปั�นจั(นสงู) อย่างถกูต้องและปลอดภยั 
สามารถป้องกันอุบัติเหตุจากการทํางาน รวมถึงมีความรู้
เกี(ยวกับวิธีการดูแลรักษารถ RSK และ RTG ลดความเสี(ยง
ในการเกิดอบุตัิเหตแุละลดคา่ใช้จ่ายในการซอ่มบํารุงรักษา 

7.กฎระเบียบความปลอดภยัในการ
ทํางานตามข้อกําหนดกฎหมาย 

เพื(อเพิ(มความรู้ความปลอดภัยให้กับพนักงานในด้าน
กฎระเบียบความปลอดภัยในการทํางาน ความรู้เบื �องต้น
ความปลอดภยัในการทํางานและการสวมใสอ่ปุกรณ์ป้องกนั
ส่วนบุคคล ความรู้เบื �องต้นเกี(ยวกับสินค้าอันตรายตาม
ข้อกําหนดIMDG CODE และกรมโรงงาน 

8. Professional  Selling  Skills เ พื( อส ร้างความเ ข้าใจเ กี( ยวกับหลักการ พื �นฐานของ
กระบวนการขาย พนกังานได้พฒันาศกัยภาพของพนกังาน
ขายให้มีทั �งประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการเพิ(มยอดขาย
ตามเป้าหมายที(ตั �งไว้อีกทั �งต้องรักษาสมัพนัธภาพอันดีกับ
ลกูค้าไว้ได้อยา่งยั(งยืน 
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9. Professional Customer 
Service& Complaint  Handling 

เพื(อผู้ เข้าอบรมสามารถเข้าใจธรรมชาติของงานบริการ 
ธรรมชาติของลกูค้าเรียนรู้ทกัษะสําคญัในการสร้าง service 
excellenceการพัฒนา EQ และสร้างทัศนคติเชิงบวกเพื(อ
สร้างการบริการที(เป็นเลิศเทคนิคการรับมือกับลูกค้าใน
สถานการณ์ตา่งๆ 

10. Strategic Thinking เพื(อพฒันาศกัยภาพพนกังาน JWD ให้สามารถวิเคราะห์และ
ประเมินสถานการณ์ในปัจจุบนั และคิดวิธีการหรือแผนการ
อย่างเป็นระบบ และยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ รวมทั �ง
สามารถวางแผนงานและปรับเปลี(ยนแผนงานของหนว่ยงาน
ให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ของบริษัท 

11.การชี �บง่และการประเมินความ
เสี(ยงด้านคณุภาพ และสิ(งแวดล้อม 

เพื(อให้บคุลากรเข้าใจในหลกัการของการประเมินผลกระทบ
ความเสี(ยงด้านคุณภาพและสิ(งแวดล้อม  เพื(อให้สามารถ
นําไปประยกุต์ใช้ในหนว่ยงาน และองค์กรได้อยา่งเหมาะสม 

12.ทบทวนกฎหมาย และการประเมิน
ความเสี(ยงและสิ(งแวดล้อม 

เพื(อให้บคุลากรเข้าใจในหลกัการของการประเมินผลกระทบ
ความเสี(ยงด้านคุณภาพและสิ(งแวดล้อม  เพื(อให้สามารถ
นําไปประยกุต์ใช้ในหนว่ยงาน และองค์กรได้อยา่งเหมาะสม 

13. Creative Thinking at Work เพื(อพฒันาศกัยภาพพนกังาน JWD ให้กล้าคิดริเริ(มลงมือทํา
สิ(งใหม่ๆโดยไม่ยึดติดกบัรูปแบบเดิม เพื(อต่อยอดธุรกิจ หรือ 
สร้างมลูคา่เพิ(มจากงานของตนเอง 

14. ข้อกําหนด ISO 45001:2018 เพื(อเรียนรู้ข้อกําหนด ISO 45001:2018 เพิ(มพนูความรู้ความ
เข้าใจให้แก่พนกังาน 

 15. Building Change Awareness เพื(อพัฒนาศกัยภาพพนักงาน JWD ให้เข้าใจและพร้อมรับ
การเปลี(ยนแปลงที(เกิดขึ �นทั �งภายในและภายนอกบริษัท โดย
ไม่ยึดติดกับแนวคิดหรือวิธีการทํางานแบบเดิมๆ รวมทั �ง
นําเสนอแนวคิดใหม่ๆหรือปรับเปลี(ยนวิธีการทํางานของ
ตนเอง หรือหนว่ยงานให้สอดรับกบัการเปลี(ยนแปลงที(เกิดขึ �น 

 16.Dangerous Goods Train the 
Trainer 2018 

เพื(อเป็นการสร้างความเชื(อมั(นให้กับลูกค้าที(ใช้บริการ ลด
ความคลาดเคลื(อนด้านข้อมลู ขา่วสาร กฎระเบียบ มาตรการ
ต่างๆด้านการจดัการสินค้าอนัตรายของคลงัสินค้าอนัตราย 
และเพื(อเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ที(ดี ด้านความเชี(ยวชาญ
ด้านการบริหารจดัการ 

ผู้บริหาร
ระดบักลาง  

1.จป.หวัหน้างาน เพื(อให้ผู้บริหารระดบักลาง (หวัหน้างาน) เกิดความรู้ความ
เข้าใจเกี(ยวกบัความปลอดภยัในการทํางาน  บทบาทหน้าที(
ของหวัหน้างาน การค้นหาอนัตรายจากการทํางาน รวมถึง



 

  
แบบ 56-1 ปี 2561บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 
  

สว่นที( 2 หน้า 29 / 122 
 

การป้องกนัและควบคุมอนัตรายต่างๆที(อาจเกิดขึ �นจากการ
ปฏิบตัิงาน 

2. Internal  Audit เพื(อให้ผู้ บริหารระดับกลางที(ได้รับการคัดเลือกให้เป็นทีม
ตรวจสอบคุณภาพภายใน  ในระบบคุณภาพ (ISO) ได้
ทบทวนและเพิ(มพนูความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที(  
ผู้ตรวจสอบคุณภาพภายในองค์กรและเพื(อรักษามาตรฐาน
ด้านคณุภาพขององค์กร 

3.เจ้าหน้าที(ความปลอดภยัในการ
ทํางานระดบับริหาร 

เพื(อให้ผู้ บริหารเกิดความรู้ความเข้าใจและสร้างเสริม
แนวความคิดด้านความปลอดภยัให้กบัผู้บริหารแต่ละระดบั 
ซึ(งจะส่งผลให้ผู้ บริหารสามารถกําหนดนโยบายและทิศ
ทางการบริหารงานความปลอดภยัขององค์กรได้   

4. Individual Development Plan 
Workshop for Supervisor 

เพื(อให้ผู้ เข้าอบรมระดับหัวหน้ามีทัศนคติที(ดีต่อการพฒันา
ผู้ ใต้บงัคบับญัชา โดยทราบบทบาทหน้าที(ทกุฝ่ายที(เกี(ยวข้อง
รวมทั �งสามารถจัดทําแผนพฒันารายบุคคลของตนเองและ
ผู้ ใต้บังคับบัญชา อันจะทําให้เพิ(มสมรรถนะในการทํางาน 
การแสดงพฤติกรรมตามคา่นิยมและเติบโตตามสายอาชีพใน
อนาคต 

5. Finance for Non-Finance เพื(อให้ผู้ เข้าอบรมเข้าใจวตัถุประสงค์ทางการเงินของธุรกิจ
และเป้าหมายขององค์กร เทคนิคการวิเคราะห์การเงิน และ
สามารถประเมินความเสี(ยงและผลตอบแทนภายใต้
สภาพแวดล้อมที(เปลี(ยนแปลง 

6. Professional Selling Skills เ พื( อส ร้างความเ ข้าใจเ กี( ยวกับหลักการ พื �นฐานของ
กระบวนการขาย พนกังานได้พฒันาศกัยภาพของพนกังาน
ขายให้มีทั �งประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการเพิ(มยอดขาย
ตามเป้าหมายที(ตั �งไว้อีกทั �งต้องรักษาสมัพนัธภาพอันดีกับ
ลกูค้าไว้ได้อยา่งยั(งยืน 

7. Ship Management เพื(อให้ผู้ เข้าอบรมมคีวามเข้าใจเกี(ยวกบัเรือสนิค้า แนวโน้ม
และการเปลี(ยนแปลงการขนสง่สนิค้าทางทะเลและการ
ให้บริการการดาํเนินงานของทา่เรือในยคุโลกาภิวตัน์ 
ตลอดจนความรู้เกี(ยวกบัธุรกิจพาณิชยนาวีและผู้ รับจดัการ
ขนสง่สนิค้าทางทะเล 

8. Executive Great Leaders รุ่น 1 เพื(อให้ผู้ เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างภาวะผู้ นํา
ที(มีประสิทธิผลเพื(อพฒันาคณุลกัษณะที(สําคญัของการเป็น
ผู้ นําที(ประสบความสาํเร็จ 
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 9. ข้อกําหนด ISO45001:2018 เพื(อเรียนรู้ข้อกําหนด ISO �����:���� เพิ(มพนูความรู้ความ
เข้าใจให้แก่พนกังาน 

 10. Building  Change Awareness เพื(อพัฒนาศกัยภาพพนักงาน JWD ให้เข้าใจและพร้อมรับ
การเปลี(ยนแปลงที(เกิดขึ �นทั �งภายในและภายนอกบริษัท โดย
ไม่ยึดติดกับแนวคิดหรือวิธีการทํางานแบบเดิมๆ รวมทั �ง
นําเสนอแนวคิดใหม่ๆหรือปรับเปลี(ยนวิธีการทํางานของ
ตนเอง หรือหนว่ยงานให้สอดรับกบัการเปลี(ยนแปลงที(เกิดขึ �น 

 11.Change Management for 
Supervisor 

เพื(อพฒันาศกัยภาพพนกังาน JWD เข้าใจและพร้อมรับการ
เปลี(ยนแปลงที(เกิดขึ �นทั �งภายในและภายนอกบริษัท โดยไม่
ยึดติดกับแนวคิด หรือวิธีการทํางานแบบเดิมๆ รวมทั �ง
นําเสนอแนวคิดใหม่ๆ หรือปรับเปลี(ยนวิธีการทํางานของ
ตนเอง หรือหนว่ยงานให้สอดรับกบัการเปลี(ยนแปลง 

 12. Business Process 
Improvement 

เพื(อพฒันาศกัยภาพพนกังาน JWD ให้กล้าคิดริเริ(มลงมือทํา
สิ(งใหม่ๆ โดยไม่ยึดติดกบัรูปแบบเดิม เพื(อต่อยอดธุรกิจและ
สร้างมลูคา่เพิ(มจากงานของตนเอง หนว่ยงานและบริษัท เพื(อ
ช่วยสร้างโอกาสที(เป็นตอ่ทางธุรกิจ 

 13. People Development 
Psychology 

เพื(อพฒันาศกัยภาพพนกังาน JWD ให้สามารถวางแผนและ
กําหนดแนวทางการพฒันาทีมงาน และตรวจสอบ ติดตาม 
และประเมินผลการพฒันา รวมทั �งสามารถให้คําแนะนําถึง
วิ ธีการปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถแก่ทีมงาน 
เพื(อให้งานสาํเร็จตามเป้าหมายที(กําหนดไว้ 

 14.Supply Chain Disruption เพื(อผู้ เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจประเด็น Supply Chain 
Disruption ลกัษณะดั �งเดิม การปรับตวัและความท้าทายใน
ธุรกิจโลจิสติกส์แนวทางการตั �งรับ และเครื(องมือในการ
บริหารงาน ซึ( งแลกเปลี(ยนเ รียนรู้ผ่านกรณีศึกษาและ
ประสบการณ์การบริหารงาน 

 15.MAXIMIZE YOUR  MONEY เพื(อให้ความรู้การวางแผนการเงิน การคํานวณภาษี การ
จัดการภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ ผลกระทบด้านบัญชีและ
ภาษีตอ่ธุรกิจและเรียนรู้การลงทนุ 

 ��.คณะกรรมการความปลอดภัย      
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การทํางาน 

เพื(อให้ผู้ เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดการ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน สามารถพิจารณาแผนงานโครงการความปลอดภยัใน
การทํางานและความปลอดภัยนอกงาน รายงานและ
เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถกูต้องตาม
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กฎหมายเกี(ยวกับความปลอดภยัในการทํางานต่อนายจ้าง
เพื(อความปลอดภยัในการทํางานของลกูจ้าง ผู้ รับเหมาและ
ปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ
บคุคลภายนอกที(เข้ามา 

 17.Workshop Internal Audit เพื(อทบทวนและเพิ(มพนูความรู้ความเข้าใจให้แก่พนกังานที(
เ ป็นผู้ ตรวจสอบคุณภาพภายในองค์กรและเพื(อ รักษา
มาตรฐานการตรวจสอบ 

ผู้บริหาร
ระดบัสงู 

1.เจ้าหน้าที(ความปลอดภยัในการ
ทํางานระดบับริหาร 

เพื(อให้ผู้ บริหารเกิดความรู้ความเข้าใจและสร้างเสริม
แนวความคิดด้านความปลอดภยัให้กบัผู้บริหารแต่ละระดบั 
ซึ(งจะส่งผลให้ผู้ บริหารสามารถกําหนดนโยบายและทิศ
ทางการบริหารงานความปลอดภยัขององค์กรได้   

2. Finance for Non-Finance เพื(อให้ผู้ เข้าอบรมเข้าใจวตัถุประสงค์ทางการเงินของธุรกิจ
และเป้าหมายขององค์กร เทคนิคการวิเคราะห์การเงิน และ
สามารถประเมินความเสี(ยงและผลตอบแทนภายใต้
สภาพแวดล้อมที(เปลี(ยนแปลงขององค์กรในการดําเนินธุรกิจ
ได้อยา่งเป็นรูปธรรม 

 3. Executive Great Leaders  เพื(อให้ผู้ เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างภาวะผู้ นํา
ที(มีประสิทธิผลเพื(อพฒันาคณุลกัษณะที(สําคญัของการเป็น
ผู้ นําที(ประสบความสาํเร็จ 
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ลําดบั ชื(อ-นามสกลุ ตําแหน่ง จํานวนหุ้นที(ถือ ณ 

วนัที( 29 ธันวาคม 2560 
จํานวนหุ้นที(
เปลี(ยนแปลง 

จํานวนหุ้นที(ถือ ณ 
วนัที( 28 ธันวาคม 2561 

สดัสว่นการ
ถือหุ้น (%) 

1 นายมงักร ธนสารศิลป์  ประธานกรรมการ 
และกรรมการอิสระ 

- - - - 

คูส่มรสและบตุรที(ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - 45,900 - 45,900 0.005 

2 นายวิเชฐ ตนัติวานิช  กรรมการอิสระ - - - - 
คูส่มรสและบตุรที(ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - 

3 นายวิชญา จาติกวณิช  กรรมการอิสระ - - - - 
คูส่มรสและบตุรที(ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - 

4 นายสมบญุ ประสิทธิdจตูระกลู กรรมการ - - - - 
คูส่มรสและบตุรที(ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - 

5 นายชวนินทร์ บณัฑิตกฤษดา กรรมการ 213,074,600 248,300 213,322,900 20.914 
คูส่มรสและบตุรที(ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - 

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

 คูส่มรสและบตุรที(ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - 

7 นายจิตชยั นิมิตรปัญญา  กรรมการ 93,023,660 2,838,500 95,862,160 9.398 
 คูส่มรสและบตุรที(ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - 70,923,660 - 70,923,660 6.953 

8 นางอจัฉรา นิมิตรปัญญา  กรรมการ 70,923,660 - 70,923,660 6.953 
 คูส่มรสและบตุรที(ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - 93,023,660 2,838,500 95,862,160 9.398 

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

 คูส่มรสและบตุรที(ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - 

10 ดร. เอกพงษ์ ตั �งศรีสงวน ประธานเจ้าหน้าที(
ฝ่ายการเงิน 

- - - - 

 คูส่มรสและบตุรที(ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - 

11 นายวิชช ุสงักรธนกิจ ประธานเจ้าหน้าที(
ฝ่ายปฏิบตัิการ 

- - - - 

 คูส่มรสและบตุรที(ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - 

12 นายณฐัภมิู เปาวรัตน์ ผู้ อํานวยการอาวโุส
ฝ่ายกลยทุธ์องค์กร 
แ ล ะ เ ล ข า นุ ก า ร
บริษัท 

1,178,440 - 1,178,440 0.116 

 คูส่มรสและบตุรที(ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - 

 

 

8.8 รายละเอียดการเปลี�ยนแปลงการถอืครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร 
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9. การกาํกบัดูแลกิจการ 

 
9.1 นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

 
บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความสาํคญัของการกํากบัดแูลกิจการที(ดีวา่เป็นสิ(งสาํคญัที(จะช่วยสง่เสริมการดาํเนินงาน

ของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ และมีการเจริญเติบโตอย่างยั(งยืน  ซึ(งจะนําไปสู่ประโยชน์สงูสดุต่อผู้มีส่วนเกี(ยวข้อง    
ทกุฝ่าย ตั �งแตพ่นกังาน ผู้ลงทนุ ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสยีอื(นๆ  ดงันั �น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรให้มีการจดัทํา
นโยบายการกํากับดูแลกิจการขึ �น โดยครอบคลุมเนื �อหาหลกัการสําคัญตั �งแต่โครงสร้าง บทบาทหน้าที( และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ  จนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้ บริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถ
ตรวจสอบได้เพื(อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กร ทําให้เกิดความเชื(อมั(นว่าการดําเนินงานใดๆ  ของบริษัทฯ กระทํา
ด้วยความเป็นธรรม และคํานงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 

ทั �งนี � คณะกรรมการ และคณะผู้บริหารของบริษัทฯ จะยึดมั(นในหลกัการดําเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั(น และ
ซื(อสตัย์สจุริต โดยมีการกําหนดวิสยัทศัน์ นโยบาย และแนวปฏิบตัิที(กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานยึดถือในการ
ปฏิบตัิหน้าที(ตามความรับผิดชอบเพื(อให้มีการผลกัดนัให้เกิดวฒันธรรมในการกํากบัดแูลกิจการที(ดีอย่างตอ่เนื(อง และ
เป็นรากฐานการเติบโตที(ยั(งยืน สร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน เพื(อให้บรรลวุตัถุประสงค์ของคณะกรรมการ
บริษัท ได้วางโครงสร้างองค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน ซึ(งครอบคลุม
หลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลกิจการที(ดี ภายใต้ระเบียบปฏิบตัิของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ที(ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั �งที( 1/2562 เมื(อวันที( 21 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ทบทวนนโยบายกํากับดูแล
กิจการของบริษัทฯ แล้ว เห็นว่า บริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance Policy) 
โดยอ้างอิงจากหลกัการกํากบัดแูลกิจการที(ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และหลกัการกํากบัดแูลกิจการที(ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (“CG Code”) ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึ(งพิจารณาพบว่า บริษัทได้นําหลกัปฏิบตัิสว่นใหญ่มาปรับใช้แล้ว โดยยงัขาดในบาง
ประเด็น เช่น กรรมการบริษัทสว่นใหญ่ควรเป็นกรรมการที(ไมเ่ป็นผู้บริหาร, หลกัเกณฑ์ในการดํารงตําแหนง่ในบริษัทอื(น
ของกรรมการ, นโยบายในการไปดํารงตําแหนง่กรรมการที(บริษัทอื(นของกรรมการผู้จดัการใหญ่ เป็นต้น    

ทั �งนี � บริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับ CG 
Code เพื(อให้ครอบคลมุ และทนัตอ่พฒันาการด้านการกํากบัดแูลกิจการที(เปลี(ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็วตอ่ไป 

 
หลักการและนโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสําคญัต่อการปฏิบตัิตามหลกัการกํากับดูแลกิจการที(ดี โดยได้ตระหนักถึง
บทบาท และหน้าที(ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารในการสร้างเสริมให้เกิดการกํากบัดแูลกิจการ
ที(ดี เพื(อเพิ(มขีดความสามารถในการแขง่ขนัของกิจการ และให้ความเชื(อมั(นแก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ ที(เกี(ยวข้องทกุฝ่าย 
ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใสจึงได้มีการกําหนดนโยบายสนับสนุนกํากับดูแลกิจการ โดย
ครอบคลมุหลกัการสาํคญัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที(ดีใหมใ่น 5 หมวด ดงันี � 
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1) สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

นอกเหนือจากสิทธิพื �นฐานของผู้ ถือหุ้น เช่น สิทธิในการซื �อขายหรือโอนหลกัทรัพย์ที(ตนถืออยู่ สิทธิในการ
ได้รับสว่นแบง่ผลกําไรจากบริษัทฯ สทิธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ให้ความสาํคญัตอ่สทิธิของผู้ ถือหุ้นใน
การได้รับข้อมลูของบริษัทฯ อย่างถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทนัเวลา และเท่าเทียมกนั  เพื(อประกอบการตดัสินใจใน
ทกุๆ เรื(อง คณะกรรมการบริษัท จึงกําหนดนโยบายดงันี �   

1.1 บริษัทฯ จะจดัสง่หนงัสือนดัประชุมพร้อมทั �งข้อมลูประกอบการประชมุตามวาระต่างๆ 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 โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะที(บริษัทฯ ได้จดัสง่ไป
พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

1.3 อํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัในการเข้าร่วมประชมุทั �งในเรื(องสถานที( และ
เวลาที(เหมาะสม 

1.4 ในการประชุมผู้ ถือหุ้นจะดําเนินการประชุมตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ โดยจะพิจารณา
และลงคะแนนเรียงตามลาํดบัวาระที(กําหนดไว้ไมเ่ปลี(ยนแปลงข้อมลูที(เป็นสาระสาํคญัหรือเพิ(มวาระการประชมุโดยไม่
จําเป็นและเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิเทา่เทียมกนัในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะตา่งๆ 

1.5 เพิ(มช่องทางในการรับทราบขา่วสารของผู้ ถือหุ้นผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ในกรณีที(เป็นหนงัสอืเชิญ
ประชุมผู้ ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวนัประชุมลว่งหน้าเพื(อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมลูระเบียบวาระการประชมุได้
อยา่งสะดวก และครบถ้วน 

1.6 สง่เสริมให้กรรมการทกุทา่นและผู้บริหารที(เกี(ยวข้องเข้าร่วมประชมุเพื(อตอบข้อซกัถามจากผู้ ถือหุ้นโดย
พร้อมเพรียงกนั 

1.7 จดบนัทึกรายงานการประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบนัทึกประเด็นซกัถาม และ
ข้อคิดเห็นที(สาํคญัไว้ในรายงานการประชมุเพื(อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วนั นบัแตว่นัที(มี
การประชุมผู้ ถือหุ้น และบริษัทฯ จะนําส่งรายงานการประชุมดงักล่าวไปยังตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
หน่วยงานที(เกี(ยวข้องภายในเวลาที(กําหนดรวมถึงนํารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื(อให้   
ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณา 

โดยในปีที(ผา่นมา บริษัทฯ ได้สง่เสริมสทิธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี � 

-  เปิดเผยโครงสร้างผู้ ถือหุ้นอย่างชดัเจน เพื(อให้ผู้ ถือหุ้นมั(นใจว่าบริษัทฯ มีโครงสร้างการดําเนินงานที(มี
ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยไม่มีการถือหุ้นที(ซับซ้อน ไม่มีผู้ ถือหุ้นร่วม และไม่มีผู้ ถือหุ้นไขว้ 
รวมถึงไมม่ีการถือหุ้นแบบปิรามิดในกลุม่ของบริษัทฯ 
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- เผยแพร่สารสนเทศ รายละเอียดการใช้สิทธิในเรื(องต่างๆ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง      
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยคํานึงถึงความเท่าเทียมกนัในการรับรู้ข่าวสาร ระยะเวลาใน
การใช้สิทธิ และความสะดวกในการใช้สิทธิดงักลา่ว โดยจะไม่กระทําการใดๆ อนัเป็นการจํากดัสิทธิใน
การเข้าถึงสารสนเทศของบริษัทฯ หรือปิดกั �น การติดตอ่สื(อสาร ระหวา่งผู้ ถือหุ้นด้วยกนั 

- สง่เสริมสทิธิของผู้ ถือหุ้นในการจดัประชมุอยา่งตอ่เนื(อง การจดังานประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561   
ในวันที( 26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม Function Six AB ชั �น 6 โรงแรม สยาม แอท สยาม ดีไซน์
กรุงเทพ (Siam @ Siam Design Hotel Bangkok) เลขที( 865 ถนนพระราม 1 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั 
กรุงเทพฯ 10330 โดยมีรายละเอียดดงันี � 

 
ก่อนการประชุม 

-  ให้สทิธิผู้ ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชมุและเสนอชื(อบคุคลเพื(อรับการพิจารณาเลอืกตั �งเป็นกรรมการ
ได้ล่วงหน้า ตั �งแต่วันที( 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นส่ง
คําถามเกี(ยวกบัวาระการประชุมถึงเลขานกุารบริษัทได้ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ โดยเผยแพร่รายละเอียด 
และหลักเกณฑ์ทั �งหมดไว้ที( เว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงเผยแพร่การให้สิทธินี �ผ่านเว็บไซต์ของ            
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทั �งนี � การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการ
ประชมุ หรือเสนอชื(อบคุคลเพื(อรับการพิจารณาเลอืกตั �งเป็นกรรมการ 

-  เปิดเผยวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า เพื(อสามารถเตรียมตวัเข้าร่วม
ประชมุได้ โดยเผยแพร่ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตั �งแตว่นัที( 22 กมุภาพนัธ์ 
2561 ซึ(งเป็นวนัเดียวกนักบัที(คณะกรรมการบริษัทมีมติกําหนดวนัประชมุ 

-  เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ทั �งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ      
ตั �งแต่วันที( 26 มีนาคม 2561 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน และเริ(มจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่       
ผู้ ถือหุ้นตั �งแตว่นัที( 11 เมษายน 2561 ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 14 วนั เพื(อให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบถึงวาระการ
ประชมุ และมีเวลาศกึษาข้อมลูก่อนวนัประชมุอยา่งเพียงพอ 

-  อํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้น ทั �งผู้ ถือหุ้นรายย่อย นิติบุคคล ตลอดจนนกัลงทนุสถาบนั ที(ไม่สามารถ
เข้าร่วมประชมุได้ โดยการจดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น รวมถึงสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยระบชืุ(อ และประวตัิของ
กรรมการอิสระที(ผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกเป็นผู้ รับมอบฉันทะได้ โดยการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 
2561 บริษัทฯ ได้ระบใุห้นายมงักร ธนสารศิลป์ หรือนายวิเชฐ ตนัติวานิช หรือนายวิชญา จาติกวณิช เป็น
กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉนัทะ 
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วันประชุม 

-  อํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้ น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน โดยเลือกสถานที(จัดที(มีขนาดเพียงพอต่อ                 
ผู้มาประชุมและสามารถเดินทางได้สะดวก พร้อมแนบแผนที(จดัการประชุม รวมถึงจดัเจ้าหน้าที(ต้อนรับ
เพื(อให้ข้อมูล และตรวจเอกสารในการลงทะเบียน ทั �งนี � ผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนลว่งหน้าก่อนเวลา
ประชมุประมาณ 2 ชั(วโมง ผา่นระบบบาร์โค้ด (Bar Code) เพื(อความสะดวก รวดเร็ว ถกูต้องและแมน่ยํา 
นอกจากนี � บริษัทฯ ยงัได้จดัเตรียมอากรแสตมป์ ให้กบัผู้ ถือหุ้นที(ต้องการมอบฉนัทะด้วย 

-  กําหนดให้สิทธิออกเสียงในที(ประชุมเป็นไปตามจํานวนหุ้นที(ผู้ ถือหุ้นถืออยู ่โดยหนึ(งหุ้นมีสิทธิเทา่กบัหนึ(ง
เสยีง 

-  ก่อนเริ(มการประชุม ประธานกรรมการจะชี �แจงแก่ผู้ ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับของบริษัทฯ          
การดําเนินการประชุม วิธีการใช้สิทธิลงคะแนน รวมทั �ง ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการตั �งคําถาม และแสดง
ความเห็นในที(ประชมุอยา่งเทา่เทียมกนั 

-  ใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง และแสดงผล สรุปของคะแนนเสียงในทุกวาระอย่างชัดเจน 
ตลอดจนนําบตัรลงคะแนนมาใช้ในการลงมติ โดยจัดทําบตัรลงคะแนนแยกตามวาระเพื(อให้ผู้ ถือหุ้น
สามารถลงคะแนนได้ตามที(เห็นสมควร 

-  จดัให้มีที(ปรึกษากฎหมายที(เป็นอิสระจากภายนอก (Inspector) เพื(อทําหน้าที(ในการดแูลให้การประชมุ
เป็นไปอยา่งโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

-  สนบัสนนุให้มีตวัแทนจากผู้ ถือหุ้นในที(ประชมุร่วมเป็นพยานในการนบัคะแนนเสยีงในทกุวาระ 
-  ประธานที(ประชุมจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และดําเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและ

โปร่งใสตามลาํดบัระเบียบวาระที(ได้แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ โดยที(ผา่นมาบริษัทฯ ไมเ่คยดําเนินการ
แจกเอกสารที(มีข้อมูลสําคญัในที(ประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างกะทนัหนั รวมถึงไม่มีการเพิ(มระเบียบวาระในที(
ประชมุโดยไมไ่ด้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า ซึ(งอาจไมเ่ป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นที(ไมไ่ด้มาเข้าร่วมประชมุ 

-  ให้สทิธิผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชมุภายหลงัจากเริ(มการประชมุไปแล้ว โดยมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน
ได้เฉพาะวาระที(ที(ประชมุยงัไมไ่ด้พิจารณาลงมติ 

-  เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างเต็มที( โดยมีประธานกรรมการ ประธาน
กรรมการคณะตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที(บริหาร ผู้บริหารระดบัสงูและผู้สอบบญัชี เข้าร่วมประชมุเพื(อ
ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น 

หลังการประชุม 
-  นําสง่มติที(ประชุมพร้อมรายละเอียดจํานวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่างชดัเจนแก่ตลาดหลกัทรัพย์

และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในวนัประชมุ เพื(อให้ผู้ ถือหุ้นที(ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุรับทราบในทนัที 
-  ผู้ ถือหุ้นสามารถรับชมเทปบันทึกภาพการประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านเว็บคาสต์ (Webcast) บนเว็บไซต์ของ

บริษัทฯ 
-  จดัทํารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นเผยแพร่ทางตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนั    

นบัจากวนัประชมุ และนําสง่สาํเนารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นผา่นทางตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายในเวลาที(
กําหนด 
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2) การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั ดงันั �น คณะกรรมการบริษัท จึงกําหนด
นโยบายดงันี � 

2.1 ให้บริษัทฯ จดัสง่หนงัสือนดัประชุมพร้อมทั �งข้อมลูประกอบการประชุมให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าก่อน
การประชมุตามระยะเวลาที(กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบที(เกี(ยวข้องกําหนดเพื(อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ศกึษาข้อมลู
อย่างครบถ้วนก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทั �งเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่คําถามลว่งหน้าก่อนวนัประชุมไปยงัเลขานุการ
บริษัท และบริษัทฯ จะรวบรวมเพื(อนําคําถามที(สาํคญัไปสอบถามในที(ประชมุตอ่ไป 

2.2 อํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นที(ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ ถือหุ้นสามารถ      
มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ(ง หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมและลง
มติแทนได้ โดยให้แจ้งรายชื(อกรรมการอิสระดงักลา่วไว้ในหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น 

2.3 ให้ปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย          
ไมว่า่จะเป็นผู้ ถือหุ้นชาวไทย หรือผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ 

นอกจากนั �น บริษัทฯ ยังได้ให้ความสําคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน              
ทั �งผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ รายยอ่ย นกัลงทนุสถาบนัหรือผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ โดยมีแนวทางปฏิบตัิ ดงันี � 

(1) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ ถือหุ้นอย่างสมํ(าเสมอผ่านทางช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ จดัให้มีช่องทางที(ผู้ ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับข้อมลูหรือสอบถาม ได้โดยตรงผา่นทาง E-mail ของ
หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

(2) มีระเบียบบงัคบัใช้ภายในบริษัทฯ เรื(องการใช้ข้อมลูภายในอยา่งชดัเจนสอดคล้องกบักฎหมายเกี(ยวกบั
หลกัทรัพย์ และมีการทบทวนอยา่งสมํ(าเสมอเพื(อให้เกิดความยตุิธรรม และเสมอภาคตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุราย ดงันี � 

- แจ้งกฎเกณฑ์ และนโยบายที(เกี(ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในให้กรรมการ ผู้ บริหาร และ
พนกังานได้รับทราบอยา่งสมํ(าเสมอ เพื(อให้มั(นใจวา่กฎเกณฑ์ และนโยบายดงักลา่วเป็นที(รับทราบ และปฏิบตัิตาม 

- ห้ามซื �อขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนเปิดเผยงบการเงินตอ่สาธารณชน 1 เดือน 
โดยสายงานเลขานกุารบริษัทจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารได้ทราบช่วงเวลาการห้ามซื �อขาย (Silent Period) 

- เปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้ บริหารในรายงานประจําปีอย่างครบถ้วน            
ตามที(สํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด นอกจากนี � คณะกรรมการได้มีการติดตามผลการปฏิบตัิตามหลกัจริยธรรมธุรกิจเรื(อง
การใช้ข้อมลูภายใน โดยกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารสง่สําเนารายงานการเปลี(ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ให้สาย
งานเลขานกุารบริษัท เพื(อรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทในทกุเดอืน และทกุครั �งที(มีการเปลี(ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ 
โดยสายงานเลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมเพื(อรายงานที(ประชมุคณะกรรมการ รวมถึงจดัสง่เอกสารให้กบัสาํนกังาน 
ก.ล.ต. 
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3) การคาํนึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

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

3.1 ผู้ถอืหุ้น 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั(นที(จะดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ด้วยความซื(อสตัย์สจุริต ตลอดจนตดัสินใจดําเนินการ
ใดๆ ด้วยความรอบคอบและเป็นธรรม มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างยั(งยืน และต่อเนื(อง เพื(อสร้าง
ผลตอบแทนที(เหมาะสมให้กับผู้ ถือหุ้นและเพื(อเพิ(มมูลค่าของบริษัทฯ รวมทั �งนําเสนอรายงานผลประกอบการ ฐานะ
ข้อมลูทางการเงิน และรายงานอื(นๆ โดยสมํ(าเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริงและทนัเหตกุารณ์  

3.2 พนักงาน  

บริษัทฯ มีนโยบายที(จะปฏิบัติกับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ทั �งในด้านโอกาส การแต่งตั �ง 
โยกย้าย และให้ผลตอบแทนและสวสัดิการที(เหมาะสมตามความรู้ความสามารถของพนกังานแตล่ะคน ให้ความสาํคญั
ต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังาน เพื(อพฒันาทกัษะในการทํางานให้มีประสิทธิภาพสงู รวมทั �งมีการ
จดัตั �งกองทนุสาํรองเลี �ยงชีพสาํหรับพนกังาน ตลอดจนให้ความเคารพตอ่ความเป็นปัจเจกชนและศกัดิdศรีของความเป็น
มนุษย์ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน รวมถึงเปิด
โอกาสให้พนกังานร้องเรียนในกรณีที(ไมไ่ด้รับความเป็นธรรมตามระบบ และกระบวนการที(กําหนด  

ทั �งนี � เพื(อให้ทราบถึงปัญหาและอปุสรรคในการปฏิบตัิงานของพนกังานและองค์กร บริษัทฯ ยงัได้เปิดโอกาส
ให้พนกังานจดัทําเป็นหนงัสือ เพื(อแจ้งข้อเท็จจริง ปัญหาที(เกิดขึ �น และข้อเสนอแนะของพนกังานหรือเรื(องการร้องทกุข์
ต่างๆ โดยนําไปใสก่ลอ่งรับฟังความคิดเห็น เป็นต้น ทั �งนี � ข้อมลูและข้อเสนอแนะที(ได้รับทั �งหมด จะได้รับการพิจารณา
อยา่งจริงจงั เพื(อที(จะกําหนดแนวทางแก้ไขและปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ทกุฝ่าย 

ด้านสวสัดิการพนกังาน 

- บริษัทฯ จดัให้มีสวสัดิการเครื(องแบบพนกังาน 
- บริษัทฯ จดัให้มีการประกนัชีวิต และอบุตัิเหตแุบบกลุม่ การประกนัสขุภาพแบบกลุม่  
- บริษัทฯ จดัให้มีสวสัดิการกระเช้าเยี(ยมพนกังานกรณีเจ็บป่วยจากการปฏิบตัิงาน และกรณีคลอดบตุร  
- บริษัทฯ มีการจดัตั �งกองทนุสํารองเลี �ยงชีพ เพื(อเป็นขวญัและกําลงัใจตอบแทนความตั �งใจในการปฏิบตัิงาน

ของพนกังาน  
- บริษัทฯ จดัให้มีเบี �ยขยนัเพื(อเป็นการสร้างขวญั กําลงัใจ และจงูใจให้พนกังานที(ตั �งใจปฏิบตัิหน้าที(ด้วยความ

ขยนั และมีวินยัที(ดีตอ่การมาทํางาน 
- บริษัทฯ จดัให้มีเงินกู้ปลอดดอกเบี �ยเพื(อบรรเทาความเดือดร้อนกรณีพนกังานมีความจําเป็น 
- บริษัทฯ จดัให้มีเงินช่วยเหลอืคา่เดินทางเพื(อเป็นการช่วยพนกังาน 
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- บริษัทฯ จัดให้มีเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านเหมาจ่ายเพื(อช่วยเหลือพนักงานที(ได้รับคําสั(งให้โอนย้ายไป
ปฏิบตัิงานตา่งถิ(น 

- บริษัทฯ จดัให้มีเงินช่วยเหลอืคา่เบี �ยกนัดารเพื(อเป็นการช่วยพนกังานที(ได้รับคําสั(งจากบริษัทฯ ให้โอนย้ายไป
ปฏิบตัิงานตา่งถิ(นที(มีความกนัดารแห้งแล้ง ฝืดเคือง ทั �งเรื(องระบบคมนาคม และสาธารณปูโภค 

- บริษัทฯ จดัให้มีคา่นํ �ามนัรถเหมาจ่าย สาํหรับกลุม่งานที(ต้องติดตอ่ธุรกิจเป็นประจํา เพื(อความคลอ่งตวัจึงให้
พนกังานใช้รถยนต์สว่นตวัเพื(อการปฏิบตัิงาน 

- บริษัทฯ จัดให้มีค่าโทรศพัท์มือถือและเงินช่วยเหลือค่าโทรศพัท์เหมาจ่ายเพื(ออํานวยความสะดวกในการ
ติดตอ่ธุรกิจบริษัทฯ สาํหรับลกัษณะงานที(ต้องปฏิบตัินอกสถานที(เป็นประจํา 

- บริษัทฯ จัดให้มีรถยนต์ประจําตําแหน่งเพื(อความคล่องตวัในการติดต่อธุรกิจของบริษัทฯ สําหรับผู้บริหาร
ระดบัสงู 

- บริษัทฯ ให้ความสาํคญักบัเรื(องสวสัดิการและสขุภาพพนกังาน จึงจดัให้มีการตรวจสขุภาพให้พนกังานทกุปี  
- บริษัทฯ จดัให้มีระบบสวสัดิการอื(นๆ ที(รวมถึงครอบครัวพนกังาน เช่น สวสัดิการเงินช่วยเหลือพนกังานและ

ครอบครัว (สามี ภรรยา บตุร) กรณีเสยีชีวิต สวสัดิการทนุการศกึษาบตุรพนกังาน สวสัดิการของขวญัสมรส เป็นต้น  
- บริษัทฯ จดัให้มีงานเลี �ยงสงัสรรค์ประจําปีเพื(อให้พนกังานได้พกัผอ่นประจําปี 
- บริษัทฯ ได้มีการดแูลสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพื(อให้พนกังานมีสขุอนามยัที(ดีในขณะปฏิบตัิงาน อาทิ          

มีการตรวจสอบความสะอาดของจุดบริการนํ �าดื(ม ภายในพื �นที(สํานกังาน การดูแลเปลี(ยนแผ่นกรองอากาศ ในระบบ
ปรับอากาศภายในสานกังานอยูเ่ป็นประจํา 

การจดัทําโครงการเพื(อสนบัสนนุการพฒันาบคุลากรและสิ(งแวดล้อมในการปฏิบตัิงาน 

บริษัทฯ ได้กําหนดโครงการเพื(อการพฒันาบคุลากร พร้อมทั �งโครงการที(สง่เสริมสิ(งแวดล้อมในการปฏิบตัิงาน
ด้านสุขลกัษณะ และการสร้างสุขนิสยัที(ดีในสถานที(ทํางาน อีกทั �งโครงการที(ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนกังาน ได้มี
โอกาสเปิดรับความรู้จากองค์กรและสถาบนัจากภายนอก เพื(อเพิ(มทกัษะ และสามารถนําความรู้ที(ได้รับนํามาปรับใช้ใน
การทํางาน อาทิ 

โครงการสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก ตามที(บริษัทฯ ได้มีนโยบายที(สนับสนุนให้
พนกังานได้มีโอกาสได้รับทกัษะตา่ง ๆ  พร้อมทั �งความรู้อนัเป็นประโยชน์ จากองค์กรและสถาบนัภายนอก เพื(อเป็นการ
เปิดมมุมองด้านความรู้ใหมที่(เป็นประโยชน์ และนําความรู้ตา่ง ๆ  ที(ได้รับนั �น มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กบับริษัทฯ ซึ(งจะ
สง่ผลดีในด้านประสทิธิภาพการทํางานตอ่ไป 

โครงการจดัทําประชาสมัพนัธ์ข่าวสารภายในองค์กร ซึ(งมีวตัถุประสงค์เพื(อเป็นช่องทางการสื(อสารระหว่าง
บริษัทฯ และฝ่ายทรัพยากรบคุคล ไปยงัผู้บริหารและพนกังาน เพื(อให้ผู้บริหารและพนกังานทกุท่าน ได้มีโอกาสได้รับ
ข่าวสารภายในองค์กร พร้อมทั �งความเปลี(ยนแปลงต่าง ๆ  ภายในองค์กรเป็นระยะ อีกทั �งเป็นช่องทางให้กับทางฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล ในการสื(อสารสิ(งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายของทางบริษัทฯ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ไปยัง
ผู้บริหารและพนกังาน ให้ได้รับทราบและปฏิบตัิตาม โดยผา่นช่องทางการประชาสมัพนัธ์ด้วยระบบอีเมล์ของบริษัทฯ  

โครงการจัดทําของที(ระลึกครบรอบอายุงาน โครงการดงักล่าวนี � ได้จัดทําขึ �นตามนโยบายของทางบริษัทฯ   
เพื(อมอบให้แก่พนกังานที(ร่วมงานกบัทางบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลารวม 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี เพื(อเป็นการยกยอ่งและ
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ขอบคณุพนกังาน ที(ได้อทิุศแรงกาย แรงใจ ในการร่วมปฏิบตัิงานกบัทางบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา อนัสง่ผลถึงขวญัและ
กําลงัใจตอ่พนกังาน ในการปฏิบตัิงานในหน้าที(ที(ได้รับมอบหมายอยา่งเต็มความสามารถตอ่ไป 

3.3 คู่ ค้า   

บริษัทฯ มีนโยบายที(จะปฏิบตัิตอ่คู่ค้าทกุฝ่ายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ซื(อสตัย์และไม่เอาเปรียบ รวมทั �ง
ปฏิบตัิให้เป็นไปตามสญัญา ให้ข้อมูลที(เป็นจริง และตั �งอยู่บนพื �นฐานของความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ พฒันาและรักษา
ความสมัพนัธภาพที(ยั(งยืนกบัคูค้่า และสร้างความเชื(อถือซึ(งกนัและกนั โดยบริษัทฯ ยดึถือการปฏิบตัิตามระเบียบจดัซื �อ
จดัจ้างซึ(งมีการกําหนดขั �นตอนและวิธีปฏิบตัิไว้อย่างชดัเจน ตลอดจนไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที(    
ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า รวมถึงส่งเสริมให้คู่ค้าร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั(นและประกอบธุรกิจโดยมีความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม ชมุชน และสิ(งแวดล้อมอยา่งจริงจงัและตอ่เนื(อง 

3.4 เจ้าหนี 2 

 บริษัทฯ เน้นการสร้างความเชื(อมั(นให้แก่เจ้าหนี �โดยเน้นที(ความสจุริตและยึดมั(นตามเงื(อนไขและสญัญาที(ทํา
ไว้กบัเจ้าหนี �อยา่งเคร่งครัด โดยมีแนวทางปฏิบตัิตอ่เจ้าหนี �ดงันี � 

1. จดัทําสญัญาที(เป็นธรรมและปฏิบตัิตามข้อตกลงที(มีตอ่กนั 

2. ในกรณีที(ไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื(อนไขที(ได้ตกลงกันไว้ได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี �ทราบโดยเร็ว
เพื(อร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและป้องกนัความเสยีหาย 

3.5 ลูกค้า  

บริษัทฯ มีความมุ่งมั(นที(จะเอาใจใสแ่ละรับผิดชอบต่อลกูค้า เช่น การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
และตรงต่อเวลา การรักษาความลบัของลกูค้า ให้ข้อมูลข่าวสารที(ถูกต้องเพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ของลกูค้า 
ปฏิบตัิตามเงื(อนไขต่างๆ ที(มีต่อลกูค้าอย่างเคร่งครัด รวมถึงติดต่อกบัลกูค้าด้วยความสภุาพ มีประสิทธิภาพ จัดให้มี
ระบบ และกระบวนการที(ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี(ยวกับบริการ โดยบริษัทฯ มีหน่วยงาน หรือบุคคลที(ทําหน้าที(ดูแล
ความสมัพนัธ์กบัลกูค้า 

ในปี 2561 ระดบัความพงึพอใจลกูค้าเฉลี(ยทกุไซต์งานอยูที่( 96.89% โดยวดัผลจากการปฎิบตัิงานในทกุสว่น 
พบว่ามี 3 ประเด็นหลกัที(ลกูค้าร้องเรียน ได้แก่ 1) การส่งสินค้าผิดพลาด 2) สินค้าชํารุดเสียหาย 3) การสื(อสาร ทั �งนี � 
บริษัทฯ ได้มีการนําผลการประเมินระดบัความพึงพอใจของลกูค้า รวมทั �งข้อเสนอแนะ ไปวิเคราะห์เพื(อพฒันาและ
ปรับปรุงสนิค้าและบริการตอ่ไป  

3.6 คู่แข่งทางการค้า 

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

3.7 สังคมและชุมชน  

บริษัทฯ จะดําเนินธุรกิจที(เป็นประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจ สงัคม และสิ(งแวดล้อม ให้ความสาํคญักบัการดแูลรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ(นที(หน่วยงานของบริษัทฯ ตั �งอยู ่โดยบริษัทฯ จะยึดมั(นปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองที(ดี ปฏิบตัิ
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ตามกฎหมาย และข้อบงัคบัที(เกี(ยวข้องอยา่งครบถ้วน มุง่มั(นในการพฒันาสง่เสริม และยกระดบัคณุภาพชีวิตของสงัคม 
และชมุชนที(บริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือตั �งอยูใ่ห้มีคณุภาพดีขึ �นพร้อมๆ กบัการเติบโตของบริษัทฯ เพื(อสง่เสริมนโยบาย
ดงักล่าว บริษัทฯ จะดําเนินกิจกรรมที(มีส่วนสร้างสรรค์สงัคมอย่างสมํ(าเสมอ และจะดําเนินการปลกูฝังจิตสํานึกของ
พนกังานทกุระดบัให้มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชม และสิ(งแวดล้อมอย่างจริงจงัและต่อเนื(อง เพื(อให้ดํารงอยู่เป็น
วฒันธรรมองค์กรที(ดีตลอดไป 

3.8 สิ�งแวดล้อม 

บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบตา่งๆ ที(เกี(ยวข้องกบัสิ(งแวดล้อมอยา่งเคร่งครัด และให้ความสาํคญักับ
การควบคมุผลกระทบตอ่สิ(งแวดล้อมอยา่งต่อเนื(อง นอกจากนี �ยงัได้สง่เสริมให้บริษัทฯ ในกลุม่ ให้บริการใดๆ ที(เป็นมิตรต่อ
สิ(งแวดล้อมโดยคํานึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั �งส่งเสริมและการสนบัสนุนกิจกรรมการดูแลรักษา
ธรรมชาติและอนรัุกษ์พลงังาน และจดัให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนกังานเกี(ยวกบัสิ(งแวดล้อม รวมทั �งมีนโยบายที(จะ
คดัเลอืกและสง่เสริมการใช้ผลติภณัฑ์ที(เป็นมิตรกบัสิ(งแวดล้อม 

3.9 หน่วยงานภาครัฐ 

บริษัทฯ สนบัสนุนและปฏิบัติตามกฎระเบียบจากภาครัฐอย่างเคร่งครัดครบถ้วน และต้องไม่กระทําการใดๆ         
ที(อาจจูงใจให้พนกังานในหน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินการที(ไม่ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ทั �งทางด้านวิชาการและการสนบัสนนุกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือ ข้อร้องเรียน     
ตา่ง ๆ ของหนว่ยงานภาครัฐ   

3.10 ทรัพย์สินทางปัญญา 

บริษัทฯ เคารพทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื(นและจะนํามาใช้ต่อเมื(อได้รับสิทธิdในการใช้งานเท่านั �น          
การละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาถือเป็นการขดัตอ่นโยบายของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้จัดซื �อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิd (software) ที(จําเป็นให้กับพนกังานเพื(อใช้ในการทํางานอย่างเพียงพอ 
และไม่อนญุาตให้พนกังานลงซอฟต์แวร์ที(ไม่มีลิขสิทธิdมาติดตั �งในคอมพิวเตอร์หรืออปุกรณ์ของบริษัทฯ โดยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะต้องผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั �น การกําหนดให้
พนกังานตรวจสอบข้อมลูต่างๆ ก่อนที(จะนํามาใช้ในการปฏิบตัิงานว่าไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อื(น   
เป็นต้น รวมทั �งได้สง่เสริมให้พนกังานมีความรู้ ความเข้าใจ เกี(ยวกบัข้อกําหนดของกฎหมาย และความเสยีหายที(เกิดขึ �น
กรณีละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา 

3.11 นโยบายด้านภาษี 

เพื(อให้บริษัทฯ สามารถบริหารจดัการด้านภาษีอากรอย่างถกูต้อง ลดความเสี(ยงทางภาษีในการทําธุรกรรม
ตา่งๆ  สร้างโอกาสจากการกําหนดกลยทุธ์การวางแผนภาษีอากรให้เกิดประโยชน์ทางภาษีสงูสดุ และสง่เสริมการสร้าง
การเติบโตอยา่งยั(งยืน บริษัทฯ กําหนดนโยบายด้านภาษีดงัตอ่ไปนี �  

1. บริหารจัดการให้มีการชําระภาษีอากรอย่างถูกต้องตามที(กฏหมายกําหนด รวมทั �งการใช้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีตามที(กฎหมายให้ไว้อยา่งเต็มประสทิธิภาพ เพื(อสร้างการเติบโตอยา่งยั(งยืน 
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2. นําสง่ภาษีอากรภายในระยะเวลาที(กําหนด และต้องบริหารจดัการชําระเงินหรือขอคืนเงินภาษีอากร
ให้เกิดสภาพคลอ่งสงูสดุแก่องค์กร   

3. ประสานงานด้านภาษีและให้ความร่วมมืออยา่งเต็มที(กบัหนว่ยงานราชการที(เกี(ยวข้อง   

4. วิเคราะห์และวางแผนภาษีให้เหมาะสม โดยเฉพาะในกรณีที(มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่หรือ   
ธุรกรรมพิเศษ เช่น การซื �อหรือการควบรวมกิจการ ธุรกรรมรูปแบบใหมที่(มีมลูคา่ที(เป็นสาระสาํคญั 

5. พิจารณาว่าจ้างที(ปรึกษาที(มีความเชี(ยวชาญทางภาษีเฉพาะด้านอย่างเหมาะสมและตามความ
จําเป็น 

3.12 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน 

การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายเป็นพื �นฐานสําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ(งรวมถึงกฎหมาย
ภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมที(เกี(ยวข้องกับการดําเนินงาน โดย              
มุง่ยกระดบัมาตรฐานการปฏิบตัิให้สงูกวา่ข้อกําหนดตามกฎหมาย 

 บริษัทฯ สนบัสนนุและเคารพการปกป้องสทิธิมนษุยชน ดแูลไมใ่ห้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีสว่นเกี(ยวข้องกบัการ
ลว่งละเมิดสทิธิมนษุยชน เช่น ไมส่นบัสนนุการบงัคบัใช้แรงงาน (Forced Labor) ตอ่ต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labor) 
และมีการกําหนดชั(วโมงการทํางานตามกฎหมายแรงงาน ให้ความเคารพนบัถือและปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้เสียทุกฝ่ายด้วย   
ความเป็นธรรมบนพื �นฐานของศักดิdศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ(นกําเนิด เชื �อชาติ เพศ อายุ สีผิว 
ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล ตลอดจนสง่เสริมให้มีการเฝ้าระวงัการปฏิบตัิตามข้อกําหนดด้านสิทธิมนษุยชน
ภายในบริษัทฯ และส่งเสริมให้บริษัทย่อย ผู้ ร่วมทุน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายปฏิบตัิตามหลกัสิทธิมนุษยชนตาม
มาตรฐานสากล คุ้มครองสิทธิของผู้มีสว่นได้เสียที(ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิอนัเกิดจากการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ กรณีที(มีความจําเป็นต้องชดเชยคา่เสยีหาย บริษัทฯ จะพิจารณาชดเชยให้ไมต่ํ(ากวา่อตัราที(กฎหมายกําหนด 

3.13 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น 

นอกจากนี �บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัของการบริหารงานและดําเนินธุรกิจภายใต้หลกัธรรมาภิบาล โดยยึด
หลกัการดําเนินธุรกิจด้วยความสจุริตและโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนดนโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั(น
ขึ �นเพื(อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ หลีกเลี(ยงการกระทําอนัใดที(อาจเป็นการเกี(ยวข้องกับการ
ทจุริตคอรัปชั(นทกุรูปแบบไม่ว่าจะเพื(อประโยชน์ทางตรง หรือทางอ้อมแก่ตนเอง ครอบครัว เพื(อน หรือบคุคลใดที(เกี(ยวข้อง
กบัตน โดยนโยบายมีดงัตอ่ไปนี � และนโยบายดงักลา่วจะได้รับการทบทวนความเหมาะสมทกุๆ ปี 

 ขอบเขต 

 - นโยบายฉบบันี �ใช้บงัคบักบักรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างทกุคนของบริษัทฯ 

- บริษัทฯ จะดําเนินการให้ผู้ รับสิทธิ (Franchisee) หรือบุคคลใดๆ ที(กระทําการแทนในนามบริษัทฯ 
ปฏิบตัิตามนโยบายฉบบันี � 

 หน้าที(และความรับผิดชอบ 

- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที(พิจารณาและอนุมัตินโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั(น และ
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มอบหมายให้ฝ่ายจดัการทําหน้าที(กํากบัดแูลให้มีการนํานโยบายและมาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั(นไปใช้ปฏิบตัิ 

- คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที(สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และ         
การประเมินความเสี(ยงเกี(ยวกบัการทจุริตตามที(ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เสนอ เพื(อให้มั(นใจว่าระบบดงักลา่ว มีความ
เสี(ยงที(จะทําให้เกิดโอกาสการทจุริตที(มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ น้อยที(สดุ และมี
ความเหมาะสมกบัรูปแบบธุรกิจของบริษัทฯ 

- ประธานเจ้าหน้าที(บริหาร และฝ่ายจดัการมีหน้าที(และรับผิดชอบในการกํากบัดแูล และสื(อสารไปยงั
พนกังานและผู้ ที(เกี(ยวข้องทกุฝ่ายให้มีการนํานโยบายไปปฏิบตัิอย่างจริงจงัและเคร่งครัด รวมถึงต้องมั(นทบทวนความ
เหมาะสมของนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั(นให้เหมาะสมกับการเปลี(ยนแปลงของธุรกิจ หรือข้อกําหนดของ
กฎหมาย เพื(อเสนอตอ่คณะกรรมการ 

- ผู้ตรวจสอบภายใน จะต้องปฏิบตัิหน้าที(ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที(กําหนดไว้ และ
เสนอรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี(ยงเกี(ยวกับการทุจริต ที(เกิดจากการ
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ รวมถึงจะต้องปฏิบัติงานตามที(
คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมาย ในเรื(องการตรวจสอบการทจุริต ที(เกี(ยวข้องกบัองค์กร นอกเหนือจากแผนการ
ตรวจสอบภายในที(ได้กําหนดไว้ 

 นโยบายและแนวทางปฏิบตัิ 

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั(นอยา่งเคร่งครัดโดยจะต้องไมเ่ข้าไปเกี(ยวข้องกบัการทจุริตทั �งทางตรงหรือทางอ้อม ดงันี � 

- กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนกังาน ลกูจ้างของบริษัทฯ ต้องไม่กระทําการใดที(มีพฤติกรรมหรือมีสว่น
ร่วมใดที(แสดงให้เห็นว่าเป็นการให้หรือรับสินบนแก่ผู้มีสว่นได้เสียในเรื(องที(ตนทําหน้าที(รับผิดชอบทั �งโดยตรง หรือโดย
อ้อม เพื(อให้ได้มาซึ(งผลประโยชน์ในทางมิชอบหรือเรียกหรือรับผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้าหรือผู้ ที(ทําธุรกิจกบับริษัทฯ 
การให้หรือรับของขวญั ของกํานลั การเลี �ยงรับรอง ให้ดําเนินการได้ตามที(กําหนดในจรรยาบรรณ  

- การใช้เงิน หรือ ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื(อบริจาคการกุศลหรือให้เงินสนบัสนุนต้องกระทําในนาม
บริษัทฯ เท่านั �น โดยการบริจาคเพื(อการกุศล ต้องเป็น มูลนิธิ สถานศึกษา องค์กรสาธารณะกุศล วัด โรงพยาบาล 
สถานพยาบาลหรือองค์กรเพื(อประโยชน์ต่อสงัคม ที(มีหลกัฐานที(ตรวจสอบได้ และดําเนินการผ่านขั �นตอนตามระเบียบ
ของบริษัทฯ 

 การแจ้งเบาะแสเกี(ยวกบัการทจุริต 

บคุคลใดหากพบเห็นการกระทําที(เข้าขา่ยการทจุริต หรือสอ่ไปในทางทจุริต ที(มีผลเกี(ยวข้องกบับริษัทฯ   
ทั �งทางตรง หรือทางอ้อม ต้องไม่ละเลย หรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดงักล่าว ควรแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือ
ประธานเจ้าหน้าที(บริหารทราบทนัที หรือแจ้งผา่นช่องทางการแจ้งเบาะแส ตามที(ได้กําหนด ดงันี � 

- แจ้งผ่านช่องทางอีเมล์ของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ที( eakapong@jwd-logistics.com 
หรือ เลขานกุารบริษัท ที( nattapume@jwd-logistics.com 
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- แจ้งผา่นช่องทางอีเมล์ของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที(บริหาร ที( charvanin@jwd-logistics.com 
หรือกลอ่งรับความเห็น CEO Talk 

- แจ้งผา่นช่องทางอีเมล์สื(อสารองค์กร ที( pr@jwd-logistics.com 

 มาตรการคุ้มครอง และรักษาความลบั 

เพื(อเป็นการคุ้มครองสทิธิของผู้ ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมลูที(กระทําโดยเจตนาสจุริต บริษัทฯ จะปกปิดชื(อ      
ที(อยู่หรือข้อมลูใดๆ ที(สามารถระบตุวัผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ให้ข้อมลูได้ และเก็บรักษาข้อมลูของผู้ ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมลูไว้
เป็นความลบั โดยจํากดัเฉพาะผู้ ที(มีหน้าที(รับผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบเรื(องร้องเรียน เท่านั �นที(สามารถเข้าถึง
ข้อมลูดงักลา่วได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที(บริหาร มีหน้าที(ในการใช้ดลุยพินิจสั(งการตามที(
เห็นสมควร เพื(อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียน พยาน และบคุคลที(ให้ข้อมลูในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้
ได้รับความเดือนร้อน อนัตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อนัเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยาน หรือ
การให้ข้อมลู 

ทั �งนี � ผู้ ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที(ที(เกี(ยวข้องกับเรื(องร้องเรียน มีหน้าที(เก็บรักษาข้อมูล ข้อ
ร้องเรียนและเอกสารหลกัฐานของผู้ ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมลูไว้เป็นความลบั ห้ามเปิดเผยข้อมลูแก่บคุคลอื(นที(ไมม่ีหน้าที
เกี(ยวข้อง เว้นแตเ่ป็นการเปิดเผยตามหน้าที(ที(กฎหมายกําหนด 

 ขั �นตอนการดําเนินการสบืสวน และบทลงโทษ 

- เมื(อได้รับการแจ้งเบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือประธานเจ้าหน้าที(บริหารจะเป็น                 
ผู้กลั(นกรอง สบืสวนข้อเท็จจริง หรือมอบหมายให้ตวัแทน (ผู้บริหาร) เป็นผู้กลั(นกรองสบืสวนข้อเท็จจริง 

- ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือประธานเจ้าหน้าที(บริหารอาจจะ
มอบหมายให้ตวัแทน (ผู้บริหาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนได้ทราบ 

- หากการสบืสวนข้อเท็จจริงแล้วพบวา่ ข้อมลูหรือหลกัฐานที(มี มีเหตอุนัควรเชื(อได้วา่ผู้ ที(ถกูกลา่วหาได้
กระทําการทุจริตจริง บริษัทฯ จะให้สิทธิผู้ถกูกล่าวหา ได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสจูน์ตนเอง 
โดยการหาข้อมลูหรือหลกัฐานเพิ(มเติมที(แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีสว่นเกี(ยวข้องกบัการกระทําอนัทจุริต ตามที(ได้ถกู
กลา่วหา 

- หากผู้ถูกกล่าวหา ได้กระทําการทุจริตจริง การทุจริตนั �นถือว่าเป็นการกระทําผิดนโยบายต่อต้าน         
การทุจริต หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบที(บริษัทฯ ได้
กําหนดไว้ และหากการกระทําทจุริตนั �นผิดกฎหมาย ผู้กระทําผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย 
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3.14 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทาํผิด (Whistle Blowing) 

บริษัทฯ ได้กําหนดให้ฝ่ายทรัพยากรบคุคลเป็นหนว่ยงานในการรับเรื(องร้องเรียนเบาะแสการกระทําผิดรวมถึงการ
ติดตามการปฏิบตัิตามคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยได้กําหนดให้มีช่องทางสําหรับพนกังาน คู่ค้า ลกูค้า ผู้ ถือหุ้น และ
บคุคลผู้มีผลประโยชน์เกี(ยวข้องกบับริษัทฯ สามารถแจ้งเรื(อง หรือร้องเรียนถึงการกระทําใดๆ ที(ต้องสงสยัวา่เป็นการกระทํา
ผิด หรือเรื(องที(อาจเป็นปัญหากบัคณะกรรมการ เพื(อให้บริษัทฯ สามารถสบืสวน และดําเนินการอยา่งเหมาะสมได้ 

กรณีที(ผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีข้อสงสยัหรือพบเห็นการกระทําที(สงสยัว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือต้องการร้องเรียนกรณีถูกละเมิดสิทธิ ผู้ มีส่วนได้เสียสามารถ
สอบถาม แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน พร้อมสง่รายละเอียดหลกัฐานตา่งๆ ถึงบคุคลหรือหน่วยงานที(เกี(ยวข้องทางการติดตอ่
ดงันี � 

กรรมการบริษัท : charvanin@jwd-logistics.com 
กรณีที(ต้องการแจ้งหรือสื(อสารเกี(ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยข้อมลูจะถกูสง่ถึงเลขานกุารบริษัท เพื(อ

รวบรวมเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาตอ่ไปที( อีเมล์ : nattapume@jwd-logistics.com  

กรรมการตรวจสอบ : แจ้งผ่านช่องทางอีเมล์ของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ที( eakapong@jwd-
logistics.com หรือ เลขานกุารบริษัท ที( nattapume@jwd-logistics.com 

กรณีที(ต้องการร้องเรียนเรื(องที(เกี(ยวกับการทําผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ ข้อสงสยัทางบัญชี การควบคุม
ภายใน เป็นต้น โดยข้อมูลดังกล่าวจะส่งถึงเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื(อรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการพิจารณาตอ่ไปที( อีเมล์ : eakapong@jwd-logistics.com 

หน่วยรับเรื�องร้องเรียน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล : กรณีที(ต้องการแจ้งการกระทําผิดของพนกังาน หรือกรณีที(
พนกังานต้องการร้องเรียนตอ่บริษัทฯ ที( อีเมล์ : hrm@jwd-logistics.com 

ทั �งนี � บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้ แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ ซึ(งฝ่ายจัดการจะเป็นผู้ รวบรวม             
ข้อร้องเรียนและนําเสนอต่อคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื(อทําการสอบสวนและ
รายงานต่อคณะกรรมบริหาร และคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยในปี 2561 ที(ผ่านมา มีการร้องเรียนเรื(องการกระทํา
ผิดเกี(ยวกับการทุจริตในองค์กรจํานวน 1 เรื(อง ซึ(งบริษัทฯ ได้ตั �งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเข้าดําเนินการ
สอบสวนเรื(องดงักลา่วด้วยความโปร่งใส ทั �งนี � พบว่าพนกังานได้กระทําความผิดจริง และพนกังานได้รับสารภาพ จึงได้
ลงโทษตามกฎระเบียบของบริษัทตอ่ไป 

 
4) การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั(นที(จะดแูลให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบียบที(เกี(ยวข้องกบัการ
เปิดเผยข้อมลู โดยบริษัทฯ จะให้ความสําคญักบัการเปิดเผยอย่างถกูต้อง ครบถ้วน และโปร่งใสทั �งข้อมลูของบริษัทฯ 
ข้อมูลทางการเงินและข้อมลูทั(วไปที(มิใช่ข้อมลูทางการเงิน เพื(อให้ผู้ ที(เกี(ยวข้องทั �งหมดได้รับข้อทราบข้อมลูอย่างเท่า
เทียมกนั โดย บริษัทฯ จะทําการเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศของบริษัทฯ ตอ่ผู้ ถือหุ้น และสาธารณชนผา่นช่องทางและสื(อ
การเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื(อให้นกัลงทนุและผู้มีสว่นได้เสยีทกุ
ฝ่ายทั �งในประเทศและตา่งประเทศมีข้อมลูที(เชื(อถือได้ และเพียงพอตอ่การตดัสนิใจอยา่งสมํ(าเสมอ 
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นอกจากนี � คณะกรรมการบริษัท ยงัให้ความสาํคญัตอ่รายงานทางการเงิน เพื(อให้แสดงถึงสถานะทางการเงิน 
และผลการประกอบการที(แท้จริงของบริษัทฯ โดยอยู่บนพื �นฐานของข้อมูลทางบญัชีที(ถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ
ตามมาตรฐานทางการบัญชีซึ(งเป็นที(ยอมรับโดยทั(วไป และบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี(ยวกับกรรมการแต่ละท่าน 
ตลอดจนบทบาท และหน้าที(ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ รวมถึงจะเปิดเผย
ค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดบัสงูในรายงานประจําปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการ
ข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) 

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ 

บริษัทฯ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื(อรับผิดชอบในการให้ข้อมูล และรับฟังความเห็นของผู้ ถือหุ้ น 
นักวิเคราะห์และนักลงทุนอย่างสมํ(าเสมอ รวมถึงนําเสนอผลการปฏิบัติงาน ข้อคิดเห็นจากผู้ ถือหุ้น นักลงทุน และ
นกัวิเคราะห์ตอ่คณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ มุ่งหวงัวา่หนว่ยงานนกัลงทนสุมัพนัธ์จะเป็นสื(อกลางสําคญัในการให้
ข้อมลู ชี �แจง ตอบข้อซกัถาม รวบรวมความคิดเห็น รวมถึงการรับฟังและแลกเปลี(ยนความคิดเห็นกบัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ 
นักวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และผู้ ที(สนใจ โดยหัวหน้างานฝ่ายนักลงทุนสมัพันธ์ คือ นางสาวมธุรา สุทธิประภา ทั �งนี � 
สามารถติดตอ่เพื(อขอรับทราบข้อมลูของบริษัทฯ ได้ 3 วิธี ได้แก่ 

1.  ทางโทรศพัท์ :  02-7104020 
2.  ทางโทรสาร :  02-7104023 
3.  ทางอีเมล :   matura@jwd-logistics.com, ir@jwd-logistics.com 

นอกจากนี � บริษัทฯ ยังมีการเผยแพร่ข้อมูลสําคัญของบริษัทฯ เพื(อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน ทนัเวลา และเทา่เทียมกนั ผา่น 3 ช่องทางหลกั ได้แก่ 

1. แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) ซึ(งมีรายละเอียดในหวัข้อ
ที(สําคญั อาทิ ภาพรวมการดําเนินธุรกิจ ปัจจัยความเสี(ยง โครงสร้างผู้ ถือหุ้น การจัดการ การทํารายการระหว่างกนั             
การกํากบัดแูลกิจการ เป็นต้น โดยแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี และรายงานประจําปีจะถกูเผยแพร่ภายใน 90 วนั
และ 120 วนัตามลาํดบั นบัตั �งแตว่นัที(สิ �นสดุรอบบญัชี เพื(อให้นกัลงทนุสามารถทราบรายละเอียดการดําเนินงานในปีที(
ผา่นมาได้อยา่งทนัเวลา 

2. คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจําไตรมาส และประจําปี ซึ(งแสดงรายละเอียด       
ผลการดําเนินงานด้านการปฏิบตัิการและการเงิน พร้อมการวิเคราะห์และคําอธิบายถึงสาเหตกุารเปลี(ยนแปลงโดย
คํานงึถึงปัจจยัที(สง่ผลกระทบตอ่การเปลี(ยนแปลงของผลการดําเนินงาน 

3. การเปิดเผยข้อมลูผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหวัข้อนกัลงทนุสมัพนัธ์ เพื(ออํานวยความสะดวกให้แก่       
นกัลงทุนและผู้ ที(สนใจให้สามารถศึกษาข้อมลูบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื(อง โดยมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนั และทนัต่อ
เหตุการณ์อยู่เสมอ ซึ(งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้จัดทําและเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ทั �งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ ข้อมลูที(เปิดเผยบนเว็บไซต์ อาทิ ลกัษณะการดําเนินธุรกิจ งบการเงินทั �งงบปัจจบุนัและย้อนหลงั เอกสาร
ข่าว(Press Release) โครงการการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร โครงสร้างกลุม่ธุรกิจ ข้อมลูเกี(ยวกบักรรมการและผู้บริหาร       
ข้อมลูด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ รายงานประจําปี และนโยบายตา่งๆ เป็นต้น 
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การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์  

บริษัทฯ ได้จัดการบรรยายสําหรับนักวิเคราะห์ และนักลงทุนรวมทั �งผู้ ถือหุ้นที(สนใจ สําหรับการเปิดเผย               
ผลประกอบการ และจดัทําเอกสารขา่ว (Investor Release) เป็นรายไตรมาสแก่นกัลงทนุ  

กิจกรรมพบนักลงทุนและการเยี�ยมชมกิจการ  

ตลอดปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์หลกัทรัพย์ผู้ ถือหุ้ น และนักลงทุนสถาบันทั �งใน และ 
ต่างประเทศเข้าพบผู้บริหารผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื(อง เพื(อให้ผู้ ลงทุนทราบถึงข้อมูล ผลการ 
ดําเนินงาน แผนกลยทุธ์ แนวทางการเติบโต รวมถึงสรุปเหตกุารณ์สําคญัต่างๆ ที(เกิดขึ �นในรอบปี และตอบข้อซกัถาม  
โดยในปีที(ผา่นมา บริษัทฯ มีการดําเนินกิจกรรมดงัตอ่ไปนี �  

1. การเดินทางพบปะนกัลงทนุ หรือ Roadshow แบง่เป็น 
- การเดินทางพบปะนกัลงทนุตา่งประเทศ รวม 4 ครั �ง ได้แก ่ประเทศจีน 1 ครั �ง, สงิคโปร์ 2 ครั �ง และ

ฮ่องกง 1 ครั �ง 
- การเดินทางพบปะนกัลงทนุในประเทศรวม 5 ครั �ง 

2. การจัดให้นักวิเคราะห์ นักลงทุนรายย่อย และนักลงทุนสถาบันทั �งในประเทศและต่างประเทศเข้าพบ
ผู้บริหาร โดยผา่นการนดัหมาย เพื(อสอบถามข้อมลูบริษัทฯ (Company Visit) รวม 17 ครั �ง 

3. การเยี(ยมชมสาขาโดยการนดัหมายล่วงหน้าจากนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และนกัลงทุน (Site Visit) รวม       
8 ครั �ง 

4. การประชมุทางโทรศพัท์จากนกัลงทนุ (Conference Call) รวม 39 ครั �ง  
5. การจดักิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนกัลงทนุ (Opportunity Day) รวม 4 ครั �ง ซึ(งจดัโดยตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย 

งานแถลงข่าวและความสัมพันธ์กับสื�อมวลชน 

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการแถลงข่าวจํานวน 1 ครั �ง เกี(ยวกับเรื(องการรุกลงทุนขยายเครือข่ายใน
ต่างประเทศ ประกาศเซ็นสญัญาซื �อขายหุ้น “ฟู๊ ดใหญ่ในไต้หวนั” ยกระดบัสู ่Regional Food Supply chain และได้มี
การจดัทําจดหมายข่าวจํานวน 12 ฉบบั รวมทั �งมีการแจ้งข่าวเกี(ยวกบัความคืบหน้าของการดําเนินธุรกิจและกิจกรรม
ทางการตลาดตา่งๆ ตลอดทั �งปี สรุปได้ดงันี � 
 

JWD Press Release 2561 

มกราคม 2561 
1. บอร์ด JWD เคาะจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 0.15 บาทตอ่หุ้น เตรียมขึ �นเครืEองหมาย XD วนัองัคารทีE 23 ม.ค. นี � 

กุมภาพันธ์ 2561  
1. JWD กําไรสทุธิปี 60 ทํานิวไฮ 612.1 ล้านบาท รับธุรกิจเติบโตทะลเุป้า บอร์ดฯ ไฟเขียวจ่ายปันผลเพิEมอีก 0.10 บาท
ตอ่หุ้น มัEนใจ Q1/61 ธุรกิจหลกัขยายตวัดีหนนุผลการดําเนินงานพุง่ 
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มีนาคม 2561 
1. JWD โชว์ภาพรวมการดําเนินงาน 2 เดือนแรกนี �เติบโตตามเป้าหมายทกุกลุม่ ชี �อตัราใช้พื �นทีEคลงัสินค้าใกล้เต็ม รุก
ขยายคลงัเพิEมเติมรับดีมานด์ 
2. JWD เปิดแผนธุรกิจปี 61 รุกลงทนุขยายเครือขา่ยในตา่งประเทศดนัการเติบโต 10% ประกาศเซ็นสญัญาซื �อขายหุ้น 
“ฟู๊ ดใหญ่ในไต้หวนั” ยกระดบัสู ่Regional Food Supply chain 

พฤษภาคม 2561 
1. JWD โชว์รายได้ Q1/61 เติบโตแข็งแกร่ง 14.3% ไตรมาส 2 เตรียมรับรู้สว่นแบ่งกําไร-รายได้จากการลงทนุทีEอินโดฯ 
และไต้หวนั 

มิถุนายน 2561 
1. JWD เปิดเกมส์ขยายธุรกิจโลจิสติกส์ในกมัพชูา รุกเพิEมสดัสว่นลงทนุใน PPSEZ และ Bok Seng ตอ่ยอดบริหารและ
ขยายธุรกิจโลจิสติกส์ในนิคมฯ พนมเปญ 

สิงหาคม 2561 
1. JWD โชว์ Q2 ทํารายได้ 760.1 ล้านบาท พุง่ขึ �น 31.6% หนนุ 6 เดือนเติบโตเกินเป้า รับอานิสงส์ธุรกิจห้องเย็น-ขนสง่-
รับขนย้ายขยายตวัโดดเดน่ ครึEงปีหลงัเตรียมรับรู้รายได้และสว่นแบง่กําไรเพิEมจากการลงทนุในตา่งประเทศ 

กันยายน 2561 
1. JWD โชว์ศกัยภาพห้องเย็นคว้ามาตรฐานสากลด้านการรับรองอาหารทะเลอย่างยัEงยืน หนุนความเชืEอมัEนลกูค้า            
ดนัอตัราเช่าพื �นทีEสิ �นไตรมาส 2 พุง่แตะ 88% 

ตุลาคม 2561 

1. JWD ผนึกกลุม่สิงคโปร์รุกธุรกิจ “Self-Storage” ลา่สดุเปิดสาขา 2 ทีEสยาม เจาะกลุม่คนเมืองให้บริการห้องเก็บของ
สว่นตวั ตั �งเป้าขึ �นแทน่หนึEงในผู้ นําธุรกิจทีEมีพื �นทีEให้บริการมากทีEสดุ 
2. JWD โชว์นวัตกรรม “DG-Total” ระบบบริหารสินค้าอันตรายแบบครบวงจร เพืEมความปลอดภัย ลดผลกระทบ
สิEงแวดล้อม ตอ่ยอดความสาํเร็จเข้าหุ้นยัEงยืน 

พฤศจิกายน 2561 
1. JWD โชว์ผลงาน Q3 พุ่งแรง คาดรายได้ทั �งปีทะยานแตะ 3 พนัล้าน รุกร่วมทุน Bok Seng ชิงเค้กกลุ่มลกูค้าใหม่ 
Project Cargo Logistics 
 2. JWD ร่วมทุน CJ LOGISTICS ยักษ์ใหญ่จากเกาหลีใต้ รุกขยายฐานลูกค้าปัจจุบันและกลุ่มใหม่เจาะธุรกิจอี-        
คอมเมิร์ช 
 
5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

นอกจากอํานาจหน้าที(ของคณะกรรมการบริษัท ที(ได้เปิดเผยไว้ที(หวัข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 6 – 7 
แล้ว คณะกรรมการบริษัทยงัมีบทบาทสาํคญัในเรื(องตา่งๆ ดงันี � 

- การกําหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินธุรกิจ : คณะกรรมการได้มีสว่นร่วมในการกําหนดวิสยัทศัน์ 
นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ โดยมีการนํามาพิจารณาทบทวนและอนมุตัิในรอบปีบญัชีที(
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ผ่านมา ตลอดจนกํากบัดแูลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็นไปตามแผนกลยทุธ์ และงบประมาณที(กําหนดไว้อย่างมี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

- ติดตามการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ : คณะกรรมการได้ติดตามดแูลการนํากลยทุธ์ไปปฏิบตัิผ่านการประชมุ
คณะกรรมการบริษัท ซึ(งรายงานผลโดยฝ่ายบริหาร 

- การกํากับดูแลกิจการที�ดี : คณะกรรมการกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนยดึถือปฏิบตัิ
ตามการกํากับดูแลกิจการที(ดีและคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ในการดําเนินธุรกิจให้มีมาตรฐาน โปร่งใส                  
มีประสทิธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้ และได้มอบหมายให้คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการทําหน้าที(สอบทาน และ
ติดตามผลการกํากบัดแูลกิจการที(ดีของบริษัทฯ อยา่งสมํ(าเสมอ  

- การควบคุมและการตรวจสอบภายใน : คณะกรรมการตระหนกัถึงความสาํคญัของระบบควบคมุภายใน
และการตรวจสอบภายใน โดยกําหนดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที(มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระดบั        
ความเสี(ยงที(ยอมรับได้ และได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที(สอบทาน และติดตามผลการควบคมุ
ภายในอยา่งสมํ(าเสมอ เพื(อสร้างความมั(นใจให้กบัผู้บริหาร นกัลงทนุ และผู้มีสว่นได้เสยีอื(นๆ 

- การบริหารความเสี�ยง : คณะกรรมการมีหน้าที(กํากับดูแลให้มีการบริหารจัดการความเสี(ยงที(จะส่งผล
กระทบตอ่การดําเนินธุรกิจ โดยจดัตั �งคณะกรรมการบริหารความเสี(ยงเพื(อทําหน้าที(และมีความรับผิดชอบในการกํากบั
และส่งเสริมให้การบริหารความเสี(ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการพิจารณาความเสี(ยงที(มีนัยสําคัญ 
ตลอดจนการกําหนดแผนการดําเนินการ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนงานดงักลา่วอยา่งตอ่เนื(องเพื(อลดระดบั
ความเสี(ยงให้อยูใ่นระดบัที(ยอมรับได้ 

- การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการเป็นผู้ กําหนดเครื(องมือในการบริหารจดัการ
เพื(อให้เกิดความมั(นใจวา่บริษัทฯ มีการบริหารจดัการธุรกิจอยา่งประสทิธิภาพและโปร่งใส เพื(อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือ
หุ้น โดยดแูลไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการดําเนินงาน ทั �งนี � หากกรรมการหรือผู้บริหารมีสว่นได้เสยีใน
เรื(องใด จะต้องเปิดเผยเรื(องดงักลา่วอยา่งครบถ้วน 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั �งแต่งตั �งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ(งดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระ        
ทกุท่านเพื(อสอบทานความถกูต้อง การเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ และความน่าเชื(อถือของงบการเงิน การกํากบัดแูล
กิจการและการควบคมุภายในของบริษัทฯ ซึ(งมีรายละเอียดภาระหน้าที(ตามที(ระบไุว้ในหวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” 
สว่นของขอบเขตอํานาจหน้าที(ของคณะกรรมการตรวจสอบ  หน้า 12 – 14 

5.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที(มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจ      
ทําหน้าที(กําหนดนโยบาย วิสยัทศัน์ กลยทุธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกํากบั
ดแูลให้คณะผู้บริหารมีการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที(กําหนดไว้อยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลภายใต้
กรอบของกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติที(ประชุมผู้ ถือหุ้น และมติที(ประชุมคณะกรรมการ ด้วยความรับผิดชอบ 
ซื(อสตัย์สจุริต ระมดัระวงั ตามหลกัการข้อพงึปฏิบตัิที(ดี  เพื(อเพิ(มมลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่กิจการและความมั(นคง
สงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น  
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กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบตัิหน้าที( และใช้ดลุยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตดัสินใจในเรื(อง
ต่างๆ  โดยสามารถตั �งคําถาม แสดงความคิดเห็น หรือคดัค้านในกรณีที(มีความเห็นขดัแย้งในเรื(องที(มีผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มีสว่นได้เสยี 

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

5.2 บทบาทของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที(บริหารของบริษัทฯ ไมเ่ป็นบคุคลเดียวกนั และประธานกรรมการเป็น
กรรมการอิสระ เพื(อให้มีการแบง่แยกบทบาทอยา่งชดัเจน และมีการถ่วงดลุอํานาจในการดําเนินงาน 
 ประธานกรรมการมีหน้าที( และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการตามกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท ยึดมั(น         
ในจรรยาบรรณและนโยบายการกํากบัดแูลกิจการเพื(อเป็นแบบอย่างที(ดีให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ทั �งนี � 
ประธานกรรมการเป็นประธานในที(ประชุมคณะกรรมการและที(ประชุมผู้ ถือหุ้น ควบคุมดูแลการประชุมดงักล่าว ให้
ดําเนิน ไปอย่างเรียบร้อย เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอย่างเต็มที(ในเชิง
สร้างสรรค์และเป็นอิสระ  

 ประธานเจ้าหน้าที(บริหารมีหน้าที(และความรับผิดชอบในการบริหารและจดัการบริษัทฯ ให้มีการดําเนินการ
ตาม แผนกลยุทธ์ วิสยัทศัน์ และพนัธกิจที(กาหนดไว้ โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าที(ภายใต้กฎหมาย วตัถุประสงค์ และ
ข้อบงัคบั ของบริษัทฯ ตลอดจนมติที(ประชมุคณะกรรมการและมติที(ประชมุผู้ ถือหุ้น  

รายละเอียดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัอํานาจหน้าที(ของประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที(บริหาร สามารถอา่น  
รายละเอียดเพิ(มเติมได้ที(หวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” หน้า 8 และ 20 – 21 ตามลาํดบั    

5.3 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่   

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้ความสําคญัในการจดัปฐมนิเทศให้กบักรรมการใหม่ทกุครั �ง เพื(อให้ทราบ 
ถึง บทบาท หน้าที( และความรับผิดชอบ รวมถึงการให้ความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดําเนินงานด้านต่างๆ ของ 
บริษัทฯ เพื(อเตรียมความพร้อมในการปฏิบตัิหน้าที(ของกรรมการ โดยนําเสนอเอกสารและข้อมลูที(เป็นประโยชน์ตอ่การ 
ปฏิบตัิหน้าที( ของกรรมการใหม่ เช่นคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน คู่มือการกากบัดแูลกิจการที(ดี และจรรยาบรรณ
ธุรกิจ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ โครงสร้างทนุ โครงสร้างผู้ ถือหุ้น รายงานประจําปี แบบ 56-1 ผลการดําเนินงาน กฎหมาย  
ข้อพึงปฏิบตัิที(ดี  กฎเกณฑ์ต่างๆ และหลกัสตูรการอบรมกรรมการ รวมทั �ง ข้อมลูอื(นๆ ที(เกี(ยวข้องกบัการดําเนินธุรกิจ 
ของบริษัทฯ ทั �งนี � เพื(อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดําเนินงานด้านตา่งๆ ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการที(
เข้ารับตําแหนง่เป็นครั �งแรก  

 ในปี 2561 บริษัทฯ ไมม่ีการจดัปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม ่เนื(องจากไมม่ีกรรมการเข้าใหม ่ 
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5.4 การเข้าอบรมหลักสูตรของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้กรรมการเข้าอบรมหลกัสตูรหรือเข้าร่วมกิจกรรม 
สมัมนาที(เป็นการเพิ(มพนูความรู้ในการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื(อง โดยมอบหมายให้ เลขานกุารบริษัท ประสานงานกับ
กรรมการเพื(อแจ้งหลกัสตูรการฝึกอบรมต่างๆ ทั �งนี � ในปี 2561 มีกรรมการเข้าอบรมในหลกัสตูรตา่งๆ ตามรายละเอียด
ในหน้า 19 

5.5 คณะกรรมการชุดย่อย และหน้าที�ความรับผิดชอบ  

ปัจจบุนั คณะกรรมการบริษัท ได้แตง่ตั �งคณะกรรมการชดุยอ่ยจํานวน 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ, คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการบริหารความเสี(ยง โดยได้มีการกําหนดขอบเขต อํานาจ หน้าที( และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ชดุยอ่ยแตล่ะชดุไว้อยา่งชดัเจน  

5.6 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ กําหนดหลกัเกณฑ์การประชมุคณะกรรมการบริษัท ดงันี � 

1. คณะกรรมการบริษัท มีการกําหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 6 ครั �งต่อปี และมีการประชุมพิเศษ
เพิ(มตามความจําเป็น และเหมาะสม โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และการประชุมทุกครั �ง จะต้องมีกรรมการ         
มาประชมุไมน้่อยกวา่กึ(งหนึ(งของจํานวนกรรมการทั �งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ  

2. กําหนดการประชุม การจัดทําระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ได้กําหนดการประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นการลว่งหน้าทั �งปี และแจ้งกรรมการแตล่ะคนรับทราบกําหนดการ
ดงักลา่ว 

3. กรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั �งคณะจึงครบเป็นองค์ประชุม ในการ
ประชุมแต่ละครั �งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั(วโมง ประธานที(ประชุมจะทําหน้าที(ดูแลจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่าง
เพียงพอสําหรับกรรมการที(จะอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที(สําคญั โดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ นและผู้ มีส่วนเกี(ยวข้องอย่างเป็นธรรม รวมทั �งให้ฝ่ายบริหารที(เกี(ยวข้องนําเสนอข้อมูล
ประกอบการอภิปรายปัญหาสาํคญั 

4. มีการกําหนดวาระชดัเจนลว่งหน้าโดยประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการร่วมกนัพิจารณาเรื(องที(จะ
เข้าเป็นวาระการประชุม ทั �งนี �เลขานุการบริษัทมีหน้าที(ดูแลให้กรรมการได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้าก่อนการ
ประชมุเป็นเวลาเพียงพอสาํหรับการศกึษา และพิจารณาเรื(องเพื(อการให้ความเห็น และการออกเสยีงลงคะแนน  

5. เลขานุการบริษัททําหน้าที(จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชมุให้กรรมการลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั ยกเว้นเรื(องที(ต้องพิจารณาเร่งดว่น ทั �งนี �รูปแบบของเอกสาร
ประกอบการประชมุ จะมีบทสรุปซึ(งแสดงถึงประเด็นสาํคญัของเรื(องที(จะต้องพิจารณา  
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6. จัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที(ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพื(ออภิปราย และเพียงพอสําหรับ
คณะกรรมการที(จะอภิปรายในประเด็นสําคญั เปิดโอกาสและสนบัสนนุให้กรรมการแตล่ะท่าน แสดงความคิดเห็นก่อน
สรุปความเห็นที(ได้จากที(ประชมุ 

7. ในการพิจารณาระเบียบวาระตา่งๆ กรรมการซึ(งมีสว่นได้เสยีในเรื(องที(พิจารณา ไมม่ีสทิธิออกเสยีง หากเป็น
การพิจารณารายการที(เกี(ยวโยง กรรมการที(มีสว่นได้เสยีจะต้องไมอ่ยูใ่นที(ประชมุในวาระดงักลา่ว 

8. เลขานุการบริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมและเสนอให้ประธานคณะกรรมการบริษัทสอบทานและ       
สง่ให้กรรมการทกุทา่นให้ความเห็นโดยจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเจ็ด (7) วนันบัจากวนัที(ประชมุ ในรายงานการ
ประชุมทกุครั �ง ต้องมีการจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการประชุมที(ผ่านการรับรอง
จากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ ที(เกี(ยวข้องสามารถตรวจสอบได้   

9. การประชุมของกรรมการที(ไม่เป็นผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้กรรมการที(ไม่เป็นผู้บริหาร
ประชุมระหว่างกนัเป็นประจําอย่างน้อยปีละ 1 ครั �ง เพื(อให้กรรมการที(ไม่เป็นผู้บริหารได้แลกเปลี(ยนความคิดเห็นและ
พิจารณาประเด็นตา่งๆ ทั �งที( เกี(ยวกบัธุรกิจของบริษัทฯ และเรื(องที(อยูใ่นความสนใจ 

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั �งสิ �น 7 ครั �ง และการประชุมคณะกรรมการชดุยอ่ย 
ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั �ง การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั �ง และการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี(ยง 10 ครั �ง ทั �งนี � คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
กํากบัดแูลกิจการยงัไม่มีการประชมุ เนื(องจากถกูแต่งตั �งตามมติที(ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั �งที( 1/2562 เมื(อวนัที(            
21 กมุภาพนัธ์ 2562 โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการเป็นดงันี � 

การประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

(จํานวนครั �งการเข้าประชมุ/จํานวนครั �งประชมุทั �งหมดในระหวา่งปี 2561)  
 

ชื�อ-นามสกุล 
การประชุม 

คณะกรรมการ 
บริษัท 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

กรรมการ 
บริหาร 

กรรมการ 
บริหาร 

ความเสี�ยง 

 
สามัญผู้ถอืหุ้น  
ประจาํปี 2561  

กรรมการบริษัท            
1. นายมงักร ธนสารศิลป์  เข้า 6/7 4/5      
2. นายวเิชฐ ตนัตวิานิช  เข้า 7/7  5/5     
3. นายวชิญา จาตกิวณิช  เข้า 7/7  4/5      
4. นายสมบญุ ประสทิธิdจตูระกลู  เข้า 7/7      
5. นายชวนินทร์ บณัฑิตกฤษดา  เข้า 6/7   11/12   
6. นางสาวอมรพรรณ บณัฑิตกฤษดา  เข้า 6/7        
7. นายจิตชยั นิมติรปัญญา  เข้า 7/7   10/12 9/10  
 8. นางอจัฉรา นิมติรปัญญา เข้า 6/7    11/12 3/10  
9. นายธเนศ พิริย์โยธินกลุ เข้า 6/7    9/12 6/10  
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กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี�ยง  
1.นายวิชช ุสงักรธนกิจ       12/12 9/10  
2.นายณฐัภมู ิเปาวรัตน์       11/12 9/10  
3.ดร. เอกพงษ์ ตั �งศรีสงวน       10/12 7/10  
4.นางสาวอภิญญา อเนกธนสาร     10/10  

 
5.7 กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท  

บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลงานตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั �ง เพื(อช่วย
ให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที(ผ่านมา และเพิ(ม
ประสทิธิผลการทํางานของคณะกรรมการ   

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั �งที( 6/2561 เมื(อวันที( 9 พฤศจิกายน 2561 ได้มีการเสนอให้  
กรรมการบริษัทแตล่ะทา่นทําแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานปี 2561 โดยได้ทําแบบประเมิน 2 แบบ คือแบบประเมินผล             
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายคณะ และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล               
ซึ(งภายหลงัที( กรรมการแตล่ะทา่นประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนําสง่แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานกลบัมายงั
เลขานกุารบริษัท  เพื(อรวบรวมและสรุปผลการประเมิน และรายงานต่อที(ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื(อทราบต่อไป 
ซึ(งมีวัตถุประสงค์ เพื(อพัฒนาประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท โดยแบบฟอร์มการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการทั �ง 2 แบบ บริษัทฯ จดัทําขึ �นภายใต้หลกัการกํากบัดแูลกิจการที(ดี ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย ซึ(งหวัข้อในการ ประเมินในแตล่ะแบบ และการประเมินผลในแตล่ะระดบัคะแนน มีดงันี �  

1. แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการรายคณะ ประกอบด้วย 4 หมวดคือ   
1) โครงสร้างและคณุสมบตัิของกรรมการ   
2) การประชมุกรรมการ   
3) บทบาท หน้าที( และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
4) เรื(องอื(นๆ 

2. แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการรายบคุคล ประกอบด้วย 3 หมวดคือ 

  1) โครงสร้างและคณุสมบตัิของกรรมการ 
  2) การประชมุกรรมการ 
  3) บทบาท หน้าที( และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

3. เกณฑ์การประเมินผลในแตล่ะระดบัคะแนน  
มากกวา่ 85% = ดีเยี(ยม   
มากกวา่ 75% = ดีมาก   
มากกวา่ 65% = ด ี  
มากกวา่ 50% = พอใช้    
เทา่กบัหรือตํ(ากวา่ 50% = ควรปรับปรุง   
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ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั �งที( 1/2562 เมื(อวนัที( 21 กมุภาพนัธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัท
ได้รับทราบผลการการประเมินผลงานตนเองรายคณะ และรายบคุคล ซึ(งผลการประเมินเฉลี(ยอยูใ่นเกณฑ์ดีเยี(ยม 

5.8 กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานคณะกรรมชุดย่อย    

บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการชดุยอ่ยมีการประเมินผลงานตนเองอยา่งน้อยปีละ 1 ครั �ง เพื(อช่วย
ให้คณะกรรมการชุดย่อยได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอปุสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที(ผ่านมา และเพิ(ม 
ประสทิธิผลการทํางานของคณะกรรมการชดุยอ่ย     

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร  

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั �งที( 5/2561 เมื(อวนัที( 9 พฤศจิกายน 2561 และการประชมุ
คณะกรรมการบริหาร ครั �งที( 11/2561 เมื(อวันที( 19 พฤศจิกายน 2561 ได้มีการเสนอให้กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริหารแต่ละท่านทําแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานปี 2561 โดยเป็นแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานรายคณะ   
ซึ(งภายหลงัที(กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารแต่ละท่านประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนําส่งแบบ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานกลบัมายงัเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร เพื(อ
รวบรวมและสรุปผลการประเมิน และรายงานต่อที(ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื(อทราบต่อไป ซึ(งมีวตัถปุระสงค์เพื(อ
พฒันาประสทิธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร โดยแบบฟอร์มการประเมินตนเองดงักลา่ว         
บริษัทฯ จดัทําขึ �นภายใต้หลกัการกํากบัดแูลกิจการที(ดี ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ(งหวัข้อใน
การประเมิน และการประเมินผลในแตล่ะระดบัคะแนน มีดงันี �  

1. แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานรายคณะ ประกอบด้วย 3 หมวดคือ 

  1) โครงสร้างและคณุสมบตัิของกรรมการ 
  2) บทบาท หน้าที( และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
  3) การประชมุคณะกรรมการ  

2. เกณฑ์การประเมินผลในแตล่ะระดบัคะแนน 

มากกวา่ 85% = ดีเยี(ยม  
มากกวา่ 75% = ดีมาก  
มากกวา่ 65% = ด ี 
มากกวา่ 50% = พอใช้  
เทา่กบัหรือตํ(ากวา่ 50% = ควรปรับปรุง 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั �งที( 1/2562 เมื(อวนัที( 21 กมุภาพนัธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัท    
ได้รับทราบผลการการประเมินผลงานตนเองรายคณะของคณะกรรมการตรวจสอบ อยู่ในเกณฑ์ดีเยี(ยม และ
คณะกรรมการบริหาร อยูใ่นเกณฑ์ดีมาก 

คณะกรรมการบริหารความเสี(ยง ไม่ใช่คณะกรรมการชุดย่อยในระดับกรรมการ เนื(องจาก
กรรมการบริหารความเสี(ยง ซึ(งเป็นกรรมการบริษัทด้วยนั �น มีจํานวนน้อยกวา่กึ(งหนึ(งของจํานวนกรรมการบริหารความ
เสี(ยงทั �งหมด จึงยงัไมไ่ด้มีการประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี(ยง 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการเพิ(งถกูแต่งตั �ง
ตามมติที(ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั �งที( 1/2562 เมื(อวันที( 21 กุมภาพันธ์ 2562 จึงยังไม่มีการทําแบบประเมิน
ประจําปี 2561 

5.9 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและนโยบายค่าตอบแทนของพนักงาน 

บริษัทฯ มีนโยบายที(จะให้การปฏิบตัิที(เป็นธรรมแก่พนกังานทกุระดบั ทั �งในด้านโอกาส ผลตอบแทนที(
สอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ทั �งในระยะสั �น เช่น โบนสัตามผลกําไรในแตล่ะปี และระยะยาว ดงันี � 

1. ปฏิบตัิต่อพนกังานด้วยความสภุาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศกัดิdศรีของ
ความเป็นมนษุย์ 

2. ให้ผลตอบแทนที(เป็นธรรมตอ่พนกังาน 
3. การแต่งตั �ง และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวลัและลงโทษพนกังานกระทําด้วยความสจุริตใจ และ

ตั �งอยู ่บนพื �นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังานนั �น 
4. ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั(วถึงและ     

สมํ(าเสมอ 
5. ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนกังานอยู่

เสมอ 
6. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ(งตั �งอยูบ่นพื �นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนกังาน  
7. ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัตา่งๆ ที(เกี(ยวข้องกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด  
8. ให้พนกังานร้องเรียนในกรณีที(ไมไ่ด้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที(กําหนด  

5.10 การสรรหาและแต่งตั 2งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะกําหนดคุณสมบตัิของบุคคลที(จะดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสงูสดุในองค์กร ให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลตามขอบเขตอํานาจ และหน้าที(ของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนตามที(ได้ถกูกําหนดไว้ในกฎบตัร รายละเอียดในหน้าที( 16 -17  

5.11 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ                 
ประธานเจ้าหน้าที(บริหาร พร้อมกบัพิจารณาคา่ตอบแทน เพื(อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป โดยมี
การประเมินปีละ 1 ครั �ง 

5.12 แผนการสืบทอดตาํแหน่งของผู้บริหารระดับสูง 

บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความสําคญัของการดําเนินธุรกิจอยา่งมีประสทิธิภาพตอ่เนื(อง จึงได้จดัทําแผน        
สืบทอดตําแหน่งในการสรรหาบคุลากรที(มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื(อพฒันาให้มีศกัยภาพที(จะสืบทอดตําแหน่งที(สาคญั      
ในการดําเนินธุรกิจ โดยสามารถสบืทอดตําแหนง่ได้ภายใน 5 ปี โดยมีขั �นตอนการดําเนินงานที(สาํคญั ดงันี � 

1. กําหนดตําแหน่งงานของผู้บริหารระดบัสงูที(สําคญั สอดคล้องกับแผนการสรรหาและพฒันาผู้สืบ
ทอดตําแหนง่ฯ 
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2. กําหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาคดัเลอืกผู้สบืทอดตําแหนง่ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ ศกัยภาพ และวิสยัทศัน์ในการบริหารจดัการ  

3. พิจารณาคดัเลือกผู้สืบทอดตําแหน่งที(มีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ ประเมินความพร้อมของผู้ ได้รับ
การคดัเลอืก ทั �งจดุเดน่ และเรื(องที(ต้องพฒันาเพิ(มเติม 

4. ก า ร ว างแ ผ น พัฒน าร ายบุคคล  (Individual Development Plan) โด ย จัด ทํ าแผ นพัฒนา
ความสามารถรายบคุคลที(ได้รับการคดัเลอืกเพื(อให้มีความพร้อมในตําแหนง่ที(จะสบืทอด 

5. ประเมินผล และทบทวนการจัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่งประจําปีเพื(อขออนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท 

5.13 การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านโลจิสติกส์ และถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที(มีวตัถปุระสงค์ในการ
ประกอบธุรกิจด้านโลจิสติกส์เช่นเดียวกับธุรกิจหลกัของบริษัทฯ หรือกิจการที(มีลกัษณะใกล้เคียงกัน หรือกิจการที(
สนับสนุนกิจการของบริษัทฯ อันจะทําให้บริษัทฯมีผลประกอบการหรือผลกําไรเพิ(มมากขึ �น หรือลงทุนในธุรกิจที(         
เอื �อประโยชน์ (Synergy) เพื(อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ กําหนดมาตรการในการติดตามการ
บริหารงานของบริษัทฯโดยมีรายละเอียด ดงันี � 

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ จะสง่ตวัแทนผู้ ที(มีประสบการณ์และคณุสมบตัิเหมาะสมกบัธุรกิจนั �นเพื(อเข้าไปเป็นกรรมการ
หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เว้นแต่จะมีข้อจํากัดทางกฎหมาย วตัถุประสงค์เพื(อให้บุคคลดงักล่าวทํา
หน้าที(ในการกําหนดนโยบายที(สาํคญัในการบริหารงานและควบคมุดแูลการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม
นั �นๆ ตามที(ได้รับมอบหมายจากบคณะกรรมการบริษัท และกฎหมายที(เกี(ยวข้องกําหนด 

การใช้สิทธิออกเสียงโดยตัวแทนของบริษัทฯ ในที�ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและ     
บริษัทร่วม 

ตวัแทนของบริษัทในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมนั �นๆ จะต้องต้องใช้ดลุยพินิจในการออกเสยีงลงคะแนน
ในที(ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั �นๆ ตามมติที(ประชุมคณะกรรมการ และ/
หรือที(ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทที(อนมุตัิในเรื(องนั �น ๆ 

การทาํธุรกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที�มีความเกี�ยวข้องกับบริษัทย่อย 

กรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุลที(มีความเกี(ยวข้องของบริษัทย่อยจะทําธุรกรรมกบับริษัทย่อยได้ต่อเมื(อ
ธุรกรรมดงักลา่วได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที(ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามแต่ขนาดรายการที(
คํานวณได้ตามหลกัเกณฑ์ที(กําหนดในประกาศรายการที(เกี(ยวโยงกนั ทั �งนี � เว้นแตเ่ป็นการทําธุรกรรมที(เป็นข้อตกลงทาง
การค้าในลกัษณะเดียวกบัที(วิญ�ชูนจะพงึกระทํากบัคูส่ญัญาทั(วไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอํานาจตอ่รองทางการ
ค้าที(ปราศจากอิทธิพลในการที(ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที(มีความเกี(ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็น
ข้อตกลงทางการค้าที(ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือเป็นไปตามหลกัการที(คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ
ไว้แล้ว 
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การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทย่อย 

(1) บริษัทยอ่ยมีหน้าที(เปิดเผยข้อมลูฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน การทํารายการระหวา่งบริษัท
ย่อยกับบุคคลที(เกี(ยวโยง การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ(งสินทรัพย์ หรือการทํารายการสําคญัอื(นใดของบริษัทย่อยให้
ถกูต้อง ครบถ้วน และใช้หลกัเกณฑ์ที(เกี(ยวข้องกบัการเปิดเผยข้อมลูและการทํารายการในลกัษณะดงักลา่วในทํานอง
เดียวกนักบัหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ 

(2) บริษัทยอ่ยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทนุขนาดใหญ่ ตลอดจน
การเข้าร่วมลงทนุกบัผู้ประกอบการรายอื(นๆ ตอ่บริษัทฯ ผา่นรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน และบริษัทฯ มีสทิธิ
เรียกให้บริษัทย่อยเข้าชี �แจงหรือนําสง่เอกสารประกอบการพิจารณากรณีดงักลา่ว ซึ(งบริษัทย่อยต้องปฏิบตัิตามอย่าง
เคร่งครัดทนัที ในกรณีที(บริษัทฯ ตรวจพบประเด็นที(มีนยัสาํคญัใดๆ อาจแจ้งให้บริษัทยอ่ยชี �แจง และ/หรือแสดงหลกัฐาน
เพื(อชี �แจงประเด็นข้อสงสยัดงักลา่ว  

5.14 หน่วยงานกาํกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) 

ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ เรื(องการจดัให้มีหน่วยงานกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานของ        
ผู้ประกอบธุรกิจ ที(บงัคบัใช้กบัผู้ ได้รับใบอนุญาตซึ(งเป็นผู้ประกอบธุรกิจดงันี � (1) การเป็นนายหน้าซื �อขายหลกัทรัพย์         
(2) การค้าหลกัทรัพย์ (3) การจัดจําหน่ายหลกัทรัพย์ (4) การจัดการกองทุนรวม (5) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล            
(6) การเป็นตวัแทนซื �อขายสญัญาซื �อขายลว่งหน้า (7) การเป็นผู้คํ �าสญัญาซื �อขายลว่งหน้า และ (8) การเป็นผู้จดัการ
เงินทุนสญัญาซื �อขายล่วงหน้า ให้จัดตั �งหน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงานเพื(อประโยชน์ในการควบคุมดูแลการ
ปฏิบตัิงานของผู้ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามการกํากบัดแูลที(ดี 

บริษัทฯ ไม่ได้จัดตั �งหน่วยงานกํากับดูแลโดยเฉพาะ แต่จะเป็นการมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานที(
รับผิดชอบในแตล่ะเรื(องดแูล เช่น การกํากบัเรื(องที(เกี(ยวกบัใบอนญุาตตา่งๆ และการปฏิบตัิตามกฎหมาย จะมอบหมาย
ให้หน่วยงานกฎหมายดแูล การปฏิบตัิตามกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และสํานกังาน ก.ล.ต. จะมอบหมายให้
หน่วยงานเลขานุการบริษัทดูแล และมีผู้ ตรวจสอบภายในทําหน้าที(ตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ                  
ในทกุเรื(องให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานตา่งๆ อีกครั �งหนึ(ง 

5.15 รายงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศ
ทาง  การเงินที(ปรากฏในรายงานประจําปี การจดัทํารายงานทางการเงินเป็นการจดัทําตามมาตรฐานการบญัชีที(รับรอง
โดยทั(วไป โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชีที(เหมาะสม และถือปฏิบตัิสมํ(าเสมอ และใช้ดลุยพินิจอยา่งระมดัระวงัในการจดัทํา 
รวมทั �งกําหนดให้มีการเปิดเผยข้อมลูสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน  โดยคณะกรรมการบริษัท 
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดแูลเกี(ยวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ ให้ความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษัท  
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5.16 การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัท จดัให้บริษัทฯ มีระบบควบคมุภายในที(ครอบคลมุทกุด้าน ทั �งด้านการเงิน และ           
การปฏิบตัิงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบียบที(เกี(ยวข้อง และจดัให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดลุที(
มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดแูลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ อยู่เสมอ จดัให้มีการกําหนดลําดบัขั �นตอนของ
อํานาจอนมุตัิ และความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนกังานที(มีการตรวจสอบ และถ่วงดลุในตวั กําหนดระเบียบการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีผู้ ตรวจสอบภายในที(เป็นอิสระ ทําหน้าที(ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของทุก
หน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที(วางไว้ รวมทั �งประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของการควบคมุภายในของ
หนว่ยงานตา่งๆ ในบริษัทฯ 

นอกจากนี � ยังได้มีการเสนอแต่งตั �งผู้ สอบบัญชีที(ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื(อประเมินประสิทธิภาพการควบคมุภายในด้านบญัชี ซึ(งจากมติที(ประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 อนมุตัิให้
แต่งตั �งผู้สอบบญัชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากัด โดยนายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ หรือ
ดร. เกียรตินิยม คณุติสขุ หรือดร. สวุจัชยั เมฆะอํานวยชยั หรือนายวลัลภ วิไลวรวิทย์ เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยประจําปี 2561 โดยมีค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นเงินจํานวน 1,875,000 บาท  (ไม่รวมบริษัทย่อย) ทั �งนี � 
ผู้สอบบญัชีไม่ได้มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นสาระสําคญั ทั �งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงไม่ได้เป็น
ลกูหนี �หรือเจ้าหนี �ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที(เกี(ยวข้องกบับคุคลดงักลา่ว โดยผู้สอบ
บญัชีมีความเป็นอิสระและมีคณุสมบตัิที(ได้รับการยอมรับ รวมถึงเป็นผู้สอบบญัชีที(ได้รับความเห็นชอบจากสานกังาน 
ก.ล.ต. และไม่มีผู้สอบบญัชีคนใดปฏิบตัิหน้าที(สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ        
5 รอบบญัชีติดตอ่กนัแตอ่ยา่งใด 

5.17 การกาํกับดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน  

คณะกรรมการบริษัท ตระหนกัถึงความสาํคญัของการกํากบัดแูลกิจการที(ดี และเพื(อความโปร่งใส และ
ป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์สว่นตนจากการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ ที(ยงัไม่ได้เปิดเผยตอ่สาธารณชน บริษัทฯ
ได้กําหนดนโยบายการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ ดงันี �   

1. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชี หรือการเงินที(
เป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึ �นไปหรือเทียบเทา่ เกี(ยวกบัหน้าที(ที(ต้องจดัทํา และสง่รายงานการถือหลกัทรัพย์ของตน คูส่มรส 
และบตุรที(ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ตามมาตรา 59 และ            
บทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 2. กําหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงิน        
ที(เป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึ �นไปหรือเทียบเท่า จดัทําและนําสง่รายงานการถือหลกัทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และบตุรที(
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ส่งผ่านมายังเลขานุการของบริษัท ก่อนนําส่งสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ                    
ตลาดหลักทรัพย์ทุกครั �ง โดยให้จัดทําและนําส่งภายใน 30 วัน นับแต่วันที(ได้รับการแต่งตั �งให้ดํารงตําแหน่งเป็น
กรรมการ ผู้บริหารหรือรายงานการเปลี(ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัที(มีการซื �อ ขาย 
โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์นั �น   
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3. กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชี หรือการเงินที(
เป็น  ระดบัผู้จดัการฝ่ายขึ �นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบตัิงานที(เกี(ยวข้อง ที(ได้รับทราบข้อมลูภายในที(เป็นสาระสําคญั  
ซึ(งมีผล  ต่อการเปลี(ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์จะต้องระงับการซื �อขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนที(จะ
เผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่เกี(ยวกบัฐานะการเงิน และสถานะของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมลูต่อ
สาธารณชนแล้ว  โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดํารงตําแหนง่ระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือ
การเงินที(เป็นระดบัผู้จัดการฝ่าย ขึ �นไปหรือเทียบเท่า และพนกังานที(เกี(ยวข้อง งดการซื �อขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ
อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน  และรอคอย  
อยา่งน้อย 24 ชั(วโมงภายหลงัการเปิดเผยข้อมลูให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั �งห้ามไมใ่ห้เปิดเผยข้อมลูที(เป็นสาระสาํคญั
นั �นตอ่บคุคลอื(น   

4. กําหนดบทลงโทษทางวินยัหากมีการฝ่าฝืนนําข้อมลูภายในไปใช้หาประโยชน์สว่นตนซึ(งเริ(มตั �งแต่
การตกัเตือนเป็นหนงัสือ ตดัค่าจ้าง พกังานชั(วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้างหรือให้ออกจากงาน ซึ(งการลงโทษจะพิจารณา
จากเจตนาของการกระทําและความร้ายแรงของความผิดนั �นๆ     

ทั �งนี � ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เกี(ยวกับการกระทําผิดของกรรมการและผู้บริหาร
เกี(ยวกบัการใช้ข้อมลูภายในในทางมิชอบ 

5.18 การกาํกับดูแลกิจการด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจด้วยความซื(อสตัย์สจุริต เปิดกว้าง โปร่งใส และเป็นธรรม โดย 
กําหนดให้กรรมการที(เป็นผู้บริหาร และพนกังานทกุคน ห้ามประกอบธุรกิจที(แขง่ขนักบับริษัทฯ หลกีเลี(ยงการทํารายการ        
ที(เกี(ยวโยงกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลที(เกี(ยวข้องที(อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดย 
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที(ดแูลให้บริษัทฯ มีการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมลูรายการที(เกี(ยว        
โยงกนั ตามที(กฎหมายหรือหนว่ยงานกํากบัดแูลกิจการกําหนดไว้อยา่งเคร่งครัด  

ในกรณีที(มีความจําเป็นต้องทํารายการที(เกี(ยวโยงกนั รายการนั �นจะต้องเป็นไปตามเงื(อนไขทางการค้า 
ทั(วไปตามหลกัการที(คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการทํารายการกับ 
บคุคลภายนอกและคํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ โดยผู้ ที(มีสว่นได้เสียจะต้องไมม่ีสว่นในการพิจารณารายการที(
ตนมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั �งนี � ในกรณีที(เป็นรายการที(เกี(ยวโยงกันที(ไม่เป็นไปตามเงื(อนไขการค้าทั(วไป      
ตามหลกัการที(คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ ซึ(งอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ต้องผา่นการสอบทานและให้
ความเห็นจาก คณะกรรมการตรวจสอบก่อนนําเสนอขออนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ถือหุ้น 

- การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที� เกี� ยวข้อง : มีการรายงาน       
ครั �งแรก ภายใน 30 วนันบัจากวนัที(เข้ารับดํารงตําแหน่งในบริษัทฯ และรายงานข้อมลู ณ วนัที( 31 ธันวาคม ของทกุปี 
สําหรับกรณี ระหว่างปีกรรมการหรือผู้บริหารรวมถึงบคุคลที(มีความเกี(ยวข้องจําเป็นต้องเข้าทําธุรกรรมใดๆ กบับริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม กรรมการหรือผู้บริหารมีหน้าที(แจ้งให้บริษัทฯ รับทราบ โดยระบุ
ข้อเท็จจริงเกี(ยวกับลักษณะของสัญญา ชื(อของคู่สัญญา และส่วนได้เสียของกรรมการ หรือผู้ บริหารในสัญญา           
เพื(อความโปร่งใสในการเข้าทําธุรกรรมนั �น 
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- การรายงานการมีส่วนได้เสีย : กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที(รายงานการมีสว่นได้เสยีของตนเอง
และของบคุคลที(มีความเกี(ยวข้อง ซึ(งเป็นสว่นได้เสยีที(เกี(ยวข้องกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์ 
เงื(อนไขและวิธีการตามที(คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุกําหนด ซึ(งเลขานกุารบริษัทมีหน้าที(รวบรวมและจดัสง่สําเนา
รายงานการมีสว่นได้เสยีให้แก่ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทําการ นบัแตว่นัที(
ได้รับรายงาน 

- การเปิดเผยผู้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (Strategic Shareholder) : บริษัทฯ มีหน้าที(ในการ
จดัทํารายงานการกระจายหุ้นซึ(งถือโดยผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย หรือ Free Float โดยผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย หมายถึง ผู้ ถือหุ้นที(มิได้
เป็นผู้มีสว่นร่วมในการบริหารงาน ซึ(งสดัสว่นของการกระจายหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยถือเป็นสว่นสาํคญัของการมีสภาพ
คล่องในการซื �อขายหุ้นของบริษัทฯ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และนักลงทุน ที(จะซื �อ ขายได้อย่าง
คลอ่งตวั รวมถึงได้ราคาที(เหมาะสมทําให้เกิดความนา่สนใจที(จะลงทนุในหุ้นของบริษัทฯ 

5.19 คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยถือว่าจริยธรรมธุรกิจเป็นกรอบ
พฤติกรรมและเป็นเครื(องชี �นําการดําเนินธุรกิจที(ดีให้กบักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคนของบริษัทฯ ได้ยึดถือ
ปฏิบตัิ เพื(อให้เกิดการทํางานที(มีประสทิธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้ ซึ(งจะสร้างความเชื(อมั(นและการยอมรับในการ
ดําเนินงานที(โปร่งใสของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างคณุคา่ในระยะยาวให้แก่ผู้มีสว่นได้เสยีอยา่งยั(งยืน และเป็นธรรมกบัทกุ
ฝ่าย โดยคณะกรรมการได้จดัให้มี “คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ” ซึ(งเป็นสว่นหนึ(งของ “การกํากบัดแูลกิจการที(ดี” ของ
บริษัทฯ ซึ(งสามารถดาวน์โหลดได้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบด้วยนโยบาย และแนวปฏิบตัิ 5 เรื(อง ที(สะท้อนถึง
คา่นิยมในการดําเนินธุรกิจขององค์กร โดยกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานยดึถือและปฏิบตัิตามดงัตอ่ไปนี � 

1. นโยบายและหลกัการในการดําเนินธุรกิจ 

2. การปฏิบตัิตามกฎหมาย 
3. การปฏิตนตามระเบียบ ข้อบงัคบั คําสั(งตา่งๆ ของบริษัทฯ และข้อไมพ่งึปฏิบตัิ 
4. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และการใช้ข้อมลูภายในและการรักษาข้อมลูอนัเป็นความลบั  
5. ขั �นตอนการลงโทษทางวินยั  

บริษัทฯ ได้แจกจ่ายคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื(อ
สง่เสริมให้ เกิดการปฏิบตัิและใช้อ้างอิง โดยกําหนดให้เป็นหน้าที(และความรับผิดชอบของทกุคนที(จะต้องรับทราบ ทํา
ความเข้าใจ และปฏิบตัิตามนโยบายและข้อปฏิบตัิตามที(กาหนดไว้ในคูม่ือจรรยาบรรณทางธุรกิจอยา่งเคร่งครัด โดยได้
มีการติดตาม การปฏิบตัิผา่นการประเมินผลงานประจําปีของพนกังานแตล่ะคน รวมถึงการพิจารณาวฒันธรรมองค์กร
โดยได้มีการนําจรรยาบรรณทางธุรกิจมาพิจารณาด้วย และได้มีการสื(อสารให้พนกังานทกุระดบัอีกทางหนึ(ง นอกจากนี �    
บริษัทฯ ยงัได้เผยแพร่จรรยาบรรณทางธุรกิจบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หวัข้อเรื(องการพฒันาที(ยั(งยืนเพื(อให้ผู้ ถือหุ้น          
นกัลงทนุ และผู้ ที(สนใจได้เข้าดไูด้อยา่งสะดวกด้วย 
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บริษัทฯ ให้ความสําคญักับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื(องการกํากับดูแลกิจการที(ดีและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างต่อเนื(อง โดยคณะกรรมการบริษัท ได้ดแูลให้มีการสื(อสารในเรื(องดงักลา่วเพื(อสร้างความ
มั(นใจว่ากรรมการและบคุลากรมีการยึดถือและปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว ผ่านการดําเนินการต่างๆ อาทิ บรรจุเรื(อง
เกี(ยวกบัการกํากบัดแูลกิจการที(ดี และคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ เป็นเรื(องหนึ(งในการปฐมนิเทศให้กบักรรมการ และ
พนกังานทกุคนเมื(อวนัเริ(มงาน 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม – รายงานการพัฒนาอย่างยั�งยนื  

 
รายงานการพัฒนาอย่างยั�งยนื 2561 
 
สารบัญ           หน้า 
นโยบายภาพรวม             63 
เกี(ยวกบัรายงานฉบบันี �            65 
การเชื(อมโยงผู้มีสว่นได้สว่นเสยี           67 
 
1. ด้านเศรษฐกิจและการจัดการ           69 

1.1 การบริหารจดัการและการเพิ(มโอกาสทางธุรกิจ        69 
1.2 การปรับปรุงพฒันานวตักรรมสนิค้าและบริการเพื(อสงัคมและสิ(งแวดล้อม      70 
     “DG-TOTAL นวตักรรมระบบบริหารจดัการสินคา้อนัตรายแบบครบวงจร”  

1.3 ความรับผิดชอบตอ่ลกูค้า          73 
1.4 การบริหารจดัการคูค้่า           74 
  

2. การจัดการสิ�งแวดล้อม            77 

 2.1 การบริหารจดัการพลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพ        77 
 2.2 การบริหารจดัการนํ �าอยา่งมปีระสทิธิภาพ         80 
 2.3 การจดัการขยะ                    82 
 2.4 การตรวจวดัด้านสิ(งแวดล้อม          82 
 2.5 การฟื�นฟสูภาพแวดล้อมทางธรรมชาต ิ         84 
 2.6 การสง่เสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่ภายในองค์กร        86 
 
3. การดูแลและพัฒนาบุคลากร          86 

3.1 ความหลากหลายของแรงงานและโอกาสในการจ้างงานอยา่งเทา่เทียม     87 
3.2 การเพิ(มศกัยภาพบคุลากรบริษัท         87 
3.3 การดแูลผลประโยชน์ และกิจกรรมแรงงานสมัพนัธ์       91 
3.4 การดแูลความปลอดภยัและสขุภาวะ        95 
3.5 คา่นิยมองค์กร สตาร์ (STARS CORE VALUES)       98 
 

4. การดูแลสังคมและชุมชน         99 

4.1 จดัตั �งศนูย์ความปลอดภยั บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน)                100 
4.2 กิจกรรมการดแูลสงัคมและชมุชนอื(นๆ      105 
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นโยบายภาพรวม 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัในการดําเนินธุรกิจด้วยความยตุิธรรม และใสใ่จต่อผู้มีสว่นได้เสีย สงัคม สิ(งแวดล้อม 
อยา่งมีคณุธรรมจริยธรรม และมีธรรมาภิบาล เพื(อสนบัสนนุให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดําเนินไปด้วยความซื(อสตัย์ 
โปร่งใส และยตุิธรรม ทั �งนี � ตามมติที(ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั �งที( 3/2557 เมื(อวนัที( 30 เมษายน 2557 บริษัทฯ 
กําหนดกรอบนโยบายเพื(อการพฒันาอยา่งยั(งยืน ดงันี � 

 
การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯ ให้ความสําคญัในการดําเนินธุรกิจตามกรอบการแขง่ขนัทางการค้าที(เป็นธรรม และสจุริตภายใต้กฎหมายและ
มีระเบียบข้อบงัคบัที(เกี(ยวข้อง โดยกําหนดแนวทางปฏิบตัิ ดงันี � 

• สง่เสริมให้พนกังานตระหนกัถึงความสาํคญัของการปฏิบตัิตามกฎหมายการแขง่ขนั และการขง่ขนัที(เป็น
ธรรม 

• สนบัสนนุนโยบายสาธารณะตา่งๆ ที(สง่เสริมการแขง่ขนัที(เป็นธรรม  

• ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ลกัษณะที(สอดคล้องกบักฎหมายและข้อบงัคบัของการแข่งขนั ตลอดจนให้ความ
ร่วมมือกบัเจ้าหน้าที(ของรัฐ 

 
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น 

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที(จะดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั(นในหลกัการกํากับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาลที(ดี 
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสียทกุด้าน และจดัให้มีแนวทางต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั(น รวมถึงการสนบัสนนุ
กิจกรรมที(สง่เสริมและปลกูฝังให้ผู้บริหารและพนกังานปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัที(เกี(ยวข้อง 

• สร้างจิตสาํนกึ คา่นิยม ทศันคติให้แก่พนกังานในการปฏิบตัิงานตามกฎระเบียบ ด้วยความสื(อสตัย์สจุริต 

• จดัให้มีระบบควบคมุภายในที(มีประสทิธิภาพ มีการตรวจสอบ และถ่วงดลุอํานาจที(เหมาะสม 

• สนบัสนนุให้พนกังาน หุ้นสว่น ตวัแทน และคูค้่า รายงานการละเมิดนโยบายของกิจการและการปฏิบตัิที(
ไมเ่ป็นธรรมหรือไร้จริยธรรม 

• ดําเนินการต่อต้านการทจุริต มิกระทําการใดๆ อนัเป็นการเรียกร้อง ยอมรับ หรือเสนอซึ(งทรัพย์สิน หรือ
ผลประโยชน์อื(นใดที(สอ่ไปในทางจงูใจให้ปฏิบตัิ หรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าที(ในทางมิชอบ 

 
การเคารพสทิธิมนุษยชน 

บริษัทฯ มีนโยบายในการดแูลและปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้เสียทกุราย กลา่วคือ พนกังาน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ คู่ค้า 
ลกูค้า คูแ่ขง่ทางการค้า เจ้าหนี � ด้วยความเป็นธรรม ไมเ่ลอืกปฏิบตัิตอ่บคัคลใดบคุคลหนึ(ง อนัเนื(องมาจากความเหมือน
หรือแตกตา่งทางเชื �อชาติ ศาสนา เพศ อาย ุหรือเรื(องอื(นใด 
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การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ ให้ความสําคญัในการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรม ทั �งในเรื(องการให้โอกาส ผลตอบแทน 
สวสัดิการ การแตง่ตั �ง โยกย้าย และการพฒันาศกัยภาพควบคูก่บักสรพฒนาคณุธรรม โดยกําหนดแนวทางปฏิบตัิ ดงันี � 

• เคารพสิทธิในการทํางานตามหลกัสิทธิมนษุยชน ด้วยการไม่เลือกปฏิบตัิ ไม่แบ่งแยก กีดกนั หรือสร้าง
อคติในการจ้างงาน  

• ให้ความคุ้ มครองทางสังคม และคุ้ มครองสภาพการทํางานของพนักงาน กล่าวคือ มีการกําหนด
หลักเกณฑ์การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างชัดเจน และการกําหนดเงื(อนไขการจ้างงานที(เป็นธรรม 
นอกจากนี � บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบตัิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานอยา่งเคร่งครัด 

• ให้ความคุ้มครองสขุภาพและความปลอดภยัในการทํางาน ด้วยการสง่เสริมและรักษามาตรฐานในการ
ปฏิบตัิงานของบริษัทฯ เพื(อป้องกนัอบุตัิเหตทีุ(อาจจะเกิดขึ �นจากการปฏิบตัิงาน 

 
การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัในการมีสว่นร่วมในการรับผิดชอบตอ่สงัคมจึงจะจดัให้มโีครงการช่วยเหลอื และพฒันา
สงัคมอยา่งตอ่เนื(อง โดยมุง่เน้นการบริจาค และการสนบัสนนุการศกึษา 

 
การดูแลสิ�งแวดล้อม 

บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัเกี(ยวกบัการจดัการสิ(งแวดล้อม  และมีการกําหนดมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
เมื(อเกิดและกระทบต่อสิ(งแวดล้อมอนัเนื(องมาจากการดําเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี � บริษัทฯ มีทีมบคุลากรที(ได้รับ
การอบรมพิเศษในการดแูลสนิค้าอนัตรายแตล่ะประเภท เพื(อเตรียมพร้อมในการระงบัเหตฉุกุเฉินที(อาจะเกิดขึ �นจากการ
รั(วไหลของสารอนัตราย มิเฉพาะแคส่นิค้าอนัตรายที(รับฝากกบักลุม่บริษัทฯ แตร่วมถึงการให้ความช่วยเหลอืในการดแูล 
และระงบัเหตทีุ(อาจจะเกิดจากสนิค้าอนัตรายจากชมุชนใกล้เคียง 

 
การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ�งได้จากการดําเนินงานที�มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ�งแวดล้อม 
และผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ กําหนดให้มีนโยบายการสง่เสริมและพฒันานวตักรรม โดยมุง่เน้นการวิจยั การพฒันานวตักรรม และสร้างสรรค์    
สิ(งใหม่ๆ เพื(อเพิ(มคณุภาพของสินค้าและบริการ เพิ(มมลูค่าทางการตลาด อนัเป็นการยกระดบัขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของบริษัท ให้สอดคล้องเป็นไปตามเป้าหมายและกลยทุธ์ของบริษัท และอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสงัคม
และสิ(งแวดล้อมสว่นร่วม อนัเป็นการสร้างคณุคา่ร่วมให้แก่สงัคม เพื(อให้ทกุภาคสว่นได้เติบโตอยา่งยั(งยืนไปพร้อมกนั 

โดยในปี 2561 นี � บริษัทได้มีการมอบหมายให้คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Committee) ปรับปรุงพฒันา
และนวัตกรรมซอฟต์แวร์สําหรับปรับปรุงกระบวนการการทํางานอันจะนํามาซึ(งประโยชน์ต่อทั �งกระบวนการของ         
ซพัพลายเชนของบริษัท เศรษฐกิจและสงัคมโดยรวม   
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เกี�ยวกับรายงานฉบบันี 2 
 
แนวทางการจดัทาํรายงาน 

รายงานฉบบันี �จดัทําขึ �นเพื(อรายงานการดําเนินงานด้านการพฒันาอยา่งยั(งยืนของบริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ 
จํากดั (มหาชน) ในประเด็นทางเศรษฐกิจ สงัคมและสิ(งแวดล้อม ครอบคลมุระยะเวลาตั �งแตว่นัที( � มกราคม – �� 
ธนัวาคม ���1 ตามดชันีชี �วดัของ Global Reporting Initiatives (GRI) ฉบบั �.� โดยเลอืกตวัชี �วดัที(สอดคล้องกบัการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นประเด็นที(ผู้มีสว่นได้เสยีสนใจ 
ขอบเขตเนื �อหาของรายงานฉบบันี �ครอบคลมุนโยบายภาพรวม กระบวนการ และกิจกรรมเพื(อความยั(งยืนด้านเศรษฐกิจ 
สงัคม และสิ(งแวดล้อม ของบริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
 
การคัดเลือกเนื 2อหาเพื�อการรายงาน 

เพื(อคดักรองประเด็นประเด็นที(มคีวามสาํคญัตอ่บริษัทฯ และตรงกบัความสนใจของผู้มีสว่นได้เสยี กระบวนการกําหนด
ประเด็นสาํคญัของบริษัทฯ มีขั �นตอน ดงันี �  

1. ระบปุระเด็นที(สาํคญัตอ่บริษัทฯ จากการกลั(งกรองด้วยกลยทุธ์เชิงธุรกิจ ความเสี(ยง ความท้าทาย กิจกรรมตา่งๆ จาก
ความคาดหวงัและความสนใจของผู้มีสว่นได้สว่นเสยี โดยครอบคลมุทั �งด้านการกํากบัดแูล เศรษฐกิจ สงัคม และ
สิ(งแวดล้อม สรุปได้ทั �งสิ �น 4 ประเด็นหลกั ได้แก ่

• ด้านเศรษฐกิจและการจดัการ 

• ด้านการดแูลพนกังาน 

• ด้านสิ(งแวดล้อม  

• ด้านสงัคมและชมุชน 

2. จดัลาํดบัความสาํคญัของประเด็น โดยวดัจากระดบัความสาํคญัที(มีตอ่บริษัทฯ ตามเกณฑ์การประเมินความเสี(ยง
องค์กรและระดบัความสนใจของผู้มีสว่นได้สว่นเสยี  

 
3. เสนอผลที(ได้ให้กบัคณะกรรมการบริหารเพื(อทบทวนและอนมุตัิเนื �อหาที(เกี(ยวข้อง และนําเสนอในรายงานประจําปี 
และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
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การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสยี  

บริษัทฯ ได้กําหนดผู้มีสว่นได้เสยีโดยพิจารณาจากกิจกรรมภายในหว่งโซค่ณุคา่ (Value Chain) ซึ(งประกอบด้วย
กิจกรรมพื �นฐาน และกิจกรรมสนบัสนนุ (Support Activities) ดงันี �  

 
 
กิจกรรมพื �นฐาน ได้แก่ การให้บริการงานด้านบริหารจดัการคลงัและงานบริการที(เพิ(มมลูคา่ (Value Added Services) 
ได้แก่ การรับ เก็บ จา่ยและกระจายสนิค้า รวมถงึงานด้านให้คาํปรึกษาวางแผนด้านการจดัการโลจิสติกส์ ด้านกิจกรรม
สนบัสนนุ ประกอบด้วย การพฒันาความรู้แก่บคุลากร การบริหารจดัการภายใน โดยคณุคา่ที(เพิ(มขึ �นจากทกุกิจกรรมจะ
รวมกนั สง่ตอ่ไปในรูปแบบบริการที(มีคณุภาพ ถกูต้องแมน่ยํา ลกูค้าได้รับความสะดวกสบายและความพงึพอใจมากขึ �น 
ลดผลกระทบตอ่สงัคมและสิ(งแวดล้อม ขณะที(บริษัทก็สามารถลดการสญูเสยี และคา่ใช้จา่ยด้านตา่งๆ ลงได้  
จากกิจกรรมข้างต้น บริษัทฯ จงึกําหนดผู้มีสว่นได้สว่นเสยีหลกัออกเป็น 7 กลุม่ ได้แก่ 1) ลกูค้า 2) พนกังาน 3) คูค้่า 4) 
ภาครัฐผู้ควบคมุกฎ 5) เจ้าหนี � 6) ผู้ ถือหุ้น 7) สงัคมและชมุชน ทั �งนี �ได้ผนวกความสนใจและข้อกงัวลของผู้มีสว่นได้เสยี
เข้าในแผนงานและประเด็นความยั(งยืน รวมถึงจดัหาวิธีการตดิตอ่ และแนวปฎิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีดงักลา่วด้วยวิธีการ
ที(หลากหลาย ทั �งแบบเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการตลอดปี 2561 
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การเชื�อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
 

ผู้มีสว่นได้  
สว่นเสยี 

ความคาดหวงั แนวทางการปฏิบตั ิ ช่องทางการติดตอ่ 

1. ลกูค้า - ผลติภณัฑ์และบริการ 
  ที(รับผิดชอบตอ่สงัคม 
  และสิ(งแวดล้อม 
- ราคาที(เป็นธรรม  
- คณุภาพและมาตรฐาน 
  การให้บริการ  
- บริการหลงัการขาย  

- ให้บริการที(เป็นไปตามมาตรฐานและ    
  รับผิดชอบตอ่ลกูค้า 
- มีช่องทางให้ลกูค้าร้องเรียนเกี(ยวกบั 
  บริการ 
- ให้บริการที(เทา่เทียมกนั  
- รับฟังและสนองตอบตอ่ข้อร้องเรียน 

- การสาํรวจความพงึพอใจของลกูค้า 
- Call Center โทร. 0 2710 4000 
- www.jwd-group.com  
- www.facebook.com/JWDGroup.2014 

2. พนกังาน - การจา่ยคา่ตอบแทนที( 
  เป็นธรรม  
- ปฎิบตัิตามจริยธรรม 
  ด้านแรงงาน 
- ความปลอดภยัตอ่ 
  ทรัพย์สนิและชีวิต  
- การพฒันาความรู้และ 
  โอกาสในการก้าวหน้า  
- ความสมดลุระหวา่ง 
  ชีวิตและการทํางาน  

- ความมั(นคง และโอกาสเจริญเตบิโตใน 
  หน้าที(การงาน 
- ให้ผลตอบแทนที(เป็นธรรมและสวสัดิการ 
  ตา่งๆ ในระดบัที(ดี สามารถแขง่ขนักบั 
  ตลาดแรงงานได้  
- สง่เสริมพฒันาความรู้ ความสามารถของ 
  พนกังาน 
- มีสภาพแวดล้อมในการทํางานที(ดี และ 
  ปลอดภยั 
- กิจกรรมสร้างความผกูพนักบัองค์กร 

- การให้ข้อมลูพนกังาน 
- การสาํรวจความพงึพอใจของ 
  พนกังาน 
- การประชมุประจําสายงาน 
- กิจกรรม CEO TALK 
- หนว่ยรับเรื(องร้องเรียน ฝ่ายทรัพยากร
บคุคล 
- ร้องเรียนโดยตรงกบัผู้บริหาร Email:  
  charvanin@jwd-logistics.com 

3 คู่ ค้า - การค้าที(เป็นธรรม  
- การเพิ(มปริมาณการ 
  สั(งสนิค้า  

- ปฎิบตัิตอ่คูค้่าอยา่งเทา่เทียม  
- มีกระบวนการจดัซื �อที(ชดัเจน  
- แบง่ปันความรู้และมีการปรับปรุง  
- ปฎิบตัิตามข้อกําหนดและเงื(อนไขทางการค้า  
- มีการแขง่ขนัการค้าขายอยา่งเสรี และเป็น 
  ธรรม ให้ความสาํคญักบัมาตรฐานการ 
  ผลติและการให้บริการ  
- มีการดําเนินงานอยา่งมจีริยธรรม  

- นโยบายและจรรยาบรรณในการดําเนิน 
  ธุรกิจ และข้อกําหนดในการร่วมธุรกิจ 
- การเยี(ยมชมและการตรวจประเมิน  
- www.jwd-group.com 

4 เจ้าหนี � - การชําระหนี �ตรงตอ่ 
  เวลา  
- การปฎิบตัิตาม 
  ข้อกําหนดสทิธิ 

- ชําระหนี �ตามระยะเวลา และเงื(อนไขที( 
  กําหนด  
- รับผิดชอบในการรักษาอตัราสว่นหนี �สนิ 
  ทางการเงินที(มดีอกเบี �ยตอ่สว่นของผู้ ถือ 
  หุ้นให้ไมเ่กินข้อกําหนดในการออกหุ้นกู้  
  และเงินกู้ธนาคาร  

- ติดตอ่ผา่นทางผู้บริหาร  
- www.jwd-group.com 
- ติดตอ่ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
  โทร. 0 2710 4000 
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5. ผู้ ถือหุ้น - การปรับปรุงผลการ 
  ดําเนินงานทางธุรกิจ  
- การกํากบัดแูลกิจการ 
  ที(ดี  
- ความโปร่งใสของ 
  ข้อมลู 
- การดแูลสทิธิและ 
  ความเทา่เทียมกนั  

- เผยแพร่รายงานผลประกอบการโดยสมํ(า 
  เสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริงและ 
  ทนัเหตกุารณ์ 
- ดําเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาล 
- มุง่สร้างผลตอบแทนตอ่เนื(องระยะยาว  
- สร้างประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

- รายงานประจําปี 
- การประชมุผู้ ถือหุ้น 
- กิจกรรมพบปะนกัลงทนุ Opportunity 
Day 
- ติดตอ่ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์  
  โทร. 0 2710 4020 
  Email: ir@jwd-logistics.com 
  Website: http://investor-th.jwd- 
  group.com 

6. สงัคมและ
ชมุชน 

- การดําเนินธุรกิจด้วย 
  ความรับผิดชอบ  
 

- พฒันาสง่เสริม และยกระดบัคณุภาพชีวติ 
  ของสงัคม และชมุชนที(บริษัทฯ และ  
  บริษัทฯ ในเครือตั �งอยู ่
- ปลกูฝังจิตสาํนกึของพนกังานทกุระดบัให้ 
  มีความรับผิดชอบตอ่สงัคม ชมุชม และ 
  สิ(งแวดล้อม 
- สนบัสนนุกิจกรรมของชมุชน 
- รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ 
  ชมุชน  

- การเข้าสาํรวจและพบปะชมุชน 
  โดยรอบ 
- Call Center โทร. 0 2710 4000 
- Website: www.jwd-group.com 
- www.facebook.com/JWDGroup.2014 

7. ภาครัฐผู้
ออกกฎและ
ควบคมุกฎ 
(การทา่เรือ,
กรมศลุกากร, 
กรมโรงงาน
อตุสาหกรรม 
เป็นต้น) 

- การปฎิบตัิตาม 
  กฎหมาย 
- การเข้าร่วมโครงการ 
  ตา่งๆ  

- สนบัสนนุและปฏิบตัิตามกฎระเบียบอยา่ง 
  เคร่งครัดและครบถ้วน 
- ให้ความร่วมมือในกิจกรรมตา่งๆ ของ 
  หนว่ยงานภาครัฐ 

- ติดตอ่ผา่นทางผู้บริหาร และฝ่าย 
  กฎหมายของบริษัท 
- Call Center โทร. 0 2710 4000 
- www.jwd-group.com 
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1. ด้านเศรษฐกิจและการจัดการ  

1.1 การบริหารจัดการเพื�อเพิ�มโอกาสทางธุรกิจ  

การพฒันาองค์กรให้เติบโตอย่างยั(งยืนของบริษัทฯ ได้รับการขบัเคลื(อนโดยผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
ทั �งนี �เพื(อบรรลวุิสยัทศัน์องค์กร คือ ‘ผู้ เชี(ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซพัพลายเชนระดบัอาเซียน’ บริษัทฯ จึงต้องมีระบบ
การบริหารงานที(คล่องตัวและการนําเนินงานที(ประสิทธิภาพสูง ภายใต้การบริการอย่างมีธรรมาภิบาลโดย
คณะกรรมการ และคณะผู้บริหาร ตลอดจนพนกังานทกุระดบั  

การเพิ�มสัดส่วนรายได้และการดาํเนินงานจากธุรกิจในต่างประเทศ 

- บริษัทฯ มองโอกาสขยายการลงทนุในภมูิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื(อง ในปี 2561 บริษัทได้บรรลเุป้าหมายใน
การสร้างและขยายฐานโลจิสติกส์ในภมูิภาคอาเซียนครบทั �ง 7 ประเทศได้แก่ ไทย กมัพชูา เมียนมาร์ สปป.
ลาว อินโดนีเซีย (ไม่รวมไต้หวนั) ส่วนประเทศ สิงคโปร์และมาเลเซียจะดําเนินการผ่านเน็ตเวิร์คของ CJ 
Logistics ซึ(งเป็นพาร์ทเนอร์ JWD จากประเทศเกาหล ี

- บริษัทฯ มีสดัสว่นรายได้จากตา่งประเทศในปี 2561 คิดเป็น 25% จากรายได้ทั �งหมด ซึ(งบรรลตุามเป้าหมายที(
บริษัทฯ ตั �งไว้ ซึ(งเพิ(มขึ �นจากปี 2560 ที(รายได้จากตา่งประเทศคิดเป็น 8% จากรายได้ทั �งหมด  

ขยายการให้บริการสู่ผู้เชี�ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับอาเซียน 

- ในไตรมาสแรกที(ผ่านมา JWD ได้บรรลขุ้อตกลงการเข้าถือหุ้น 60% ในบริษัท Chi Shan Long Feng Food 
Co., Ltd. หรือ CSLF ผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการด้านอาหาร (Food Service) ในประเทศไต้หวนั โดย JWD 
จะเข้าถือหุ้น 60% ใน CSLF ใช้เงินลงทนุ 160 ล้านบาท เพื(อรุกสู่การจดัการซพัพลายเชนของอตุสาหกรรม
อาหารตั �งแตต้่นทาง  

- JWD มองเห็นโอกาสการเติบโตที(ดีในกมัพูชา จึงเพิ(มสดัส่วนถือหุ้นใน Phnom Penh SEZ Plc. (PPSEZ) ที(
ดําเนินธุรกิจพฒันานิคมอตุสาหกรรมในกมัพชูาเป็น 14.61% จากเดิมที(ถือหุ้น 5.18% พร้อมเข้าถือหุ้น 40% 
ในบริษัท Bok Seng PPSEZ Dry Co., Ltd (Bok Seng) เพื(อรับสทิธิdเข้าไปบริหารจดัการธุรกิจสถานีบรรจแุละ
แยกสินค้า ธุรกิจคลงัสินค้าและให้บริการขนส่งในเขตนิคมอุตสาหกรรมพนมเปญ โดยใช้เงินลงทุนรวม 
315.73 ล้านบาท 

- ความต้องการใช้บริการห้องเก็บของสว่นตวัให้เช่า (Self-Storage) มีแนวโน้มที(ดี เนื(องจากปัจจบุนัมีโครงการ
คอนโดมิเนียมเกิดขึ �นเป็นจํานวนมาก ซึ(งส่วนใหญ่มีพื �นที(เก็บของค่อนข้างจํากดั JWD จึงร่วมทุนกับบริษัท 
Store It! Management จากประเทศสิงคโปร์ เปิดให้บริการดังกล่าว มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดย 
JWD ถือหุ้น 90% ปัจจบุนัให้บริการสองทําเล สาขา กรุงแทพกรีฑา และสาขาสยาม 

- ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์เฉพาะทางสําหรับสินค้าขนาดใหญ่พิเศษ (Project Cargo Logistics) ในประเทศ
ไทยและ สปป.ลาวมีโอกาสยงัเปิดกว้างจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและการลงทนุ เช่น โครงการสร้างเขื(อนใน 
สปป.ลาว แผนลงทนุโครงสร้างพื �นฐานในไทย เช่น รถไฟทางคู่ ไฮสปีดเทรน สนามบิน ท่าเรือ และโครงสร้าง
พื �นฐานใน EEC JWD จึงร่วมมือกบักลุม่ Bok Seng Logistics Pte Ltd จากประเทศสงิคโปร์ จดัตั �งบริษัทร่วม
ทนุในประเทศไทย โดย JVK (บริษัทในเครือ JWD) ถือหุ้น 60% เพื(อรุกเข้าสูธุ่รกิจดงักลา่ว  
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- JWD ร่วมทนุกบั CJ Logistics จดัตั �งบริษัทร่วมทนุในไทย รุกธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์แก่ลกูค้าในธุรกิจ B2B 
และธุรกิจอี-คอมเมิร์ชที(มีการเติบโตอย่างตอ่เนื(องในช่วงหลายปีที(ผ่านมา เพื(อหนนุการเติบโตของธุรกิจหลกั
ในปัจจบุนัและสร้างธุรกิจอีคอมเมิร์ซให้เป็นอีกหนึ(งขาธุรกิจหลกัที(บริษัทเชี(ยวชาญ โดยบริษัทร่วมทนุดงักลา่ว
ทาง CJ Logistics Thailand ถือหุ้น 51% และ JWD ถือหุ้น 49% 

การเพิ�มประสิทธิภาพและลดรายจ่าย 

บริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อการพฒันาความเป็นเลิศในการปฏิบตัิงาน การพฒันาบคุลากร การสร้างเครือข่ายในการ
ให้บริการ และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้เพื(อเพิ(มประสิทธิภาพในการทํางาน ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถ
บริหารจดัการค่าใช้จ่ายด้านการดําเนินงานและควบคมุต้นทนุได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี �ในปีที(ผ่านมาบริษัทฯ 
ได้ดําเนินการติดตั �งแผงโซลาร์ รูฟท็อปเพิ(มเติม ช่วยประหยดัคา่ไฟฟ้าได้ปีละกวา่ 14 ล้านบาท หรือประมาณ 17% ของ
คา่ไฟฟ้าห้องเย็นในแตล่ะปี  
 
1.2 การปรับปรุงพัฒนานวตักรรมสินค้าและบริการเพื�อสังคมและสิ�งแวดล้อม “DG-TOTAL นวัตกรรมระบบ
บริหารจัดการสนิค้าอันตรายแบบครบวงจร”  

 
 
JWD ผู้ประกอบการรายเดียวที(ให้บริการบริหารคลงัสนิค้าอนัตราย ภายใต้การกํากบัดแูลของทา่เรือแหลมฉบงั 
บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) เป็นผู้มีประสบการณ์และความชํานาญในการให้บริการโลจิสตกิส์ 
โดยมุ่งเน้นการให้บริการคลงัสินค้า ขนส่ง รวมทั �งข้อมูลสารสนเทศ (IT Solutions) ซึ(งเป็นบริษัทชั �นนําของคนไทยที(
ให้บริการครอบคลมุทกุด้าน (Total Solutions) ผา่นเกณฑ์การคดัเลอืกและได้รับโอกาสจากการทา่เรือแหง่ประเทศไทย 
ให้เป็นผู้ประกอบการคลงัสินค้าอนัตราย ท่าเรือแหลมฉบงั ตั �งแต่ พ.ศ. 2546 โดยมีอายสุญัญา 30 ปี ทําหน้าที(ดแูลตู้
สนิค้าอนัตรายทั �งนําเข้าและสง่ออก 100% ที(ผา่นทา่เรือแหลมฉบงั ภายใต้การกํากบัดแูลของทา่เรือแหลมฉบงั 

JWD ในฐานะผู้บริหารคลงัสินค้าอนัตราย จึงคิดค้นนวตกรรมระบบบริหารจดัการสินค้าอนัตรายแบบครบวงจร (DG 
Total) เพื(อเป็นศนูย์กลางฐานข้อมลูสินค้าอนัตราย (DG-Net) จากทกุฝ่ายที(เกี(ยวข้อง ซอฟต์แวร์บริหารจดัการตู้สนิค้า
ตามคลาสที(ระบ ุ(Yard & Warehouse Management System) การระบพิุกดัตู้สินค้าด้วย GPS ระบบจดัลําดบัคิวและ
การเรียกเก็บเงิน (Queuing System & Billing Application) ตลอดจนศูนย์ความปลอดภยัสินค้าอันตราย (DG Port 
Safety) ถือเป็นระบบบริหารจดัการสนิค้าอนัตรายแบบครบวงจร เทียบเทา่ระดบันานาชาติ  
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DG Total มี 4 องค์ประกอบสาํคัญ 

1. DG-Net ระบบเครือข่ายข้อมูลและการสื(อสารเกี(ยวกับการนําเข้าส่งออก การจัดเก็บ และการขนส่งสินค้า
อนัตรายอยา่งปลอดภยัตอ่ชีวิต ทรัพย์สนิและสิ(งแวดล้อม  

2. Yard & Warehouse Management System ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการลานวางตู้สินค้าและคลงัสินค้า
อนัตรายตาม class ที(ระบ ุเพื(อป้องกนัการทําปฎิกริยาของสารแตล่ะประเภท  

3. Dangerous Goods Port Safety ศนูย์ความปลอดภยัสนิค้าอนัตราย ประกอบด้วยนกัเคมีและทีมตอบโต้เหตุ
ฉกุเฉิน 24 ชม. 

4. DG Overside Delivery การบริหารจดัการการขนสง่สินค้าอนัตรายข้างลําเรือตามมาตรฐานความปลอดภยั
ระดบัสากล 

กระบวนการทาํงานของ DG-TOTAL  

 

DG-Net Upgrade Version 2561 

ระบบเครือขา่ยข้อมลูและการสื(อสารเกี(ยวกบัการนําเข้าสง่ออก การจดัเก็บ และการขนสง่สนิค้าอนัตรายอยา่งปลอดภยั
ตอ่ชีวิตทรัพย์สนิและสิ(งแวดล้อม (เวอร์ชั(นอพัเกรด 2561)  

กระบวนการบริหารจดัการคลงัสนิค้าอนัตรายจําเป็นต้องมีมาตรการที(พิเศษและเคร่งครัดวา่คลงัสินค้าทั(วไป เนื(องจาก
อาจมีผลกระทบต่อชุมชนและสิ(งแลดล้อม อีกทั �งการดําเนินงานต้องมีการรายงานและติดต่อกับหน่วยราชการที(
เกี(ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการท่าเรือแหลมฉบงั และหน่วยงานศลุกากร ระบบ DG-Net จึงถกูคิดค้นขึ �นเพื(อเป็น ศนูย์กลาง
ของระบบฐานข้อมลูด้านสินค้าอนัตรายและเคมีภณัฑ์ ที(ผ่านเข้าออกประเทศไทย ผ่านทางท่าเรือแหลมฉบงัเพื(อการ
บริหารจดัการสินค้าอนัตรายอย่างปลอดภยัต่อชีวิต สงัคม ชุมชนและสิ(งแวดล้อม โดยผู้ นําเข้าสง่ออกสินค้าอนัตราย
ต้องทําการกรอกข้อมลูสนิค้าอนัตราย (Safety Data Sheet) ลงในเครือขา่ยข้อมลู DG-Net ซึ(งประกอบด้วย ชื(อสาร ชื(อ
ผู้ นําเข้าสง่ออก รวมถึงวิธีการจดัการกบัสารเมื(อเกิดเหตฉุกุเฉิน เป็นต้น  

จากผลการใช้งานที(ผา่นมาพบวา่ระบบ DG-Net มี 2 ประเด็นที(ควรพฒันาปรับปรุงระบบ ซึ(งทางทีมพฒันาซอฟต์แวร์
ของบริษัทฯ ภายในเครือได้ทําการพฒันาระบบดงัตอ่ไปนี �  
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1. ระบบส่งข้อมูลแจ้งสถานะตู้คอนเทนเนอร์เข้า-ออกแบบอัตโนมัติ (Codeco - EDI message for reporting 
Container gate-in/gate-out events to the cargo community)  

สายเรือเป็นหนึ(งในผู้ ใช้บริการคลงัและลานจดัเก็บตู้สินค้าอนัตราย JWD ซึ(งสายเรือต้องการทราบสถานะของตู้สินค้า
ระหวา่งที(อยูใ่นพื �นที( JWD เพื(อสามารถจดัสรรการเช่าตู้สินค้าแก่ลกูค้ารายตอ่ไปของสายเรือได้อยา่งมีประสิทธิภาพสงู
ที(สุด JWD จึงได้พัฒนาระบบแจ้งสถานะข้อมูลตู้ สินค้าเข้า-ออกแบบออโต้ (Codeco) เพื(อเพิ(มประสิทธิภาพใน
กระบวนการดงักลา่ว จากเดิมที(หน่ยวงานบริการลกูค้า (Customer Service) ต้องดึงข้อมลูจากระบบ DG-Net อย่าง
น้อยวนัละครั �งแล้วแตค่วามต้องการของแต่ละสายเรือ และกรอกข้อมลูที(สายเรือต้องการในไฟล์ Excel ทําเป็นรายงาน 
และสง่อีเมล์ให้แก่สายเรือจํานวน 37 สายเรือ คิดเป็นจํานวนอีเมล์ที(ใช้ในการประสานงานเพื(อแจ้งสถานะตู้สินค้าไม่ตํ(า
กวา่วนัละ 200 ฉบบั ซึ(งบางครั �งอาจเกิดข้อผิดพลาดจากการกรอกข้อมลู (Human Error) หรือเกิดความลา่ช้าในการสง่
ข้อมูล ส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวม และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตู้ สินค้าอันตรายภายในบริเวณลาน
จดัเก็บ   

ระบบแจ้งสถานะข้อมลูตู้คอนเทนเนอร์เข้า-ออกแบบอตัโนมตัิ (Codeco) ถกูออกแบบและพฒันาซอฟต์แวร์โดยบริษัท 
IT ภายในเครือ มีหลกัการทํางานคือระบบจะดึงข้อมลูจากฐานข้อมลู DG-Net โดยตรง ใสข้่อมลูที(สายเรือต้องการซึ(ง
เป็นมาตรฐานสากล หลงัจากนั �นระบบจะส่งรายงานไปยงัแต่ละสายเรือ โดยทําการอพัเดทข้อมูลทุก 1 ชั(วโมง ทุก
ขั �นตอนจะถกูดําเนินการอตัโนมตัิผ่านระบบ ช่วยลดขั �นตอนการทํางานของหน่วยงานบริการลกูค้า ได้แก่ ขั �นตอนการ
กรอกข้อมลู การทํารายงาน การติดต่อประสานงานทางอีเมล์และทางโทรศพัท์ ลดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล
จากพนกังาน และยกระดบัความพึงพอใจจากสายเรือ เนื(องจากได้รับข้อมลูอพัเดทเรียลไทม์เป็นรายชั(วโมง ข้อมูลมี
ความถกูต้องแมน่ยํา ช่วยให้การบริหารจดัการตู้ของแตล่ะสายเรือมีประสทิธิภาพเพิ(มขึ �น  

2. เพิ�มฟังก์ชั�นการสืบค้นข้อมูลสินค้าอันตรายบนเว็บไซต์ www.dg-net.org 
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ในแตล่ะปี มีจํานวนผู้ใช้บริการคลงัสนิค้าอนัตราย JWD สอบถามข้อมลูเกี(ยวกบัรายละเอียดสนิค้าอนัตรายเป็นจํานวน
มาก โดยในปี 2560 มีจํานวนการสอบถามทั �งสิน 4,060 ครั �ง แบ่งออกเป็น การสอบถามข้อมลูทางอีเมลจํานวน 1,760 
ครั �ง และทางโทรศพัท์จํานวน 2,300 ครั �ง ซึ(งข้อมลูที(สอบถามมายงันกัเคมีของ JWD จะเป็นรายละเอียดเกี(ยวกบัข้อมูล
สนิค้าอนัตราย เช่น สนิค้าประเภทนี �เป็นสนิค้าอนัตรายหรือไม,่ เป็นสนิค้า UN No./ Class ใด, สนิค้าสามาถเข้าที(ทา่เรือ
แหลมฉบงัได้หรือไม,่ เป็นสนิค้าอนัตรายกลุม่ใดตามระเบียบการทา่เรือแหง่ประเทศไทย  

ทั �งนี � เพื(อตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้รวดเร็วขึ �นและเพิ(มประสทิธิภาพการทํางานของพนกังาน ทางบริษัทฯ จึง
พัฒนาช่องทางสืบค้นข้อมูลสินค้าอนัตรายเพิ(มเติมบนเว็บไซต์ www.dg-net.org โดยผู้ ใช้บริการสามารถพิมพ์ UN 
number หรือ เลขอ้างอิง 4 หลกัแสดงสมบตัิของสารอนัตรายตามข้อกําหนดโดยองค์การสหประชาชาติ และค้นหา
ข้อมลูที(ต้องการเบื �องต้นได้ทนัที ซึ(งข้อมลูที(นําเสนอนั �นเป็นข้อมูลสินค้าอนัตรายตามประมวลข้อกําหนดเกี(ยวกับการ
ขนสง่สนิค้าอนัตรายทางทะเล (IMDG-CODE) ตามระเบียบการทา่เรือแหง่ประเทศไทย วา่ด้วยวิธีปฏิบตัิเกี(ยวกบัสนิค้า
อนัตรายของทา่เรือแหลมฉบงั พ.ศ. 2559 สามารถสบืค้นข้อมลูตลอด 24 ชั(วโมง 

จากการนําเสนอข้อมูลดงักล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.dg-net.org  ส่งผลให้ทางบริษัทและลกูค้าสามารถทํางานได้
สะดวกรวดเร็ว ประหยดัเวลาและได้ข้อมลูที(ถูกต้องแม่นยําเพื(อใช้ประกอบการตดัสินใจในการนําเข้า-ส่งออกสินค้า
อนัตรายที(ทา่เรือแหลมฉบงั ช่วยยกระดบัความพงึพอใจของลกูค้า เพิ(มประทิทธิภาพการบริหารจดัการตู้สนิค้าอนัตราย
ได้ตั �งแต่ต้นทาง ทั �งยังช่วยให้การบริหารจัดการสินค้าอันตรายเป็นไปอย่างถูกต้องปลอดภัยต่อสงัคม ชุมชนและ
สิ(งแวดล้อม ตามระเบียบการทา่เรือแหง่ประเทศไทย 
 
1.3 ความรับผิดชอบต่อลกูค้า 

การบริการลูกค้า  

เพื(อความพงึพอใจสงูสดุของลกูค้า บริษัทฯ มีหนว่ยงาน “ลกูค้าสมัพนัธ์” เป็นตวักลางในการติดตอ่และประสานงานกบั
ลกูค้า โดยบริษัทฯ มีเกณฑ์การประเมินการให้บริการลกูค้าดงัตอ่ไปนี �  

บริษัทฯ ถกูจดัอนัดบัเป็นผู้ ให้บริการในระดบัดี (ทกุหวัข้อต้องได้คะแนนการประเมินอย่างน้อย 3 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 4) โดยประเมินตามหวัข้อยอ่ยดงัตอ่ไปนี �  

- รับสนิค้าเข้าระบบทนัเวลา 
- ความถกูต้องในการจดัเก็บสนิค้า  
- ความถกูต้องในการจ่ายสนิค้า  
- จํานวนข้อร้องเรียนจากลกูค้า  
- จํานวนครั �งที(สนิค้าเสยีหาย หรือเกิดอบุตัิเหต ุ 

ในปี 2561 ระดบัความพงึพอใจลกูค้าเฉลี(ยทกุไซต์งานอยูที่( 96.89% โดยวดัผลจากการปฎิบตัิงานในทกุสว่น พบวา่มี 3 
ประเด็นหลกัที(ลกูค้าร้องเรียน ได้แก่ 1) สินค้าชํารุดเสยีหาย 2) การสง่สินค้าผิดพลาด 3) การสื(อสาร ทั �งนี � บริษัทฯ ได้มี
การนําผลการประเมินระดบัความพึงพอใจของลกูค้า รวมทั �งข้อเสนอแนะ ไปวิเคราะห์เพื(อหาปัจจัยความเสี(ยง และ
กําหนดเป็นแนวทางการแก้ไขป้องกนั รวมทั �งแผนเพื(อพฒันาและปรับปรุงสนิค้าและบริการตอ่ไป  



 

  
แบบ 56-1 ปี 2561บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 
  

สว่นที( 2 หน้า 74 / 122 
 

การให้บริการอย่างเท่าเทียม 

บริษัทฯ มีเป้าหมายและนโยบายการให้บริการลกูค้าโดยเท่าเทียมกันอย่างชัดเจน พร้อมถ่ายทอดไปสู่พนกังานทุก
หน่วยงานทกุระดบัเพื(อการปฎิบตัิโดบบริการลกูค้าด้วยแนวคิด “Customer First” และมีการกําหนดแนวปฎิบตัิในการ
ให้บริการลกูค้าเป็นมาตรฐานเดียวกนัทกุไซต์งาน โดยให้การดแูลลกูค้าทกุคน ทกุระดบั ทกุเชื �อชาติ ทกุเพศ ทกุวยั ใน
แบบเดียวกนั โดยไมเ่ลอืกปฎิบตัิ   
 
1.4 การบริหารจัดการคู่ ค้า  

บริษัทฯ  กําหนดมาตรการบริหารจดัการคู่ค้าเพื(อให้การดําเนินงานของคู่ค้าเป็นไปตามมาตรฐานที(กําหนด สามารถ
ตอบสนองความต้องการสินค้าที(เพิ(มมากขึ �น บรรลเุป้าหมาย สามารถรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการเพื(อสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างคู่ค้าและบริษัทฯ รวมทั �งเป็นการเสริมสร้างความตระหนกัแก่คู่ค้าถึงจุดยืนขององค์กรด้าน
ความยั(งยืน บริษัทฯ มีมาตรฐานการคดัเลอืก, การประเมิน และตรวจสอบคูค้่าอยา่งยตุิธรรมและโปร่งใส ยดึหลกัความ
มั(นคงทางธุรกิจและความเชื(อถือได้ของคู่ค้า รวมถึงสามารถตอบสนองความต้องการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี โดยมี
การบริหารจดัการคูค้่าประกอบด้วย การจดัทําทะเบียนคู่ค้า (APPROVED VENDOR LIST  : AVL) เพื(อคดัเลือกคูค้่าที(
มีศักยภาพร่วมธุรกิจโดยใช้แบบฟอร์ม ( QSHE-FM-PC-002 ,QSHE-FM-PC-011 ,QSHE-FM-PC-012 ) ในการ
ประเมินศกัยภาพของคู่ค้า ทั �งทางด้านความพร้อมของการบริการ การสง่มอบ การขนสง่ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั
และสิ(งแวดล้อม มาตรฐานอตุสาหกรรม และคู่ค้าจะต้องสามารถดําเนินธุรกิจตามแนวทางการปฏิบตัิอย่างยั(งยืนของ
บริษัทฯ การบริหารจัดการทะเบียนคู่ค้าอยู่ภายใต้การขึ �นทะเบียนคู่ค้า นอกจากนี �บริษัทฯ ยงัเพิ(มความมั(นใจในการ
ดําเนินงานของคูค้่าให้ได้สนิค้าและบริการจากคูค้่าที(มีการดําเนินตามแนวทางการปฏิบตัิอยา่งยั(งยืน  

นอกจากนี � เพื(อเป็นการบริหารจัดการความเสี(ยงในการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า บริษัทฯ ได้กําหนดเงื(อนไขการ
ดําเนินงานของคู่ค้าต้องเป็นไปตามกฎหมายที(เกี(ยวข้องและมีการควบคมุดแูลให้คูค้่าปฏิบตัิตามสญัญาที(ตกลงกนัไว้ 
โดยเฉพาะงานที(มีความเสี(ยงในด้านต่างๆ เช่น ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ(งแวดล้อม เป็นต้น โดยมีการ
จัดทําโครงการประเมินความเสี(ยงของงานที(เกี(ยวข้องกับผู้ รับเหมา (SUB-CONTRACTOR) เพื(อพิจารณาคัดเลือก
ผู้ รับเหมาที(มีศกัยภาพ หากคูค้่าได้คะแนนไมผ่า่นตามที(กําหนดจะไมไ่ด้รับการพิจารณาคดัเลอืก 

ในกรณีคู่ค้าที(ผ่านการคดัเลือกแล้ว บริษัทฯ จะมีการจัดฝึกอบรมกบัให้กบัคู่ค้า โดยเฉพาะกลุม่ธุรกิจให้บริการขนสง่
สินค้า เนื(องจากบริษัทฯ มีการขนส่งสินค้าหลากหลายประเภท รวมถึงสินค้าอนัตราย ซึ(งต้องใช้ความรู้ ทกัษะ และ
มาตรการต่างๆ เมื(อเกิดเหตกุารณ์ฉกุเฉิน โดยในปี 2561 ที(ผ่านมา บริษัทได้มีการอบรมให้กบัผู้แทนซพัพลายเออร์ ที(
เป็นคนขบัรถ เมื(อวนัที( 27 ธนัวาคม 2561 ในหวัข้อความรู้เชิงปฏิบตัิการเกี(ยวกบัมาตรฐานขั �นตํ(าด้านความปลอดภยัใน
การขนสง่ 
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ภาพการอบรมซพัพลายเออร์ เมื(อวนัที( 27 ธนัวาคม 2561 
 
บริษัทฯ สนับสนุนการจัดหาสินค้าและบริการจากคู่ค้าในท้องถิ(น (ท้องถิ(น หมายถึง การจัดหาภายในจังหวัดที(ตั �ง
หน่วยงานของบริษัทฯ ในประเทศไทย) ตลอดจนสง่เสริมให้มีการจดัหาสินค้าจากพื �นที(ที(สถานประกอบการตั �งอยู่เป็น
หลกั เพื(อสนบัสนนุเศรษฐกิจ สร้างงาน และรายได้ให้แก่คนในพื �นที( และมีข้อได้เปรียบในแง่ของต้นทนุที(ตํ(ากวา่และการ
ขนสง่ที(รวดเร็วกวา่ ซึ(งเป็นการแสดงออกถึงความมุง่มั(นของบริษัทฯ ในการเสริมสร้างความสมัพนัธ์ระยะยาวกบัชมุชน 
ส่งผลให้องค์กรได้รับความไว้วางใจจากชุมชนในการดําเนินการ นอกจากนี �ยังส่งเสริมสนับสนุนให้คู่ค้าดูแลและ
รับผิดชอบตอ่สงัคม ชมุชน จดัหาสนิค้าและบริการในท้องถิ(น เพื(อลดต้นทนุของสนิค้าและสนบัสนนุการจดัหาในท้องถิ(น
ด้วยเช่นเดียวกนั  

เกณฑ์การคัดเลือก ประเมินและตรวจสอบคุณภาพของคู่ ค้า  

ด้วยความมุง่มั(นที(จะรักษามาตรฐานการให้บริการแก่ลกูค้า บริษัทฯ ได้กําหนดเกณฑ์เบื �องต้นเพื(อคดัเลอืกคูค้่า ดงันี � 

1. มีประวตัิทางการเงินที(เชื(อถือได้ และมีศกัยภาพที(จะเติบโตไปพร้อมกบับริษัทฯ ได้ในระยะยาว 
2. ผลติหรือจําหนา่ยสนิค้าที(มีคณุภาพตรงกบัความต้องการ และสามารถตรวจสอบคณุภาพได้ 
3. ให้การสนบัสนนุด้านการสง่เสริมการขาย และการให้บริการหลงัการขายแก่ลกูค้า 

โดยบริษัทฯ มีนโยบายที(จะปฏิบตัิตามกฎหมายทรัพย์สนิทางปัญญาของบคุคลอื(น โดยจะนํามาใช้ตอ่เมื(อได้รับสทิธิdใน
การใช้งานเทา่นั �น การละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาถือเป็นการขดัตอ่นโยบายของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีกระบวนการประเมินและตรวจสอบคู่ค้า เพื(อประเมินความเสี(ยง กําหนดแผนการแก้ไข ประเมินผลภายหลงั
ดําเนินการแก้ไขตามแผนร่วมกนั โดยคํานึงถึงคณุภาพ ปริมาณ ความปลอดภยัในการผลิตและสง่มอบตามข้อกําหนด
เบื �องต้นของบริษัทฯ รวมถึงข้อกําหนดขั �นตํ(าตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายสิ(งแวดล้อม และมาตรฐานการจดัการตา่งๆ 
เช่น มาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 เป็นต้น 

บริษัทฯ มีการประเมินและตรวจสอบคู่ค้ารายใหม่ก่อนการเริ(มใช้งาน และประเมินผลหลงัจากการใช้งาน รวมถึงคู่ค้า
รายเดิมจะต้องได้รับการประเมินอยา่งสมํ(าเสมอ โดยมีหวัข้อการประเมินแบง่ตามลกัษณะการให้บริการของคูค้่า ดงันี � 

1. แบบประเมินผู้ เสนอราคาสนิค้า/บริการ มีหวัข้อการประเมิน ดงันี � 

- ด้านคณุภาพ เช่น ความพร้อมของข้อมลู, ความรวดเร็วในการเสนอราคา, การรับประกนัสินค้าหรือ
บริการ เป็นต้น 
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- ด้านราคา เช่น ราคาเมื(อเทียบกบัผู้ เสนอรายอื(น, ระยะเวลาในการให้เครดิตเทอม, ความสะดวกใน
การชําระเงิน เป็นต้น 

- ด้านความปลอดภยั/สิ(งแวดล้อม เช่น มีการอบรมเกี(ยวกบักฎหมายความปลอดภยัในการทํางาน, มี
การสื(อสารและฝึกอบรมด้านสิ(งแวดล้อม, การจดัการของเสยีในสาํนกังาน เป็นต้น 

2. แบบประเมินผู้ รับเหมาแรงงานและผู้ให้บริการภายในบริษัท มีหวัข้อการประเมิน ดงันี � 
- ด้านความปลอดภยั เช่น ก่อนเข้าพื �นที(ปฏิบตัิงานได้มีการเข้าสาํรวจพื �นที(ที(จะปฏิบตัิงาน, มีป้ายแจ้ง

เตือนและกั �นพื �นที(แสดงอาณาเขตขณะปฏิบตัิงาน, ระหว่างปฏิบตัิงาน ผู้ปฏิบตัิมีอุปกรณ์ป้องกนั
อนัตรายสว่นบคุคล, สนิค้าหรือบริการตรงตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.)หรือไม ่เป็น
ต้น 

- ด้านสิ(งแวดล้อม เช่น มีการเตรียมการป้องกนัมลภาวะจากการปฏิบตัิงาน ไมใ่ห้สง่ผลกระทบตอ่คน/
สิ(งแวดล้อม, มีฝาปิดภาชนะบรรจพุสัด ุหรือวตัถดุินที(จะสง่ผลกระทบตอ่สิ(งแวดล้อมขณะปฏิบตัิงาน
, หลงัจากปฏิบตัิงานมีการจดัการบําบดัของเสยี เป็นต้น 

- ด้านการจดัการ เช่น สนิค้าหรือบริการ มีคณุภาพตรงตามความต้องการในการใช้งาน, ประสทิธิภาพ
ในการสง่สินค้าหรือบริการ ปฏิบตัิงานตรงตามกําหนดเวลา, มีการตอบสนองในการแก้ไขปัญหาที(
เกี(ยวข้องกบัสนิค้าหรือบริการด้วยความรวดเร็ว เป็นต้น 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการประเมินและตรวจสอบคูค้่า และให้คะแนนคณุภาพ ปีละ 2 ครั �ง  โดยทีมจดัซื �อจะให้ผู้ใช้บริการ
ของแตล่ะหนว่ยงานทําแบบประเมนิคูค้่าที(สาํคญัโดยตรง เพื(อให้ได้ผลกระประเมินที(ตรงกบัความเป็นจริงมากที(สดุ และ
ยงัมีการตรวจเยี(ยมคูค้่าโดยทีมจดัซื �อ ปีละ 2 ครั �ง ทั �งนี � บริษัทฯ ไม่พบผลิตภณัฑ์หรือบริการที(ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ความปลอดภยัและสขุอนามยั 
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2. การจัดการสิ�งแวดล้อม 

บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายในการบริหารจดัการสิ(งแวดล้อมไว้อย่างชดัเจน เพื(อรักษาสิ(งแวดล้อมของชมุชนและสงัคม 
พร้อมทั �งจัดทําและพัฒนาระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO9001:2015 มาตรฐานการจัดการสิ(งแวดล้อม 
ISO14001:2015 โดยคํานึงถึงผลกระทบตอ่สิ(งแวดล้อม การดํารงรักษาทรัพยากรและสิ(งแวดล้อม การปฎิบตัิงานของ
พนกังาน และการปฎิบตัิตอ่ชมุชนที(ดี  

นโยบายสิ�งแวดล้อม (ISOyz{{y:|{15) 

 “นโยบายสิ� งแวดล้อม  ได้ถูกกําหนดโดยผู้บริหารระดบัสงู  และได้เผยแพร่ให้พนกังานทุกคนทราบเพื(อ
นําไปปฎิบตัิโดยครอบคลมุทกุกระบวนการดําเนินงานของกิจการที(อาจสง่ผลกระทบต่อสิ(งแวดล้อม และการคงไว้ซึ(ง
ความปลอดภยัและสขุภาพอนามยัของพนกังาน เพื(อปกป้องสิ(งแวดล้อม ตลอดจนการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลด
การใช้พลงังานสิ �นเปลอืง และขจดัสภาพความเสี(ยงตอ่ความไมป่ลอดภยัในการทํางาน” 

 
2.1 การบริหารจัดการพลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ 

บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการบริหารจดัการด้านพลงังานเป็นอยา่งมาก โดยบริษัทฯ ได้วางแผนเรื(องการประหยดัการ
ใช้พลงังานไว้ตั �งแต่ช่วงเริ(มต้นของการสร้างอาคาร ซึ(งรวมถึงการเลือกใช้วสัด ุอปุกรณ์ การใช้พลงังานทดแทน รวมถึง
การรณรงค์ปลูกจิตสํานึกให้กับพนักงาน ทั �งนี � ในปี 2561 ไม่พบว่ามีกรณีที(มีการกระทําผิดกฎหมายที(เกี(ยวกับ
สิ(งแวดล้อมแตอ่ยา่งใด 

โครงการสร้างจิตสาํนึกด้านการประหยดัพลังงานไฟฟ้า 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการกําหนดเป้าหมายลดการใช้ไฟฟ้าจากปี 2560 ลง 2% สําหรับสํานกังานใหญ่ และคลงัสินค้า  
สวุินทวงศ์ อยา่งตอ่เนื(อง โดยมีการดําเนินการดงัตอ่ไปนี � 

1. จดัทําป้ายรณรงค์การประหยดัไฟฟ้าติดตามสวิทช์ไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ และลฟิท์โดยสาร 
2. เพิ(มประสิทธิภาพการทําความเย็นของระบบปรับอากาศโดยเพิ(มความถี(ในการล้างแอร์ จาก 2 ครั �งต่อปี    

เป็น  4 ครั �งตอ่ปี 

ตารางแสดงผลการใช้ไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้วา่ อตัราการใช้ไฟฟ้าปี 2561 เทียบปี 2560 เพิ(มขึ �น 9.88% ทั �งนี �เนื(องจากบริษัทมีลกูค้าเข้า
มาใช้บริการเพิ(มมากขึ �น โดยจะสามารถดไูด้จากรายได้ของปี 2561 เทียบปี 2560 ซึ(งเติบโตมากขึ �นกวา่ 32.38% 

สถานที� 
ค่าไฟฟ้า 

ปี 2560 ปี 2561 

สาํนกังานใหญ่ 1,755,774.60 1,883,575.96 

คลงัสนิค้าสวุินทวงศ์ 1,880,084.34 2,111,777.81 

รวมค่าไฟฟ้า 3,635,858.94 3,995,353.77 
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อยา่งไรก็ดี ทางบริษัท จะดําเนินการทางด้านตา่งๆ เพื(อการประหยดัการใช้พลงังานไฟฟ้าอยา่งตอ่เนื(อง  

โครงการประหยดันํ 2ามันเชื 2อเพลิงหวัลาก 

บริษัทฯ กําหนดเป้าหมายคา่เฉลี(ยอตัราสิ �นเปลอืงนํ �ามนัที( 2.4 กิโลเมตรตอ่ลติร ในปี 2561 คา่เฉลี(ยอยูที่( 2.66 กิโลเมตร
ตอ่ลติร ซึ(งดขีึ �นจากปี 2560 ที(มีคา่เฉลี(ยอยูที่( 2.65 กิโลเมตรตอ่ลติร เนื(องจากนําผลจาก GPS มาวเิคราะห์เชิงลกึ และ
ปรับปรุงพฒันาอยา่งตอ่เนื(อง 

โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทติย์ 

บริษัทฯ มีโครงสร้างอาคารของโกดงัสินค้าขนาดใหญ่ จึงเป็นโอกาศที(ดีในการใช้พื �นที(ของหลงัคาอาคารมาใช้ในการ
ผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ โดยได้เริ(มโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลงัคาอาคารห้องเย็นเป็น
อนัดบัแรก เนื(องจากเป็นกิจกรรมดําเนินงานที(ใช้พลงังานไฟฟ้าคอ่นข้างมาก คา่ใช้จ่ายด้านพลงังานไฟฟ้าถือเป็นต้นทนุ
หลกัที(มีสดัสว่นประมาณ 23% ของคา่ดําเนินงานรวมทั �งหมดของกลุม่ห้องเย็น  

ในปี 2561 กลุ่มห้องเย็น มีการปลดปล่อยจํานวนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อยู่ที( 27,280,463 กิโลกรัม CO�e ทั �งนี � 
บริษัทฯ มีการกําหนดเป้าหมายลดการปลดปลอ่ยจํานวนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ของปี 2561 ไมต่ํ(ากวา่ ปี 2560 

ตารางแสดงกําลงัการผลติไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 
 
 
 

ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ มีเซลล์แสงอาทิตย์เป็นอุปกรณ์ที(แปลงแสงอาทิตย์ให้เป็นพลงังานไฟฟ้า และ
ไฟฟ้าที(ผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์แปลงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง เมื(อต้องการใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร 
จําเป็นต้องมีการแปลงไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลบัก่อน จึงจะสามารถใช้งานได้กบัอปุกรณ์ไฟฟ้าทั(วไป 
สว่นประกอบที(สาํคญัของระบบผลติไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ในโครงการประกอบด้วย 4 สว่น คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในปี 2561 บริษัทฯ สามารถใช้พลงังานทดแทนรวมทั �งสิ �นได้ 2,664.04 เมกะวตัต์ ช่วยให้ประหยดัค่าไฟฟ้าได้ปีละกวา่ 
14 ล้านบาท และลดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 2,664,035.6 กิโลกรัม CO�e ซึ(งมากกวา่ปี 2560 ที(สามารถ
ลดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1,735,735 กิโลกรัม CO�e หรือเพิ(มขึ �น 53.48% 

 

 

โครงการที�ติดตั 2ง กาํลังการผลิต ปี 2561  (กิโลวตัต์)  

ห้องเย็น สาขามหาชยั 1,948 

1.ชุดแผงเซลลแ์สงอาทติย ์ 2.เครื�องแปลงกระแสไฟฟ้า  3. ตูส้วทิชบ์อรด์  4. อุปกรณ์ควบคุมตูส้วทิชบ์อรด์ และอุปกรณ์แสดงผล

พรอ้มชุดเกบ็ขอ้มูล  
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบกําลงัการผลติจริงจากการตรวจวดัโดยอปุกรณ์แดงผลและชดุเก็บข้อมลู (Data Locker) ปี 
2560-2561 

 
ตารางแสดงผลการลดภาวะโลกร้อนโดยพิจารณาจาก คา่คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทา่ (กิโลกรัม CO2e) ปี 2560-2561 

 

 
บริษัทฯ ยงัคงดําเนินการขยายกําลงัการผลิตไฟฟ้าพลงังานทดแทนอยา่งตอ่เนื(อง โดยได้มีการวางแผนขยายกําลงัการ
ผลติที(ห้องเย็นสาขามหาชยั บนอาคาร 8 ที(กําลงัสร้างใหม ่ซึ(งคาดวา่จะแล้วเสร็จประมาณไตรมาสที( 3/2562 
 
 
 
 

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

กําลงัการ
ผลติ ปี 
2560         
(เมกะวตัต์) 

103.1 117.1 145.3 140.6 118.9 133.5 118.2 149.3 163.1 190.7 174.4 181.5 1,735.7 

กําลงัการ
ผลติ ปี 
2561         
(เมกะวตัต์) 

203 204.8 264 256.6 247.7 242.8 208.2 217 225.8 218.6 190 185.4 2,664.0 

เดือน มค กพ มีค เมษ พค มิย 

คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเทา่ ปี 2560 
(กิโลกรัม CO2e)  

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

กค สค กย ตค พย ธค 

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

 คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (กิโลกรัม CO|e)รวมในปี |}~{ 1,735,735 

เดือน มค กพ มีค เมษ พค มิย 

คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเทา่ ปี 2561  
(กิโลกรัม CO2e)  

203,011 204,765 263,997 256,557 247,721 242,786 

กค สค กย ตค พย ธค 

208,242 217,028 225,820 218,620 190,071 185,417 

 คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (กิโลกรัม CO|e)รวมในปี |}~1 2,664,035.6 
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2.2 การบริหารจัดการนํ 2าอย่างมีประสิทธิภาพ 

บริษัทฯ มีความพยายามที(จะลดปริมาณการใช้นํ �าลง โดยได้กําหนดเป้าหมายลดปริมาณการใช้นํ �าในปี 2561 ไมต่ํ(ากวา่
ปี 2560 โดยกําหนดให้ฝ่ายซอ่มบํารุงมีการตรวจสอบทอ่ประปา มาตรวดันํ �าและอปุกรณ์ตา่งๆ อยา่งสมํ(าเสมอทกุเดือน 
เลอืกใช้โถสขุภณัฑ์ ก๊อกนํ �า รวมถึงการรณรงค์ปลกูจิตสาํนกึให้กบัพนกังานเรื(องการประหยดันํ �า  

ตารางแสดงสถิติการใช้นํ �าสาํหรับสาํนกังานใหญ่ (บาท/คน/ปี) 

  ค่านํ 2าใช้ปี 2560 ค่านํ 2าใช้ปี 2561 

สาํนกังานใหญ่  94,205 107,047 

จํานวนพนกังาน 392 372 

อตัราการการใช้นํ �าตอ่พนกังาน  (บาท/คน/ปี) 240 288 
 
จากตารางข้างต้นจะเห็นได้วา่ อตัราการใช้นํ �าปี 2561 เทียบปี 2560 เพิ(มขึ �น 20% ทั �งนี �บริษัท ได้กําหนดมาตรการเพื(อ
การประหยดัการใช้นํ �าอยา่งตอ่เนื(อง เช่น การตรวจเช็คระบบทอ่ทั �งหมด มีจดุใดมีนํ �ารั(ว ซมึ แตกหรือไม ่โดยเฉพาะจดุที(
มีการฝังทอ่ และดําเนินการเปลี(ยนอปุกรณ์ก๊อกตา่งๆ เป็นแบบประหยดันํ �า เป็นต้น 
นอกจากนี � บริษัทฯ ยงัได้มีการนํานํ �าที(ใช้แล้วจากการดําเนินงานของบริษัทฯ กลบัมาใช้ใหม่อย่างเป็นระบบ โดยได้
กําหนดเป้าหมายการนํานํ �ากลบัมาใช้ใหมใ่นปี 2561 ไมต่ํ(ากวา่ปี 2560 บริษัทฯ มีการดําเนินการเพื(อบําบดันํ �าทิ �งที(คลงั
ห้องเย็นมหาชยัเป็นหลกั เนื(องจากในการดําเนินกิจกรรมมมีการใช้นํ �าคอ่นข้างมาก ซึ(งนํ �าที(ได้จากบําบดัจะถกูนําไปใช้
ในกิจกรรม เช่น ล้างพื �นคลงัสนิค้า รถนํ �าต้นไม้ภายในบริษัท เป็นต้น 

บริษัทได้ดําเนินการเพื(อบําบดันํ �าทิ �งและนํามาใช้โดยขั �นตอนดงัตอ่ไปนี � 
 
ลาํดับขั 2นตอน รายละเอียด รูปภาพประกอบ 

ขั �นตอนที( 1 

- รวบรวมนํ �าเสยีทั �งหมดมาที(บอ่รวมนํ �าเสยี (Sump 
Tank) 

- ดกัขยะที(มากบันํ �าทิ �งแบบละเอียด โดยตะแกรง
อตัโนมตัิ  (Rotary Drum Screen) 

 

ขั �นตอนที( 2 - ลดคา่ความสกปรกของนํ �าทิ �ง BOD โดยบอ่หมกัไร้
อากาศ  
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ขั �นตอนที( 3 

- นํ �าจากบอ่หมกัไร้อากาศ จะสง่มาที( บอ่แอนนอก
ซิก (Anoxic Tank) คือ บอ่ที(ป็นสภาวะที(ไมม่ี
ออกซิเจนละลายในนํ �าทําให้ไนตริฟายอิง
แบคทีเรีย สามารถบําบดัไนโตรเจนในนํ �าได้ 

 

ขั �นตอนที( 4 
- บอ่พรี-เอสบีอาร์ (Pre-SBR Tank) คือบอ่ปรับปรุง

เติมอากาศใหมที่(รับนํ �ามาจากบอ่แอนนอกซิก 

 

ขั �นตอนที( 5 

- บอ่เอสบีอาร์ (SBR Tank) คือบอ่บําบดัทําหน้าที(
เติมอากาศและตกตะกอนในถงัเดียวโดยแบง่เป็น 
4 ขั �นตอน 

- ขั �นตอนที( 1 คือเติมนํ �า ซึ(งสามารถเติมนํ �าเสยีเข้า
ได้ตลอดเวลา 

- ขั �นตอนที( 2 คือเติมอากาศ 2 ช.ม 
- ขั �นตอนที( 3 คือตกตะกอน 1 ช.ม 
- ขั �นตอนที( 4 คือระบายนํ �าใส 2 ช.ม 

 

ขั �นตอนที( 6 
- บอ่พกันํ �าใส  คือ บอ่รับนํ �าที(บําบดัแล้วมาพกั นํา

กลบัมาใช้ใหมแ่ละเป็นจดุตรวจวดัคณุภาพนํ �าก่อน
ปลอ่ยสูค่ลองธรรมชาต ิ

 

ขั �นตอนที( 7  - ถงัเก็บนํ �าที(บําบดัแล้วมาใช้ใหม ่ 

 

ขั �นตอน 8  - นํานํ �า REUS ใช้รดนํ �าต้นไม้และล้างพื �น  

 

  
จากการดําเนินงานดงักลา่ว ปี 2561 บริษัทฯ สามารถนํานํ �ากลบัมาใช้ใหมไ่ด้จํานวน 10,031 ลกูบาศก์เมตร ซึ(งมากกวา่ 
ปี 2560 ที(สามารถนํานํ �ากลบัมาใช่ใหมไ่ด้ 6,125 ลกูบาศก์เมตร หรือเพิ(มขึ �น 63.77%    
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2.3 การจัดการขยะ 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงการเพิ(มขึ �นของสิ(งปฏิกูลและวสัดทีุ(เหลือใช้ ซึ(งที(ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ(งแวดล้อมตามมาภายหลงั 
เพื(อให้การจดัการขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงจดัทําโครงการ “การคดัแยกขยะตามมาตราฐานสี” โดยมี
การแบ่งสีถงัขยะสําหรับขยะแต่ละประเภทให้ชดัเจน ขยะรีไซเคิลใช้ถงัสีเหลือง ขยะมลูฝอยใช้ถงัขยะสีเขียว และขยะ
อนัตรายใช้ถังขยะสีแดง มีการบ่งชี �ประเภทขยะและจัดเตรียมถังขยะไว้ที(จุดต่างๆ ในบริเวณสํานกังาน อาคารและ
คลังสินค้าทุกสาขา บริษัทฯ มีการปลูกฝังจิตสํานึกที(ดีในเรื(องการทิ �งขยะให้กับพนักงานได้เห็นความสําคัญและ
ประโยชน์ของการคดัแยกขยะโดยการอบรมพนกังานทกุคน รวมทั �งผู้ รับเหมาที(เข้ามาทํางานในบริษัท 
วิธีการกําจดัขยะดําเนินการโดยสง่ขยะให้กบัผู้ รับบําบดัที(ได้รับอนญุาตตามกฎหมาย ขยะรีไซเคิลสง่ให้กบัผู้ รับบําบดั
เพื(อนํากลบัมาใช้ใหม่ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สว่นขยะมลูฝอยและขยะอนัตรายถกูสง่ให้กบัผู้ รับบําบดัเพื(อ
กําจดัขยะอยา่งถกูวิธีเพื(อลดผลกระทบตอ่สิ(งแวดล้อม 

ตารางสรุปผลการกําจดัขยะอนัตรายปี 2561 

 
2.4 การตรวจวดัด้านสิ�งแวดล้อม 

เพื(อเป็นการตรวจสอบสมรรถนะของการจดัการด้านสิ(งแวดล้อมของบริษัทและดผูลกระทบจากกิจกรรมของบริษัทที(มี
ตอ่สิ(งแวดล้อมและชมุชน  บริษัทฯ จึงได้มีการตรวจวดัด้านสิ(งแวดล้อมปีละ 1 ครั �งตามพารามเิตอร์ จากผลการตรวจวดั
พบวา่ ผลการวดัคา่ในทกุพารามเิตอร์ของปี 2561 ผา่นตามมาตรฐานกฎหมายที(กําหนด บริษัทฯ จะยงัคงดําเนินการ
เฝ้าระวงัการดําเนินกิจกรรมตา่งๆ โดยให้มีผลกระทบน้อยที(สดุตอ่สิ(งแวดล้อมและชมุชน 

ตารรางผลการตรวจวดัคา่นํ �าเสยีประจําปี 2561 

สาขา 
จาํนวน

จุด
ตรวจวดั 

ค่าสูงสุดผลการตรวจวัดนํ 2าเสยีในแต่ละ พารามิเตอร์ 

BOD COD SS TDS Oil&Grease TKN 

ค่ามาตรฐานตาม
กฎหมาย 

 - 
 ≤ 20 
mg/l 

 ≤ 120 
mg/l 

 ≤ 50 
mg/l 

 ≤ 3000 
mg/l 

 ≤ 5 mg/l 
 ≤ 100 
mg/l 

คลงัสนิค้าแหลมฉบงั 4 10 <40 <5 326 1.9 1.9 

ศนูย์กระจายสนิค้า
เคมีภณัฑ์ 

1 3 <40 <5 165 2.2 <1.0 

คลงัสนิค้าอนัตราย    
แหลมฉบงั 

1 15 42 16 144 1.5 14.3 

คลงัสนิค้าสามวา 2 9 47 6 370 4.7 7 

 

ประเภทขยะอนัตราย ปริมาณ ผู้รับบาํบัด หมายเลขผู้รับบาํบดั 

Used oil 7000 Kg บริษัทอคัคีปราการ DIW-D-085800027 

วสัดปุนเปื�อน 1,250 Kg บริษัทอคัคีปราการ DIW-D-085800027 



 

  
แบบ 56-1 ปี 2561บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 
  

สว่นที( 2 หน้า 83 / 122 
 

ตารางผลการตรวจวดัฝุ่ นละอองในอากาศประจําปี 2561 

สาขา 
จํานวนจดุ
ตรวจวดั 

คา่สงูสดุของผลการตรวจวดัฝุ่ นละอองในอากาศ 

Respirable dust Total dust 

คา่มาตรฐานตามกฎหมาย  -  ≤ 5 mg/M3  ≤ 15 mg/M3 

คลงัสนิค้าแหลมฉบงั 22 1.133 1.667 

ศนูย์กระจายสนิค้าเคมีภณัฑ์ 2 0.667 0.417 

คลงัสนิค้าอนัตรายแหลมฉบงั 7 0.88 0.92 

คลงัสนิค้าสามวา 4 1.600 0.417 

 
ตารางผลการตรวจวดัระดบัเสยีงรบกวนรอบรั �วสถานประกอบการประจําปี 2561 

สาขา 
จํานวนจดุ
ตรวจวดั 

คา่สงูสดุของผลการตรวจวดัระดบัเสยีงรบกวน 

คา่ระดบัเสยีงเฉลี(ย 24 ช.ม. คา่ระดบัเสยีงสงูสดุ 

คา่มาตรฐานตาม
กฎหมาย 

 -  ≤ 70 เดซเิบลเอ   ≤ 115 เดซิเบลเอ 

คลงัสนิค้าแหลมฉบงั 2 57.4 93.6 

คลงัสนิค้าอนัตราย    
แหลมฉบงั 

3 64.6 91.4 

คลงัสนิค้าสามวา 3 60.3 104.8 

 
ตารางผลการตรวจวดัไอระเหยสารเคมีในพื �นที(ทํางานประจําปี พ.ศ. 2561 

สาขา 

จาํนวน
จดุ

ตรวจวดั 

ค่าสงูสดุของผลการตรวจวดัไอระเหยสารเคมีในพื นที"ทาํงาน  

Sodium 
Hydroxide 

Potassium 
Hydroxide 

Ethanol 
Isopropyl 
alcohol 

Tetrachloroet 
hylene 

Sulfuric 
Acid 

Hydrogen 
Peroxide 

Carbon 
Black 

Zine 
Fume 

Oil Mist 
Nitric 
acid 

Hydrofluoric 
acid 

Ammonia 

ค่ามาตรฐาน
ตามกฎหมาย 

 - 2mg/m3 2mg/m3 
1,000pp

m 
400ppm 100ppm 1mg/m3 1ppm mg/m3 5mg/m3 mg/m3 2ppm 3ppm 50ppm 

คลงัสินค้า
แหลมฉบงั 

5 - - - - - - - 1.333 0.013 1.167 - - - 

ศนูยก์ระจาย
สินค้า
เคมีภณัฑ ์

7 - <0.02 - 1.94 - - - - - - <0.39 <0.13 <0.04 

คลงัสินค้า
อนัตราย
แหลมฉบงั 

6 - - 1.03 0.73 0.010  - -  - - 0.33 - - - 

คลงัสินค้า
สามวา 

11 <0.02 - - <0.14 - <0.10 0.37 - - - - - - 
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2.5 การฟื2นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาต ิ

เพื(อเป็นสว่นหนึ(งในการร่วมฟื�นฟสูภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ บริษัทฯ ได้ดําเนินโครงการตา่งๆ เช่น 

การฟื2นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติผ่านการออกแบบอาคารประหยดัพลังงาน 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงการใช้พลงังานของคลงัสินค้าห้องเย็นของกลุม่บริษัทฯ รวมถึงในกิจกรรมดําเนินงานที(อาจส่งผล
กระทบต่อสิ(งแวดล้อม กลุ่มห้องเย็นจึงมีการจดัการด้านสิ(งแวดล้อม เริ(มตั �งแต่การออกแบบอาคาร รวมถึงมีการดแูล
ด้านการประหยดัพลงังานและรักษาสิ(งแวดล้อมดงันี � 

- มีการกําหนดเวลาการเปิด-ปิดระบบปรับอากาศ และหลีกเลี(ยงการเริ(มต้นเปิดระบบในช่วงเวลาที(มีความ
ต้องการใช้ไฟฟ้ามาก (On Peak) ได้แก่ช่วงเวลาประมาณ 9.00 น. และ 22.00 น. เนื(องจากเป็นช่วงที(อตัราคา่
ไฟสงู 

- เลือกใช้ความหนาของฉนวนชนิดพิเศษ 14 นิ �ว จากมาตรฐานปกติ 9 นิ �ว จึงลดการใช้พลงังานลงมากกว่า 
30% ช่วยประหยดัเงินกวา่ 7.7 ล้านบาท / ปี 

- เลอืกใช้ Mobile Pallet Racking จึงสามารถใช้โฟล์คลฟิท์ตกัสนิค้าได้ง่ายและสะดวกขึ �น โดยไมต้่องตกัสนิค้า
ด้านนอกออกก่อนเหมือนชั �นวางทั(วไป ช่วยลดการใช้พลงังานจากการเคลื(อนย้ายสนิค้า 

- เลอืกใช้อปุกรณ์เหลก็แช่เยือกแข็ง สง่ผลให้สนิค้าได้รับความเย็นเร็วขึ �นกวา่ถาดพลาสติก 

- เลอืกใช้รถโฟล์ลฟิท์ไฟฟ้า ช่วยลดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

- ติดตั �งระบบละลายนํ �าแข็งอตัโนมตัิ ทําให้ไมม่ีนํ �าแข็งเกาะตามผนงัห้องเย็น 

- ติดตั �งระบบบําบดันํ �าเสยี โดยนํ �าจากการใช้ทั �งหมดจะถกูผา่นการบําบดั และตรวจวดัคณุภาพตามมาตรฐาน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ(งแวดล้อม ก่อนจะถูกระบายทิ �งสู่ท่อสาธารณะ และบางส่วนได้ใช้ไปใน
กิจกรรมของบริษัทฯ อาทิ ล้างพื �นคลงัสนิค้า รถนํ �าต้นไม้ภายในคลงัสนิค้า เป็นต้น 

- ติดตั �งแผงผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนอาคารคลงัสินค้าห้องเย็น ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลงังานไฟฟ้า
ซึ(งถือเป็นต้นทนุหลกัที(มีสดัสว่นประมาณ 23% ของคา่ดําเนินงานรวมทั �งหมดของกลุม่ห้องเย็น 

การฟื2นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติผ่านการปรับปรุงการให้บริการ 

คลงัสินค้าห้องเย็นมหาชยั ของกลุม่บริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน Marine Stewardship Council (MSC) 
หรือมาตรฐานการทําการประมงจากธรรมชาติอย่างยั(งยืน จากสํานกังานคณะกรรมการบริการตรวจสอบมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์จากทะเล เป็นหนว่ยงานที(ให้ความสาํคญัต่อการรักษาทรัพยากรทางทะเล โดยการสนบัสนนุให้มีการทําการ
ประมงอย่างยั(งยืน ลดผลกระทบต่อสิ(งแวดล้อม ซึ(งมาตรฐาน MSC เป็นมาตรฐานที(ได้รับการยอมรับทั(วโลก โดยใช้ 3 
หลกัการได้แก่  

1. ควบคมุรักษาปริมาณปลาในท้องทะเล 
2. ลดผลกระทบตอ่สิ(งแวดล้อม  
3. บริหารจดัการการทําประมงอยา่งมีประสทิธิภาพ 
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คลงัสินค้าห้องเย็นมหาชัย เป็นห้องเย็นรายแรกและรายเดียวในมหาชยัที(ได้รับใบอนุญาตนี � นอกจากนี �ยงัได้รับการ
ตรวจรับรองมาตรฐาน Aquaculture Stewardship Council (ASC) ของคลงัสินค้า เพื(อสามารถสอบย้อนกลบัถึงที(มา
ของอาหารทะเลจากการเพาะเลี �ยงได้ทกุขั �นตอน 
 
2.6 การส่งเสริมให้เกดิการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าภายในองค์กร 

- บริษัทฯ มีการจดัฝึกอบรมเพื(อเพิ(มทกัษะ ความตระหนกัด้านสิ(งแวดล้อมให้กบัพนกังานใหม่ ผู้ รับเหมา และ
พนกังานทกุคนตามแผนการฝึกอบรมประจําปีของบริษัท การฝึกอบรมครอบคลมุหวัข้อดงัตอ่ไปนี � 
1. ข้อกําหนด ISO 14001:2015 
2. การประเมินประเด็นปัญหาด้านสิ(งแวดล้อม 
3. การคดัแยกและการจดัการขยะ 
4. การจดัการ และความปลอดภยัในการใช้สารเคมี  

- บริษัทฯ มีการจดัทําโครงการประหยดักระดาษ และนํากระดาษ A4 กลบัมาใช้ใหมโ่ดยใช้มาตรการดงัตอ่ไปนี � 
1. ใช้ระบบ Electronic-Document เพื(อลดการใช้กระดาษ เช่น ระบบการขออนุมตัิลางานของพนกังาน   

การสง่สลปิเงินเดือนพนกังาน ระบบเอกสารการจดัซื �อจดัจ้าง 
2. นํากระดาษมาใช้ 2 หน้า โดยกําหนดจดุรวบรวมกระดาษที(ยงัใช้ได้ 

- การปิดเครื(องปรับอากาศและปิดไฟ ในช่วงที(พนกังานหรือผู้บริหารไมไ่ด้อยูใ่นห้องทํางานเวลาพกัเที(ยง 

- การเปลี(ยนสวิทช์เปิด-ปิดไฟที(คลงัสินค้าสามวา เป็นสวิทช์กระตุกที(สามารถใช้งานเป็นบางพื �นที( โดยไม่
จําเป็นต้องเปิดสวิทช์รวมทั �งคลงัสนิต้า 

การทําโครงการดงักล่าวแม้จะไม่ส่งผลชัดเจนในเชิงตัวเลขค่าพลงังานหรือตัวเลขค่าใช้จ่ายที(ลดลง แต่ช่วยในการ
ปลกูฝัง และ สร้างจิตสาํนกึให้เป็นนิสยัสว่นตวัและนํากลบัไปใช้ในชีวิตประจําวนัของครอบครัวเพื(อเป็นพลเมืองที(ดีของ
สงัคม 
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3. การดูและพัฒนาบุคลากร 

บริษัทฯ เชื(อว่าบคุลากรเป็นทรัพยากรที(มีคา่มากที(สดุ และเป็นกลไกลสําคญัในการขบัเคลื(อนกลยทุธ์ขององค์กร ซึ(งจะ
นําไปสูก่ารบรรลเุป้าหมายที(กําหนดไว้ ดงันั �นบริษัทฯ จึงให้ความสาํคญัในการดแูล และพฒันาบคุลากรทกุคนตามหลกั
สิทธิมนษุยชน ไม่เลือกปฏิบตัิ หรือแบ่งแยกเพศ อาย ุสีผิว หรือลกัษณะการแบง่แยกอื(นๆ โดยมีโครงสร้างของบคุลากร
แบง่แยกตามลกัษณะตา่งๆ ดงันี � 
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3.1 ความหลากหลายของแรงงานและโอกาสในการจ้างงานอย่างเท่าเทียม 

การสรรหาบุคลากร 

บริษัทฯ  ตระหนกัและเคารพในสิทธิมนษุยชน  โดยไมเ่ลอืกปฏิบตัิและให้โอกาสอยา่งเทา่เทียมกนัในการจ้างงาน  ไมม่ี
การแบ่งแยกเพศ  ศาสนา  สีผิว เชื �อชาติ  ภูมิลําเนา  ความพิการ รวมถึงการยอมรับในความแตกต่างทางความคิด 
สงัคม  สิ(งแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณี  วฒันธรรมที(แตกตา่งกนัของบคุลากร และในแตล่ะท้องถิ(นที(บริษัทเข้าไป
ดําเนินการ 

บริษัทฯ  เคารพสทิธิมนษุยชนในเรื(องของสวสัดิภาพการใช้แรงงาน  ไมใ่ช้แรงงานเด็ก  ไมส่นบัสนนุการใช้แรงงานบงัคบั  
มีการกําหนดชั(วโมงการทํางานตามกฎหมายแรงงาน  การทํางานลว่งเวลา (OT) รวมถึงวนัหยดุที(เหมาะสม  บริษัทมี
การส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ  ไม่มีนโยบายที(กําหนดเพศของผู้บริหาร  หากแต่จะพิจารณาตามผลงาน  
ประสบการณ์และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการเท่านั �น  ซึ(งหลกัการนี �บริษัทฯได้ใช้ครอบคลมุถึงบริษัทในเครือ
ด้วย ทั �งนี �บริษัทฯคํานึงถึงความปลอดภัยในตําแหน่งที(มีความเสี(ยงจากการทํางานจึงได้มีการกําหนดเพศของ
ผู้ปฏิบตัิงานในตําแหนง่หน้าที(นั �นๆ 

บริษัทฯ  ตระหนกัถึงความสําคญัด้านการพฒันาและสนบัสนุนโครงการด้านการศึกษา  สรรหาบุคลากรจากแหลง่ที(
เหมาะสมตามแนวปฏิบตัิในการสรรหาบคุลากรที(กําหนด  เพื(อช่วยอํานวยความสะดวกในการจ้างงานภายใต้กรอบ
เวลาที(เหมาะสมเพื(อให้บรรลเุป้าหมายที(กําหนดไว้  นอกจากนี �ยงัมีกระบวนการสรรหาและคดัเลอืกอยา่งเป็นระบบ โดย
มีการสรรหาที(หลากหลายเพื(อคดัเลอืกบคุลากรที(เป็นคนดีคนเก่งเข้าร่วมงาน อาทิ 

- การทดสอบ Personality  Test    เพื(อประเมินบคุลกิภาพที(เหมาะสมกบัตําแหนง่ที(สมคัร 

- มีการทดสอบทกัษะเฉพาะของบางตําแหนง่ เพื(อคดัเลอืกผู้สมคัรที(มีคณุสมบตัิเหมาะสมกบัตําแหนง่ 

- มีโครงการ Member get Member  เพื(อเปิดโอกาสให้คนในองค์กรมีส่วนร่วมในการคัดเลือกบุคลากรที(
เหมาะสมเข้าร่วมงานกบัองค์กร   

- มีการประสานงานและประชาสมัพนัธ์งานที(เปิดรับกบัมหาวิทยาลยัที(ตั �งในบริเวณใกล้เคียงคลงัสนิค้า 

- มีการจดักิจกรรมออกบทู จดังาน Job fair  ตามมหาวิทยาลยั  สถาบนัการศกึษา ฯลฯ เพื(อสร้างเครือขา่ยและ
เตรียมพร้อมในด้านกําลงัพล 
 

3.2 การเพิ�มศักยภาพบุคลากรบริษัทฯ  

บริษัทฯ มีนโยบายด้านการพฒันาความรู้และทกัษะของบุคลากรอย่างต่อเนื(อง โดยให้ความสําคญัในการ
ฝึกอบรมและพฒันาความรู้และทกัษะของบคุลากรในทุกระดบัให้สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีคุณภาพ เพื(อลดและ
ป้องกนัความผิดพลาดจากการปฏิบตัิงาน รวมทั �งเพื(อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ โดยการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากร
ของบริษัทฯ ได้แบง่ออกเป็น 6 ด้าน คือ 

1. ด้านการปฐมนิเทศพนกังานใหม ่(Orientation New Staff) เพื(อให้พนกังานใหมม่ีความรู้ ความเข้าใจเข้าใจใน
ธุรกิจ และวฒันธรรมของบริษัทฯ รวมถึงระเบียบปฏิบตัิต่างๆ ผ่านการอบรม / กิจกรรมเกมต่างๆ (Activity 
Base) จํานวน 1 หลกัสตูร 
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2. ด้านวัฒนธรรมบริษัทฯ (Culture Awareness Programs) เพื(อให้พนักงานมีความเข้าใจในวฒันธรรมของ
บริษัทฯ ที(มี ชื(อว่า STARS ผ่านการอบรม / Workshop / กิจกรรมเกมต่างๆ (Activity Base) จํานวน 7 
หลกัสตูร 

3. ด้านความปลอดภัย (Safety Awareness Programs) เพื(อให้พนักงานตระหนักและเห็นความสําคัญเรื(อง
ความปลอดภยัในการทํางานและสามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งถกูต้องและปลอดภยั โดยมีหลกัสตูรความรู้และ
ทกัษะจํานวน 13 หลกัสตูร  

4. ด้านระบบคุณภาพ (Quality Systems Programs) เพื(อให้พนักงานตระหนักและมีความเข้าใจในระบบ
บริหารงานคณุภาพต่างๆ ของบริษัทฯ ทั �ง ระบบ ISO 45001:2018 , Risk & Aspect , Internal Audit โดยมี
หลกัสตูรความรู้ จํานวน 4 หลกัสตูร   

5. ด้านความเข้าใจธุรกิจ (Business Knowledge Sharing Programs) เพื(อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ
ภาพรวมการดําเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ ด้านตา่งๆ โดยมีหลกัสตูรความรู้ จํานวน 2 หลกัสตูร 

6. ด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Corporate Strategic Programs) เพื(อพฒันาความรู้และทกัษะของพนกังานให้
รองรับการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ อาทิเช่น ความรู้ด้านการเงินพื �นฐานที(เกี(ยวข้องกบังานที(รับผิดชอบ ,
หลกัการขายในธุรกิจโลจิสติกส์  และอื(นๆ โดยมีหลกัสตูรความรู้และทกัษะจํานวน 4 หลกัสตูร 

นอกหนือจากการฝึกอบรมในห้องเรียนแล้ว บริษัทฯ ยงัได้สง่เสริมการเรียนรู้ในรูปแบบอื(นๆ เช่น  

1. การสอนงานในสถานที(ปฏิบตัิงานจริง (On-the-job Training) เพื(อมุ่งเน้นให้พนกังานได้เรียนรู้และเกิดทกัษะ
จากการลงมือฝึกปฏิบตัิงานจริง  

2. สง่เสริมให้ผู้บริหารได้ทําหน้าที(เป็นวิทยากร (Trainer) เพื(อช่วยให้เกิดการพฒันาทั �งตนเองและผู้ อื(น อีกทั �งยงั
สามารถนําความรู้ที(อยู่ในตวับุคคล (Tacit Knowledge) แปลงให้เป็นความรู้ที(สามารถจัดเก็บได้ (Explicit 
Knowledge) ในรูปแบบการจัดทําสื(อหรือเอกสารประกอบการสอนและสร้างเป็นคลงัความรู้ของบริษัทฯ 
(Knowledge Management) อีกด้วย 

บริษัทฯ ได้มีการติดตามและประเมินผลหลงัการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากร ออกเป็น 3 ระดบั คือ 
1. ประสทิธิภาพ เช่น การจดัอบรมได้ตามแผน และความพงึพอใจในการฝึกอบรม    
2. ประสทิธิผล เช่น ความรู้และทกัษะที(เพิ(มขึ �น  
3. ผลกระทบตอ่ธุรกิจ เช่น จํานวนอบุตัิเหตใุนการทํางาน และความพงึพอใจของลกูค้า 

โดยรายละเอียดการฝึกอบรมและพฒันาพนกังาน สามารถแสดงได้ ดงันี � 

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน 2559 2560 2561 

การลงทุนด้านการฝึกอบรมและพัฒนา (ล้านบาท)  3.45 3.33 3.26 

สถติิการฝึกอบรม    

Classroom (คน) 1,379 1,196 1,300 

OJT (คน) 126 56 39 
Classroom (ชั(วโมง) 11,429 9,591 10,439 

OJT (ชั(วโมง) 2,268 1,008 702 
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จาํนวนชั�วโมงการฝึกอบรมเฉลี�ยต่อคน    

กลุม่พนกังานผู้บริหารระดบัสงู 24 20 33.75 

กลุม่พนกังานผู้บริหารระดบักลาง 45 42 46 

กลุม่พนกังานผู้บริหารระดบัต้น 40 35 47.14 

กลุม่พนกังานระดบัปฏิบตัิการ 30 24 15.53 

จาํนวนชั�วโมงการฝึกอบรมเฉลี�ยต่อคนต่อปี (เป้าหมาย 6 ชม.) 34.33 26.97 26.76 
ความรู้ของพนักงาน (ทดสอบความรู้แต่ละหลักสตูร เป้าหมาย 
95%) 

99.37% 98.72% 100% 

ทักษะของพนักงาน (ทดสอบประจาํปี เป้าหมาย 100%) - 85.47% 89.80% 
หมายเหต ุ: 1. OJT (On the Job Training) คือ การอบรมในพื �นที(ปฏิบตัิงานจริงซึ(งสอนโดยหวัหน้างาน 
                  2. ตวัเลขสถิติการฝึกอบรม ปี 2559 สงูกว่าปกติ เนื(องจากภายในปีดงักลา่วบริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี(ยน 
Version ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 เป็น ISO 9001:2015 จึงต้องมีการอบรมพนักงานที(เกี(ยวข้อง
ทั �งหมดเพื(อรองรับการเปลี(ยนแปลง 
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และเนื(องจากบริษัทฯ ดําเนินกิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์สําหรับสินค้าอนัตรายเพียงผู้ เดียวในเขตท่าเรือแหลมฉบงั 
ฉะนั �นเรื(องการรักษามาตรฐานในการจดัการความปลอดภยัจึงต้องอยูใ่นเกณฑ์ที(สงูมาก บริษัทฯ จึงได้กําหนดหลกัสตูร
ที(เกี(ยวข้องกับความปลอดภยัในการทํางานและสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภยัไว้มากที(สดุถึง 13 
หลกัสตูร  

โดยในปี 2561 คลงัสนิค้าอนัตราย สามารถลดการเกิดอบุตัิเหตไุด้จาก 8 ครั �งในปี 2560 เหลอื 3 ครั �งในปี 2561 

การสร้างความก้าวหน้าทางสายอาชีพ 

นอกเหนือจากการฝึกอบรมและพฒันาศกัยภาพของพนกังานแล้ว บริษัทฯ ยงัได้กําหนดแผนการพฒันาความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ (Career Path) เพื(อเตรียมกําลงัคนและทีมงานให้พร้อมสําหรับการเติบโตในสายอาชีพของตนเอง และ
สอดคล้องกบัการขยายธุรกิจอย่างตอ่เนื(องทั �งภายในประเทศและตา่งประเทศ รวมทั �งเป็นการเพิ(มขวญัและกําลงัใจใน
การปฏิบัติงานให้กับพนักงานอีกด้วย โดยบริษัทได้กําหนดรูปแบบการบริหารงานให้เป็นการบริหารงานแบบ Job 
Grade (JG) และ Personal Grade (PG) ทําให้พนกังานมีโอกาสที(จะเติบโตในสายอาชีพทั �งในฝั(ง Job Grade (JG) 
และ Personal Grade (PG) ตัวอย่างเช่น ถ้าปัจจุบันพนักงานดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าที(คลงัสินค้า O2 และไม่มี
ตําแหน่งงานที(สงูกว่าเช่น เจ้าหน้าที(คลงัสินค้าอาวโุสว่าง แต่พนกังานมีผลการทํางาน, อายงุาน, ความสามารถ และ
ศกัยภาพตามมาตรฐานที(บริษัทกําหนด พนกังานก็มีโอกาสได้พิจารณาเลื(อนระดบัความก้าวหน้าในการทํางาน เป็น 
ตําแหนง่เจ้าหน้าที(คลงัสนิค้า O3 ในฝั(ง Personal Grade (PG) แทน 

โดยรายละเอียดความก้าวหน้าทางสายอาชีพของพนกังาน สามารถแสดงได้ ดงันี � 

 
หมายเหต ุ:  1. Job Grade (JG) คือ ระดบัของตาํแหนง่งานที(มาจากการประเมินคา่งานและเทียบกบัตลาดหรือองค์กร
ภายนอกในตําแหนง่งานเดยีวกนั 
                  2. Personal Grade (PG) คือ ระดบัของพนกังานที(มาจากอายตุวั, ประสบการณ์ทํางาน, การศกึษา, ผล
การทํางาน, ความสามารถ, และศกัยภาพ 
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นอกจากนี � ยงัมีการประเมิน KPI ในแต่ละสว่นงานที(พนกังานแต่คนรับผิดชอบกับผู้บงัคบับญัชาทกุๆ 6 เดือน โดยจะ
ประเมินตามกรอบความสามาถเชิงสมรรถนะ (Competency) ที(ได้กําหนดไว้ ซึ(งประกอบด้วยสมรรถนะหลกั (Core 
Competency) และสมรรถนะผู้บริหาร (Leadership Competency) ซึ(งมีความสอดคล้องกับวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และ
ค่านิยมองค์กรของบริษัท  ทั �งนี �เพื(อให้การพฒันาศกัยภาพเป็นไปอย่างตอ่เนื(อง เพื(อเตรียมพร้อมสําหรับการเติบโตใน
อาชีพของพนกังาน ให้พร้อมเติบโตไปกบัการขยายตวัขององค์กร 

การวางแผนสืบทอดตาํแหน่งผู้บริหารในอนาคต (Succession Planning)   

เพื(อช่วยลดปัญหาการขาดแคลนพนกังานในตําแหน่งสาํคญัๆ และเตรียมความพร้อมการเข้าดํารงตําแหนง่ผู้บริหารใน
อนาคต เพื(อทําให้บริษัทฯ สามารถดําเนินและขยายธุรกิจไปได้อย่างก้าวกระโดดอยา่งมั(นคงและยั(งยืนตามเป้าหมาย
ของธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้จัดทํากระบวนการสรรหาและพฒันาบุคลากรภายในที(เป็นคนเก่งและมีศกัยภาพ (Talent)     
โดยมีขั �นตอนการจดัทํากระบวนการดงันี �  

1. กําหนดตําแหนง่งานที(ต้องการจดัทํา Succession Plan ได้แก่ ตั �งแตร่ะดบัผู้จดัการฝ่ายขึ �นไป 
2. วิเคราะห์และกําหนด Competency ของตําแหนง่ที(ต้องการจดัทํา Succession Plan 
3. กําหนดหลกัเกณฑ์การสรรหาและคดัเลอืกผู้สบืทอดตําแหนง่ในอนาคต ได้แก่ ผลงานและศกัยภาพ 
4. ค้นหาและประเมินกลุม่คนที(พร้อมจะผู้สบืทอดตําแหนง่ในอนาคต 
5. จัดทําและดําเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาความก้าวหน้ารายบุคคล Individual Career Development 

Plan 
6. ติดตามผลการพฒันาและผลการปฏิบตัิงานของผู้สบืทอดตําแหนง่ในอนาคตตามตวัชี �วดัที(กําหนด  

ตารางสรุปจํานวนผู้สบืทอดตําแหนง่ในอนาคต 

ตาํแหน่งงาน จาํนวนผู้สืบทอดตาํแหน่งในอนาคต (คน) 

ประธานเจ้าหน้าที(บริหาร (CEO) 2 

ผู้ อํานวยการอาวโุส (SVP) 2 

ผู้ อํานวยการและผู้จดัการทั(วไป (VP/GM) 2 

รองผู้ อํานวยการและรองผู้จดัการทั(วไป (AVP/AGM) 3 

ผู้จดัการฝ่าย (DPM) 13 
รวมทั 2งหมด 22 

 
3.3 การดูแลผลประโยชน์ และกิจกรรมแรงงานสัมพนัธ์ 

บริษัทฯ ได้มีการกําหนดกรอบการดําเนินงานด้านการดแูลผลประโยชน์และกิจกรรมแรงงานสมัพนัธ์สาํหรับพนกังาน
ของบริษัทฯ ภายใต้จดุมุง่หมาย “ทํางานแล้วต้องมีความสขุ” โดยแบง่แผนการดาํเนินงาน ดงันี �     
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- มอบสวสัดิการที(เหนือกว่าตลาดแรงงานโดยทั(วไป ได้แก่ ค่าประกนัสขุภาพทั �งแบบผู้ ป่วยใน และผู้ ป่วยนอก 
ประกันอุบตัิเหตุ กองทุนสํารองเลี �ยงชีพ เบี �ยขยนั เบี �ยเลี �ยง ค่าทกัษะ ค่านํ �ามนั ค่าเดินทาง ค่าเช่าบ้าน ค่า
โทรศพัท์ คา่ที(พกั ของเยี(ยมไข้พนกังาน มอบเงินช่วยเหลอืคา่คลอดบตุร ช่วยเหลอืฌาปนกิจศพครอบครัวและ
บคุลากร ของขวญัสมรส, เครื(องแบบของบคุลากร เงินกู้ปลอดดอกเบี �ย, มอบทนุเพื(อการศกึษาบตุร ฯลฯ 

รายละเอียดการมอบทนุการศกึษา 

 
- นําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรผ่านระบบ ERS (Employee Relation System) โดย

พนกังานสามารถดําเนินการได้ด้วยตนเอง ทั �งเรื(องการตรวจสอบประวตัิการบนัทึกเวลา การดําเนินการเรื(อง
การลา และยื(นเรื(องขอทําโอทีได้โดยไมต้่องกรอกแบบฟอร์มตา่งๆ ของบริษัทฯ เพียงแคบ่นัทกึรายละเอียดการ
ขอหยดุงานหรือขอทําโอทีผ่านเว็บ ทั �งนี �เพื(อลดการใช้กระดาษซึ(งเป็นต้นเหตหุนึ(งของภาวะโลกร้อนที(เกิดขึ �น
อย่างรวดเร็วและรุนแรงในปัจจุบนั และเพื(อลดขั �นตอนการอนมุตัิต่างๆ ทําให้พนกังานบริหารเวลาได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการประมวลผลคา่จ้าง และเงินเดือนที(มีความรวดเร็วและแมน่ยํา ซึ(งเป็นหนึ(งในผลจาก
การเปิดกว้างให้พนกังานสง่ความคิดเห็นเพื(อการปรับปรุงระบบที(ดี 

- ให้ความเคารพในสทิธิของบคุลากรในการรวมกลุม่โดยเสรีภาพ ไมปิ่ดกั �นการก่อตั �งสหภาพหรือร่วมในสหภาพ
แรงงานอื(น นอกจากนั �น ยงัเปิดกว้างให้คําปรึกษาแกบ่คุลากรในทกุๆ ด้าน ทั �งเรื(องงานและเรื(องสว่นตวั ไมปิ่ด
กั �นการหารือแบบรายคนหรือรวมตวัรายกลุม่ โดยสามารถหารือผา่นหน้าที(ด้านการดแูลบคุลากรโดยตรงผ่าน
ผู้บงัคบับญัชา ผ่านตวัแทนคณะกรรมการที(ได้มีการปรึกษาหารือเพื(อกําหนดข้อตกลงต่างๆ ระหว่างบริษัทฯ 
และตวัแทนบคุลากรอย่างสมํ(าเสมอ หรือส่งเรื(องผ่านช่องทางร้องเรียน เพื(อรวบรวมสง่พิจารณาแก้ไข และ
ปรับปรุงพฒันาโดยฝ่ายทรัพยากรบคุคล เพื(อให้พนกังานได้รับแนวทางในการแก้ไขปัญหาและร่วมเสนอแนะ
ในด้านต่างๆ ได้ครอบคลุมมากขึ �น ทั �งนิ � บริษัทฯ ไม่มีการจัดตั �งสหภาพแรงงานภายในองค์กรและไม่มี
บคุลากรใดของบริษัทฯ ร่วมอยูใ่นสหภาพแรงงานอื(น 

- โครงการปรับปรุงสถานที(ทํางานให้สามารถรองรับกําลงัคนที(เพิ(มขึ �น โดยมีการปรับปรุงให้มีรูปแบบที(ทนัสมยั
และสะดวกสบาย อาทิ ห้องอาหารที(มีการควบคุมความสะอาด ทั �งในเรื(องของอาหาร นํ �าดื(ม ภาชนะและ
อปุกรณ์อื(นๆ  

บริษัท 
จาํนวนทุน 

รวมจาํนวนทุน 
2559 2560 2561 

บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั 
(มหาชน) 18 31 37 86 
บริษัท ออโต้ลอจิค จํากดั (บริษัทในเครือฯ) 4 4 19 27 
บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) 
จํากดั (บริษัทในเครือฯ)  6 16 4 26 

บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี สโตร์ อิท จํากดั  - - 1 1 

รวม 28 51 61 140 
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- เปิดโอกาสให้บคุลากรสามารถรวมกลุม่เพื(อจดัตั �งชมรม ตามความชอบและสมคัรใจ 

- จดักิจกรรมโครงการอวยพรวนัเกิดประจําเดือน เนื(องด้วยบคุลากรคือหวัใจสําคญัขององค์กร และการสร้าง
ความผกูพนัของบคุลากรกบัองค์กรถือเป็นหนึ(งในปัจจยัสําคญัที(ทําให้บคุลากรมีความสขุกบัการทํางานและ
ทํางานให้บริษัทฯ ด้วยความทุม่เท ด้วยเหตนีุ �บริษัทฯ จึงจดัให้มีโครงการ อวยพรวนัเกิดประจําเดือน เพื(อสร้าง
ความผูกพนัของบุคลากรกับองค์กร เพื(อเสริมสร้างขวญั และกําลงัใจให้บุคลากร เพื(อสร้างบรรยากาศให้
บุคลากรได้รู้สึกผ่อนคลายจากการทํางาน และเพื(อสร้างความสามคัคีเป็นหมู่คณะในแต่ละหน่วยงาน เป็น
การจดักิจกรรมอวยพรวนัเกิดพร้อมกนัสําหรับบคุลากรที(เกิดในเดือนเดียวกนัในแตล่ะเดือน เพื(อให้บคุลากร
ในแตล่ะหนว่ยงานได้ร่วมกิจกรรม โดยได้ร่วมกนัร้องเพลงอวยพรวนัเกิดให้เพื(อนพนกังานที(เกิดในแตล่ะเดือน 
พร้อมทั �งได้รับประทานเค้กวนัเกิดและของวา่งที(บริษัทฯ จดัให้ 

- จดักิจกรรมสนัทนาการต่างๆ เช่น การทําบญุตกับาตรในวนัสําคญัทางพระพทุธศาสนา, กิจกรรมงานปีใหม่     
เป็นต้น 

ทั �งนี � เพื(อให้ทราบถึงความพงึพอใจของพนกังานตอ่การดําเนินงานดงักลา่ว บริษัทฯ จึงมีการทําแบบสาํรวจความผกูพนั
ของพนกังานที(มีต่อองค์กร เมื(อเดือนสิงหาคม 2561 ที(ผ่านมา โดยการทําแบบสํารวจครั �งนี � มีการสอบถามทั �งหมด 5 
บริษัทในเครือ และมีการปรับปรุงพฒันาขึ �นจากครั �งที(ผา่นมา ดงันี �  

1. ด้านมาตรฐานและความน่าเชื�อถอืของแบบสอบถาม  

แบบสอบถามใหมนี่ �ใช้มาตรฐานจากบริษัท Aon Hewitt  ที(เป็นบริษัทในด้านการบริหารทรัพยากรบคุคลที(อยู่
ในระดบัสากล ปรับปรุงจากเดิมที(ใช้การประยกุต์ข้อคําถามมาจากบริษัทตา่งๆ ในประเทศไทย 

2. ด้านมิติในการสาํรวจของแบบสอบถาม 

แบบสอบถามใหม่นี �ครอบคลมุทุกมิติที(มีผลกบัความผูกพนัของพนกังานต่อองค์กร ได้แก่ ด้านการทํางาน, 
ด้านผลงาน, ด้านผู้ นํา, ด้านภาพลกัษณ์องค์กร, ด้านพื �นฐานทั(วไป, ด้านการบริหารจดัการ ปรับปรุงจากเดิมที(
อาจะไมค่รอบคลมุ 

3. ด้านวิธีการคิดคาํนวณคะแนน 

แบบสอบถามใหม่มีการแบ่งระดบัคะแนนความผกูพนัของพนกังาน เป็น 4 ระดบั เพื(อสามารถนําข้อมลูไปใช้
ในการปรับปรุงได้ชดัเจน ได้แก่ คะแนนเฉลี(ยอยู่ระหวา่ง 1-1.X = ไม่ผกูพนั, คะแนนเฉลี(ยอยูร่ะหวา่ง 1.X-3 = 
เกือบผูกพนั, คะแนนเฉลี(ยอยู่ระหว่าง 3-4.X = ผูกพนัพอสมควร, คะแนนเฉลี(ยอยู่ระหว่าง 4.X-6 = ผูกพนั
อย่างมาก ปรับปรุงจากเดิมที(นําคะแนนมาหารเฉลี(ยกนั ทําให้ระดบัคะแนนที(ออกมาอยู่ในระดบัปานกลาง  
จึงไมส่ามารถแบง่ระดบัความผกูพนัของพนกังานและนําข้อมลูไปใช้ในการปรับปรุงได้ชดัเจน 

4. ด้านความเชื�อมั�นของการตอบแบบสอบถาม 

แบบสอบถามใหม่ มีการว่าจ้างบคุคลภายนอกในการสํารวจแบบสอบถามช่วยให้พนกังานมีความเชื(อมั(นใน
การตอบแบบสอบถามมากขึ �น ปรับปรุงจากเดิมที(ฝ่ายบคุคลเป็นผู้สาํรวจเอง 
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ผลการประเมินปรากฏดังนี 2 

จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ผลความผกูพนัธ์ของพนกังานที(มตีอ่องค์กร เมื(อเปรียบเทียบกบัเป้าของ Best Employer Thailand 2018 

 

โดยผลจากการทําแบบสํารวจในครั �งนี �จะมี 2 บริษัทในเครือ ที(ได้คะแนนเกินจากมาตรฐานของ Thailand Norm 2018 
สว่นอีก 2 บริษัท จะตํ(ากว่าเกณฑ์ ซึ(งบริษัทฯ ได้วางแผนพฒันาปรับปรุง และแก้ไข โดยใช้วิธีการจดัทํา Focus Group 
เพื(อหาเหตุผลที(แท้จริงของผลการสํารวจ และจะได้นําข้อมูลมาหาแนวทางการแก้ไขร่วมกันกับผู้บริหารในแต่ละ
หนว่ยงาน ให้พนกังานมีความพงึพอใจมากขึ �น ซึ(งจะสง่ผลตอ่คา่ความผกูพนัธ์ตอ่องค์กรที(จะเพิ(มสงูขึ �น 

ภายในปี 2564 บริษัทตั �งเป้าหมายไว้ว่า จะต้องเป็นบริษัทที(ได้คะแนนความผูกพันธ์ของพนักงานที(มีต่อองค์กร 
เทียบเทา่กบัมาตรฐานของ Best Employer Thailand 2018  
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กิจกรรมแรงงานสัมพนัธ์ 

มีการจัดพิธีมอบเกียรติคุณสาํหรับบุคลากรที�อายุงานครบ 10, 15, และ 20 ปี  

บริษัทฯ ตระหนกัถึงคณุคา่ของบคุลากร ซึ(งถือเป็นปัจจยัสําคญัในการดําเนินธุรกิจ นอกเหนือจากการดแูลบคุลากรให้
ได้ เช่น ให้สวสัดิการที(ไม่น้อยกว่าที(กฎหมายแรงงานกําหนดไว้แล้ว บริษัทฯ ยงัมีนโยบายในการมอบรางวลัที(มีคณุคา่
ทางจิตใจให้กบับคุลากรที(ปฏิบตัิงานกบับริษัทฯ มาครบตามอายงุานที(กําหนด คือ ครบ 10, 15 ปี และ ครบ 20 ปี เพื(อ
ยกย่องตอบแทนและเป็นขวญักําลงัใจสําหรับความทุ่มเทของบุคลากรที(อุทิศให้กบัองค์กรมาเป็นระยะเวลายาวนาน 
โดยในปี 2561 ได้จดังานมอบรางวลัให้กบับคุลากรที(ปฏิบตัิงานครบอายงุาน 10, 15, และ 20 ปี ดงันี � 

 

 
 
3.4 การดูแลความปลอดภยัและสุขภาวะ 

บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายคุณภาพ ความมั(นคง ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ(งแวดล้อม เพื(อแสดงถึงความ
มุ่งมั(นขององค์กรและเป็นกรอบในการบริหารจดัการด้านความปลอดภยั (QSHE) ให้ผู้บริหารและพนกังานในองค์กร 
นําไปปฏิบตัิ โดยถ่ายทอดไปสู่การปฏิบตัิ ด้วยการกําหนดเป็นเป้าหมาย แผนกลยุทธ์/โปรแกรม แผนการดําเนินงาน 
รวมทั �งตวัชี �วดัตามแผนงาน จากส่วนกลางไปสู่หน่วยงานต่างๆ โดยมีหน่วยงานศูนย์ความปลอดภยัรับนโยบายจาก 
ประธานเจ้าหน้าที(บริหารสูงสดุขององค์กร ให้นํานโยบาย QSHE และกรอบของการบริหารจัดการด้าน QSHE มา
ถ่ายทอดให้ทุกส่วนงาน ผ่านทางแผนการดําเนินงานด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ(งแวดล้อม ตลอดจน
กําหนดตวัชี �วดัต่างๆ รวมทั �งการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามเป้าหมาย แผนกลยุทธ์/โปรแกรม และ
แผนการดําเนินงาน เพื(อประเมินความสอดคล้องกบันโยบายที(กําหนด  
 

บริษัท อายุงานครบ 10 ปี (61) อายุงานครบ 15 ปี (61) อายุงานครบ 20 ปี (61) 

JWD 11 คน 5 คน 1 คน 
JTS 2 คน  1 คน - 

JWD Store it! 1 คน - - 
จํานวนบคุลากร ปี 61 14 คน 6 คน 1 คน 
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การดําเนินงานด้านความปลอดภัย บริษัทฯ ได้จัดทําเป็นแผนดําเนินงานประจําปี โดยมุ่งเน้นให้บริษัทปฏิบตัิตาม
กฎหมายด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิ(งแวดลล้อม โดยมีการกําหนดแผนการติดตามให้แต่ละหน่วยงาน
ดําเนินงานให้สอดคล้องเป็นไปตามแผน และหามาตรการป้องกนั และแก้ไข  เพื(อวตัถปุระสงค์ให้พนกังาน และองค์กร
ปฏิบตัิงานอยา่งปลอดภยั ตลอดจนไมส่ง่ผลกระทบตอ่ชมุชน และสิ(งแวดล้อม  

การบริหารจัดการด้านความปลอดภยั เช่น 

- ทบทวนด้านนโยบายความปลอดภยั 
- ทบทวน KPIs หนว่ยงาน พร้อมทําแผนให้เป็นไปตามเป้าหมายที(วางไว้ใน KPIs 
- ทบทวนคูม่ือความปลอดภยัฯ 
- ทบทวนแผนงานด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัประจําปี 
- ทบทวนแผนฉกุเฉิน ฯลฯ 

การตรวจสอบความปลอดภยัในงานประจาํ เช่น 
- ตรวจสอบความปลอดภยัในพื �นที(ทา่เรือ 
- ตรวจสอบความปลอดภยับนเรือขนสง่สนิค้าอนัตราย  
- ตรวจสอบระบบดบัเพลงิ (ตู้และถงัดบัเพลงิ) 
- สุม่ตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์ (พนกังาน/ผู้ รับเหมา) 
- สุม่ตรวจสภาพรถขนสง่และขึ �นทะเบียนพนกังานขบัรถขนสง่สนิค้า ฯลฯ 

การตรวจสอบด้านสิ�งแวดล้อม และอาชีวอนามัยของพนักงานในการทาํงาน  
- ตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในที(ทํางาน (แสง เสยีง ความร้อน ฝุ่ น นํ �าเสยี) 1 ครั �ง/ปี 
- ตรวจวดัปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีอนัตรายในชั �นบรรยากาศ 1 ครั �ง/ปี 
- ตรวจวิเคราะห์คณุภาพนํ �าดื(ม 1 ครั �ง/ปี 

โดยที(ผ่านมาปี 2561 บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท อินเตอร์ เซฟตี � แอนด์ เอ็นไวรอนเม้นท์ จํากัด บริษัทตรวจวัด
คณุภาพสภาพแวดล้อมในการทํางาน ที(ขึ �นทะเบียนจากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน ทะเบียนเลขที( รสส.004-
59/0722 เข้าดําเนินการตรวจวดัคณุภาพแวดล้อมในการทํางาน  ซึ(งผลการตรวจสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานทกุรายการ 
รวมถึงด้านแสงสว่างที(เคยพบปัญหาเป็นบางจุด เมื(อปี 2560 สําหรับปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการติดตามตรวจสอบและ
แก้ไขปรับปรุงบริเวณพื �นที(การทํางานให้มีที(แสงสวา่งเพียงพอตอ่การทํางานให้ผา่นเกณฑ์มาตรฐานเป็นที(เรียบร้อยแล้ว 

การจัดกจิกรรมรณรงค์และสร้างจิตสาํนึกด้านความปลอดภยั  

- จดับอร์ดให้ความรู้ และขา่วสารด้านความปลอดภยั 1 ครั �ง/เดือน 
- จดัทําป้ายสถิตอิบุตัิเหต ุ
- จดักิจกรรมสนทนาความปลอดภยัในการทํางาน (Safety Morning Talk) 1 ครั �ง/เดือน 
- จดักิจกรรมสปัดาห์ความปลอดภยัในการทํางาน (Safety Week) 1 ครั �ง/ปี 
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ภาพกิจกรรมสปัดาห์ความปลอดภยั ซึ(งจดัขึ �นเมื(อวนัที( 15 ธนัวาคม 2561 

 

 

 

 

 
การจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภยั เช่น 

- อบรมกฎระเบียบความปลอดภยัในการทํางานและการสวมใสอ่ปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล ทกุครั �งที(มีพนกังาน
ใหม ่

- อบรมการสอบสวนอบุตัเิหต/ุการวิเคราะห์สาเหต ุและมาตรการป้องกนัแก้ไข 
- อบรมการพยาบาลและชว่ยชีวติ (CPR) 
- อบรมการดบัเพลงิเบื �องต้น และการซ้อมอพยพหนีไฟ 1 ครั �ง/ปี 

- อบรมและซ้อมแผนฉกุเฉินกู้ภยัสารเคมี 1 ครั �ง/ปี เป็นต้น 

ภาพกิจกรรมอบรมการดบัเพลงิเบื �องต้น และการซ้อมอพยพหนีไฟ ปี 2561 
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ภาพกิจกรรมอบรมและซ้อมแผนฉกุเฉินกู้ภยัสารเคม ีปี 2561 

 

 
สถิติการเกิดอบุตัิเหตขุองคลงัสนิค้า 

 
�.5 ค่านิยมองค์กร สตาร์ (STARS CORE VALUES) 

บริษัทฯ ได้มีการกําหนดวฒันธรรมองค์กรสําหรับพนกังาน JWD ทกุคน เพื(อเป็นแนวทางปฏิบตัิตนและปฏิบตัิงานให้
ประสบความสําเร็จตามวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และกลยุทธ์ที(บริษัทฯ ได้วางไว้ โดยมุ่งหวงัให้วฒันธรรมองค์กรดงักล่าว
สอดแทรกอยูใ่นการดําเนินชีวิตของพนกังานทกุคนเพื(อเป็นประโยชน์กบัตวัพนกังานเอง ซึ(งคา่นิยมองค์กรนี � ได้สง่เสริม
เสริมให้พนกังานมีความรู้ความสามารถที(เพิ(มขึ �น กล้าคิด กล้าแสดงออก สามารถนําเสนอความคิดเห็นของตนเอง 
พร้อมปรับตวัรับการเปลี(ยนแปลงในปัจจบุนัที(มีความรวดเร็วและรุนแรง เพื(อเป็นกําลงัสาํคญัให้บริษัทฯ สามารถพฒันา
ก้าวไปข้างหน้าอยา่งมั(นคงและยั(งยืน ปัจจบุนั คา่นิยมองค์กร สตาร์ มี 5 ข้อได้แก่  

1. Service Attitude  มากกว่าบริการ 
2. Team Spirit  ทาํงานเป็นทีม 
3. Always First Movers  ริเริ�มคนแรก 
4. Ready to Adapt and Improve  เปลี�ยนแปลงพัฒนา 
5. Stop at Nothing  มุ่งหน้าสู่จุดหมาย 

บริษัท 2559 2560 2561 
คลงัสนิค้าแหลมฉบงั (คน) 36 31 40 
คลงัสนิค้าอนัตราย (คน) 24 25 27 

ศนูย์กระจายสนิค้าเคมีภณัฑ์ (คน) 1 3 3 
คลงัสนิค้าสามวา (คน) 4 2 3 

รวม (คน) 65 61 73 
การเกดิอุบตัิเหตุถงึขั 2นเสียชีวติ (ครั2ง) 0 0  0  

จาํนวนพนักงานที�เสียชีวติ (คน) 0 0 0 
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นอกจากนี � บริษัทฯ ยังได้นําค่านิยมองค์กร สตาร์ มากําหนดสมรรถนะหลกั (Core Competency) และสมรรถนะ
ผู้บริหาร (Leadership Competency) เพื(อใช้เป็นกรอบในการพฒันาบคุลากรให้มีศกัยภาพสงู สามารถเติบโตได้ตาม
ระบบความก้าวหน้าในอาชีพของแตล่ะสายงาน 

 

 
4. การดูแลสังคมและชุมชน 

บริษัทฯ ให้ความสาํคญัในการสร้างความยั(งยืนของกิจการควบคูก่บักบัความยั(งยืนของชมุชน โดยการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ จะต้องไม่ก่อให้เกิดผลประทบเชิงลบต่อชุมชน เพื(อให้เกิดการยอมรับและความมั(นใจจากชมุชนรอบข้าง โดย
บริษัทฯ เล็งเห็นประเด็นสําคญัสําหรับธุรกิจให้บริการคลังสินค้าอันตราย และศูนย์กระจายสินค้าอันตรายและ

เคมีภัณฑ์ บริเวณท่าเรือแหลมฉบงั ซึ(งอาจเป็นบริการที(ส่งผลกระทบต่อสงัคมและชุมชนโดยรอบมากที(สดุหากเกิด
ภาวะฉุกเฉิน บริษัทฯ จึงได้มีการดําเนินมาตรการต่างๆ เพื(อให้ความรู้ความเข้าใจ สร้างให้เกิดความมั(นใจ และ
มาตรการเชิงรุกต่างๆเพื(อป้องกนัก่อนเกิดเหตฉุุกเฉิน รวมถึงยงัได้ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ที(เป็นการคํานึงถึงสงัคมและ
ชมุชน ดงันี � 
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4.1 จัดตั 2งศูนย์ความปลอดภยั บริษัท เจดับเบิ 2ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จาํกัด (มหาชน)  

ศูนย์ความปลอดภยัสินค้าอนัตราย (Dangerous Goods Port Safety, DGPS) เป็นหน่วยงานหนึ(งของบริษัท เจ
ดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) ในฐานะผู้ประกอบการคลงัสินค้าอนัตราย ท่าเรือแหลมฉบงั ภายใต้
การกํากบัดแูลของการทา่เรือแหลมฉบงั มีวตัถปุระสงค์เพื(อให้เกิดการควบคมุให้การดําเนินงานของบริษัทฯ ให้เกิด
ความปลอดภยัต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ(งแวดล้อม ตลอดจนเกิดความสมัพนัธ์อนัดีต่อชุมชนโดยรอบคลงัสินค้า 
โดยที(ผ่านมาทางบริษัทฯ ได้มีการดําเนินการเรื(องความปลอดภยัที(อาจส่งผลกระทบต่อสงัคมและชุมชนอย่าง
เคร่งครัด ภายใต้แนวคิด “ป้องกันก่อนเกิดเหตุ” และยังไม่เคยเกิดเหตุวิกฤตฉุกเฉินขึ �นจากการให้บริการ
คลงัสินค้าอนัตราย และศนูย์กระจายสินค้าอนัตรายและเคมีภณัฑ์ บริเวณท่าเรือแหลมฉบงัของบริษัทฯ โดยศนูย์
ความปลอดภัย บริษัท เจดับเบิ �ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) ปฏิบัติงานที(เกี(ยวกับสงัคมและชุมชน
ดงัตอ่ไปนี �  

ภาระกิจหลกั  

- จัดตั 2งศูนย์ข้อมูลด้านความปลอดภยัสินค้าอันตราย (Safety Data Center)  

• ทําหน้าที(ในการจัดเก็บเอกสารข้อมลูสินค้าอนัตราย Safety Data Sheet (SDS) ได้แก่ ข้อมูลผู้ นํา
เข้าสง่ออกสารเคมี ชื(อสารเคมี วิธีการจดัการสารเคมีเมื(อเกิดเหต ุเบอร์ติดตอ่เจ้าหน้าที( เป็นต้น และ
ให้ข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ที(ขอความช่วยเหลือเกี(ยวกับการจัดการสารเคมีกรณีเกิดเหตุการณ์
ฉกุเฉิน 

• จํานวนเอกสารสนิค้าอนัตรายที(บริษัทฯ จดัเก็บตอ่ปีมีมากกวา่ ��,000 ฉบบัปี โดยเอกสาร SDS จะ
ถกูจดัเก็บอย่างเป็นระบบในฐานข้อมลู DG-Net ซึ(งผู้ เกี(ยวข้องสามารถตรวจค้นข้อมลูได้ตลอด 24 
ชั(วโมง  

• ข้อมลูสนิค้าอนัตรายถือวา่เป็นแหลง่ข้อมลูที(สาํคญัมาก สาํหรับการจดัการสนิค้าอนัตรายทั �งสภาวะ
ปกติและสภาวะฉกุเฉิน โดยสินค้าอนัตรายที(ผ่านเข้าออกท่าเรือแหลมฉบงัคิดเป็นจํานวนมากกวา่ 
70% ของสินค้าอนัตรายที(ผ่านเข้าออกประเทศไทย ดั �งนั �นเมื(อเกิดเหตุฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นภายใน
บริเวณท่าเรือหรือระหวา่งการขนสง่ไปยงัโรงงานตา่งๆ ทั(วประเทศ หน่วยงานทั �งภาครัฐและเอกชน
สามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมลูดงักล่าวเพื(อจดัการและระงบัเหตไุด้ทนัต่อเหตกุารณ์ ช่วยลด
ผลกระทบตา่งๆ ที(อาจสง่ผลตอ่ชมุชน สงัคมและสิ(งแวดล้อม  

- การจัดฝึกอบรมและการซ้อมแผนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที�เกี�ยวข้อง  

• ฝึกซ้อมดบัเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจําปี 2561 จํานวน 3 ครั �ง ร่วมกับเทศบาลนคร
แหลมฉบงั 

• ฝึกซ้อมแผนฉกุเฉินสารเคมีรั(วไหลประจําปี 2561 จํานวน 1 ครั �ง ร่วมกบัเทศบาลนครแหลมฉบงั 
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• เป็นวิทยากรบรรยายการเตรียมความพร้อมด้านข้อมลูสารเคมีในกรณีเกิดอบุตัิเหตสุารเคมี ในพื �นที(
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ร่วมกับภาคีเครือข่าย Health/Non Health การจัดการ
อบุตัิภยัสารเคมี ในพื �นที(ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC)   จดัโดย สาํนกังานป้องกนัควบคมุ
โรคที( 6 จงัหวดัชลบรีุ 

• จดัอบรมหลกัสตูร "Dangerous Good Train the Trainer 2018" ร่วมกบัทา่เรือแหลมฉบงัและลกูค้า
ผู้ใช้บริการ ร่วม 30 บริษัท ภายในประเทศ 

• ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และฝึกซ้อมการรักษาความปลอดภัยท่าเรือแหลมฉบัง ประจําปี 2561 
ร่วมกบัเทศบาลนครแหลมฉบงั, ผู้ประกอบการทา่เทียบเรือแหลมฉบงั, หน่วยงานการแพทย์จงัหวดั 
และมลูนิธิภายในจงัหวดัชลบรีุ 

• ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินสารเคมีไนโตรเซสลโูลส และอพยพหนีไฟฉุกเฉิน ร่วมกับบริษัท โนเบล เอ็นซี 
จํากดั 

 
 
 

 
- ควบคุมความปลอดภัยโดยการเก็บตัวอย่างสินค้าอันตรายมากกว่า 150 ครั �ง/ปี ซึ(งผู้ ที(จะดําเนินการเก็บ

ตวัอย่างสินค้าอนัตรายนั �น ต้องมีการสวมใสอ่ปุกรณ์เพื(อความปลอดภยั และใช้วิธีการ/อปุกรณ์เก็บตวัอยา่ง
สารเคมีที(เหมาะสมและปลอดภยั 
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- ควบคมุความปลอดภยัการขนถ่ายตู้สินค้าอนัตราย ณ ทา่เทียบเรือ โดยอปุกรณ์/เครื(องมือและบริเวณที(มีการ
ขนถ่ายสนิค้าอนัตราย ต้องปราศจากความเสี(ยงตา่งๆ เช่น การก่อเกิดประกายไฟ การรั(วไหลของสารเคมี เป็น
ต้น 

 
 
 
 
 
 

- ตรวจสอบอณุหภมูิตู้สินค้าควบคมุอณุหภมูิ (Reefer Container) เนื(องจากสินค้าอนัตรายบางชนิดต้องบรรจุ
อยู่ในตู้สินค้าควบคุมอุณหภูมิ เพื(อป้องกันการเกิดปฏิกิริยากับความร้อน ซึ(งเสี(ยงต่อการระเบิด/เพลิงไหม้ 
ดงันั �นจึงต้องมีการการตรวจสอบอณุหภมูิตู้สนิค้าอยา่งสมํ(าเสมอ  

 
 
 
 
 
 
 
 

- ตรวจปริมาณสารเคมีที(กระจายอยู่ในอากาศ สําหรับสถานที(จัดเก็บสินค้าอนัตราย โดยการตรวจปริมาณ
สารเคมีที(กระจายอยู่ในอากาศสําหรับประเมินความเสี(ยงการรั(วไหลของสารเคมี โดยใช้เครื(องมือที(เรียกว่า 
VOC/Gas Detector ซึ(งเป็นเทคโนโลยีมาตรฐานสากล จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ(งให้ผลการตรวจวัดที(
ถกูต้อง เชื(อถือได้และแมน่ยําสงู  

มาตรการเชิงรุกเพื�อป้องกนัก่อนเกิดเหตุ  

- ตรวจสอบความปลอดภยับนเรือขนสง่สินค้าอนัตราย (ขาเข้า) จํานวนมากกว่า 4,500 ลํา/ปี โดยทีม Safety 
จะดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตู้สินค้าอนัตรายที(บรรทุกอยู่บนเรือเทียบกับข้อมูลสินค้า
อนัตราย (Safety Data Sheet) ที(สง่ผ่าน DG-Net นอกจากนั �น จะมีการสุม่ตรวจสภาพตู้สินค้าอนัตรายและ
การรั(วไหลของสารอนัตรายที(บรรทกุอยูบ่นเรือสนิค้า 
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- สุ่มตรวจสภาพรถขนส่งสินค้าอนัตราย เนื(องจากรถที(จะทําการขนส่งสินค้าอนัตรายได้นั �น ต้องมีสภาพรถที(
เป็นมาตรฐาน สอดคล้องตามกฏหมาย (พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ.����) รวมถึงพนกังานขบัรถต้องมี
ความพร้อมในการปฏิบตัิหน้าที( เช่น พกัผ่อนอย่างเพียงพอ ไม่เสพสิ(งมึนเมา เป็นต้น โดยทําการตรวจสภาพ
รถและพนกังานขบัรถที(รับสนิค้าอนัตรายกลุม่ที( � (วตัถรุะเบิด, ก๊าซพิษ และกมัมนัตภาพรังส)ี 
 
 
 
 
 
 

 
- ตรวจสอบสภาพพื �นที(/เส้นทางการขนส่งสินค้าอันตรายในเขตท่าเรือแหลมฉบัง เนื(องจากสภาพเส้นทาง

สาํหรับขนสง่สนิค้าอนัตรายต้องปราศจากความเสี(ยง เช่น พื �นถนนไมชํ่ารุด และแสงสวา่งเพียงพอตอ่การขบัขี(
ของพนกังานขบัรถ เป็นต้น โดยทีม Safety จะสง่ปัญหาและความเสี(ยงที(พบให้ท่าเรือแหลมฉบงัทราบ เพื(อ
ดําเนินการแก้ไขตอ่ไป 

การจัดการเมื�อเกดิภาวะฉุกเฉิน 

- บริษัทฯ จดัตั �งทีมฉกุเฉิน/ศนูย์รับแจ้งเหตุฉกุเฉินตลอด �� ชั(วโมง โดยมีเจ้าหน้าที(ทีมจดัการเหตฉุกุเฉิน นกั
เคมีและผู้ เชี(ยวชาญด้านสนิค้าอนัตรายประจําอยูต่ลอด �� ชั(วโมง พร้อมด้วยวสัด/ุอปุกรณ์กู้ภยัสารเคมีที(เป็น
มาตราฐานสากล เช่น รถฉกุเฉิน, ชุดป้องกนัสารเคมีระดบัสงูสดุหรือชดุ Level A  เป็นต้น เพื(อเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการรับมือกบัเหตฉุกุเฉินที(อาจเกิดขึ �น โดยในปี 2561 ทีมฉกุเฉินของบริษัทฯ สามารถระงบัเหตุ
ฉกุเฉินจากสนิค้าอนัตราย จํานวนไมต่ํ(ากวา่ 58 ครั �ง  

 
 
 
 
 
 

 
- ศูนย์ความปลอดภยัมีแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินสารเคมีรั(วไหล การเกิดเพลิงไหม้ โดยแบ่งออกเป็น 4 

ระดบั โดยฝ่ายที(เกี(ยวข้องกบัการจดัการเหตุฉุกเฉินนั �น สามารถแบ่งได้เป็น � ฝ่าย คือ ฝ่ายบญัชาการและ
ฝ่ายสนบัสนนุ ดงันี � 
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1. แผนฉกุเฉินระดบัที( �: เหตฉุกุเฉินที(ศนูย์ความปลอดภยัสามารถระงบัได้ โดยไมข่อการสนบัสนนุจากการ

ทา่เรือแหลมฉบงั 
 

2. แผนฉกุเฉินระดบัที( �: เหตฉุกุเฉินระดบัการทา่เรือแหลมฉบงั หนว่ยงานต้องขอรับความช่วยเหลอืจาก

หนว่ยงานภายนอก เช่น หนว่ยดบัเพลงิทา่เรือ 
 

3. แผนฉกุเฉินระดบัที( �: เหตฉุกุเฉินระดบัเทศบาลนครแหลมฉบงั โดยทา่เรือเป็นผู้บญัชาการณ์เหตฉุกุเฉิน
และบริษัทฯ ทําหน้าที(สนบัสนนุและให้ข้อมลูการจดัการเหตฉุกุเฉิน  
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4. แผนฉกุเฉินระดบัที( �: เหตฉุกุเฉินระดบัประเทศ 

 
จากการดาํเนินงานดงักลา่ว ศนูย์ความปลอดภยั บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) จงึได้รับรางวลั 
ดงันี � 

1. กิจกรรมดําเนินการมาตรการเชิงป้องกนัตามปัจจยัเสี(ยงด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั ประจําปี 2561  
ระดบัทอง 

2. การประกวดสถานประกอบกิจการต้นแบบดเีดน่ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน ประจําปี 2561 ชมเชยระดบัจงัหวดั 
 

4.2 กิจกรรมเพื�อสังคมและชุมชนอื�นๆ  

- ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการจดัการเกี(ยวกบัการร้องทกุข์ของชมุชน เช่น การซ่อมแซมถนนที(ชํารุดบริเวณหน้า
คลงัสินค้าให้กลบัมาใช้งานได้ปกติ การให้อาสาจราจรของบริษัทฯ ไปช่วยอํานวยความสะดวกในการให้
สญัญาณจราจร เป็นต้น 

- การเน้นการจ้างงานคนในพื �นที( ซึ(งพื �นที(คลงัสนิค้าหลกัของบริษัทฯ บริเวณแหลมฉบงั ได้มีการจ้างคนในพื �นที(
เป็นสดัสว่นร้อยละ 16% ของพนกังานทั �งหมด 

- โครงการการจ้างงานคนพิการ 
- กิจกรรมเลี �ยงอาหารวา่งและมอบของบริจาค ณ สถานสงเคราะห์เด็กออ่นรังสติ  
- เลี 2ยงอาหารกลางวันและบริจาคเงนิช่วยเหลือผู้พิการ ณ สถานสงเคราะห์คนพิการ การุณยเวศน์ 
- มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที�โรงเรียนบ้านนํ 2าปัวพัฒนา จ.น่าน 
- กิจกรรมปรับปรุงภมูิทศัน์ และกิจกรรมตา่งๆ ของโรงเรียนเทพนรรัตน์ จงัหวดัสมทุรสาคร 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี�ยง    

 

11.1 การจัดการความเสี�ยง 

     
บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับความเสี(ยงที(อาจเกิดขึ �น และส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน โดยได้จัดตั �ง   

คณะกรรมการบริหารความเสี(ยง เพื(อติดตามและกําหนดแนวทางบริหารจดัการความเสี(ยงให้อยู่ในระดบัที(ยอมรับได้   
คณะกรรมการบริหารความเสี(ยงงประกอบด้วย รองประธานเจ้าหน้าที(บริหาร เป็นประธานกรรมการ และผู้บริหาร 
ระดบัสงูเป็นกรรมการ โดยมีการดําเนินงานดงัตอ่ไปนี �   

1. กําหนดนโยบายบริหารความเสี(ยงองค์กร ให้สอดคล้องกบัทิศทางในการดําเนินธุรกิจตามมาตรฐานสากล   
มุ่งเน้นการบริหารความเสี(ยงที(สําคญัทั �ง 4 ด้าน ได้แก่ ความเสี(ยงด้านกลยทุธ์ ด้านการปฏิบตัิงาน ด้านการเงิน และ   
ด้าน การปฏิบตัิตามกฎระเบียบที(เกี(ยวข้อง   

2. พิจารณาความเสี(ยงที(สําคญัระดบัองค์กร รวมถึงมีการวิเคราะห์ และประเมินความเสี(ยงเพื(อจัดทําสรุป   
ความเสี(ยงระดบัองค์กร (Corporate Risk Profile) และกําหนดดชันีชีวดัความเสี(ยง (Key Risk Indicator) เพื(อใช้เป็น 
สญัญานเตือนภยัลว่งหน้า และให้มีการบริหารจดัการความเสี(ยงเหลา่นั �นได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

3. ติดตามและทบทวนความเสี(ยงเหล่านั �นทุกไตรมาสเพื(อให้สอดคล้องและทันกับสภาพแวดล้อมในการ
ดําเนินธุรกิจที(เปลี(ยนแปลงไป กํากบัดแูลให้มีการบริหารจดัการความเสี(ยงให้อยูใ่นระดบัที(ยอมรับได้ 

4. รายงานผลการพิจารณาความเสี(ยงให้กบัคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ             
 

11.2 การควบคุมภายใน 

 
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิผล

ของระบบควบคมุภายใน เพื(อให้มั(นใจได้ว่าระบบการควบคมุภายในของกลุม่บริษัทฯ 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( 1/2562 เมื(อวนัที( 21 กุมภาพนัธ์ 2562 และที(ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั �งที( 1/2562 เมื(อวนัที( 21 กุมภาพนัธ์ 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคมุภายใน (ซึ(งรวมถึงการบริหารจดัการความเสี(ยง) และซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบริหาร เพื(อประเมินระบบ
การควบคมุภายในของบริษัทฯ ในด้านตา่งๆ  5 สว่น ได้แก่ 

(1) สภาพแวดล้อมการควบคมุ (Control Environment) 
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(2) การประเมินความเสี(ยง (Risk Assessment) 
(3) กิจกรรมควบคมุ (Control Activities) 
(4) สารสนเทศและการสื(อสาร (Information and Communications) 
(5) กิจกรรมการตดิตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในและ 
การจดัให้มีบคุลากรอยา่งเพียงพอที(จะดําเนินการตามระบบควบคมุภายในได้อยา่งมปีระสทิธิภาพ รวมทั �งมีการติดตาม
ควบคมุดแูลการดําเนินงานของบริษัทย่อยเพื(อให้สามารถป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของบริษัทฯ  
และบริษัทย่อยจากการที(กรรมการหรือผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอํานาจ สําหรับการควบคุมภายใน    
หัวข้ออื(น คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที(เพียงพอและเหมาะสมแล้วเช่นกัน โดยสรุป 
สาระสาํคญัได้ดงันี �  

1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)   

1.1 บริษัทฯ ให้ความสําคัญในการสร้างความซื(อตรง (Integrity) และจริยธรรม (Ethical Values)               
มีการกําหนดโครงสร้างองค์กร ขอบเขตอํานาจ ความรับผิดชอบของแตล่ะตําแหนง่งานให้เหมาะสม รวมถึงมีการจดัทํา 
คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั(น เพื(อเป็นแนวทางการปฏิบตัิงานของกรรมการ ผู้บริหารและ 
พนกังานทกุฝ่าย โดยเริ(มต้นสื(อสารให้รับทราบผา่นการปฐมนิเทศพนกังานใหม ่รวมถึงได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ และระบบ   
อินเตอร์เน็ตของบริษัทฯ 

1.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ มีความรู้เกี(ยวกับธุรกิจ และมีความเชี(ยวชาญที(หลากหลายที(เป็น   
ประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทําหน้าที(กํากับดูแล (Oversight) และ 
พฒันาการดําเนินการ ด้านการควบคมุภายใน รวมทั �ง กํากบัดแูลให้มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจที(ชดัเจน   
และวดัผลได้ 

1.3 ฝ่ายบริหารได้จดัให้มีโครงสร้างสายการรายงาน และกําหนดอํานาจในการสั(งการ ซึ(งจํากดัอํานาจ 
หน้าที( และความรับผิดชอบอยา่งเหมาะสมระหวา่งคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัสงู ผู้บริหาร และพนกังาน  

1.4 บริษัทฯ ให้ความสําคัญ และมีกระบวนการในการพัฒนา และรักษาบุคลากรที(มีความ รู้    
ความสามารถให้อยู่กับองค์กร และมีการเตรียมพร้อมสําหรับการขาดบุคลากรที(มีความรู้และความสามารถ รวมถึง 
ผู้บริหารที(จะมาสบืทอดในตําแหนง่ที(สาคญั 

1.5 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการสื(อสารให้บคุลากรทกุคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคมุ   
ภายในและจดัให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบตัิ ในกรณีที(จําเป็น 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทฯ ได้กําหนดการควบคุมภายในองค์กร เพื(อให้การดําเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายและโปร่งใสเพียงพอ เหมาะสม 
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2.  การประเมินความเสี�ยง (Risk Assessment) 

2.1 บริษัทฯ ได้แต่งตั �งคณะกรรมการบริหารความเสี(ยง และมีการกําหนดนโยบาย วิธีการ วิเคราะห์ 
ประเมินความเสี(ยง รวมทั �ง มีการติดตามการเปลี(ยนแปลงของปัจจัยเสี(ยง หรือเหตุการณ์ที(อาจมีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงาน เพื(อรายงานผลตอ่คณะกรรมการบริษัทในทกุไตรมาส 

2.2 บริษัทฯ กําหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี(ยง ซึ(งเป็นตวัแทนของหนว่ยงานเจ้าของความเสี(ยง 
(Risk Owner) มีหน้าที(ติดตามให้มีการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน และแผนการบริหารความเสี(ยงที(
กําหนดไว้ 

2.3 บริษัทฯ มีมาตรการ และแผนปฏิบัติงานเพื(อจัดการความเสี(ยง โดยอาจเป็นการยอมรับ                
ความเสี(ยงนั �น (acceptance) การลดความเสี(ยง (reduction) การหลีกเลี(ยงความเสี(ยง (avoidance) หรือการร่วมรับ
ความเสี(ยง (sharing) 

2.4 บริษัทฯ มีแนวทางที(จะประเมินโอกาสที(จะเกิดเหตุการณ์ทุจริต โดยมีการใช้แหล่งข้อมูลจากทั �ง
ภายในและภายนอกองค์กร มีการสอบทานจากหน่วยงานที(เป็น Cross Function หากพบว่ามีเหตุการณ์ทุจริต             
ได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิไว้แล้วในระเบียบข้อบงัคบัด้านทรัพยากรบคุคล 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ มีการประเมิน วิ เคราะห์ ปัจจัยที(จะมีผลกระทบต่อ                   
การดําเนินงาน และการเปลี(ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ เพื(อกําหนดมาตรการให้ความเสี(ยงอยู่ในระดบัที(ยอมรับได้      
อยา่งเพียงพอ 

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

3.1 บริษัทฯ มีการสร้างและกําหนดระบบการควบคุมการปฏิบัติงาน เพื(อช่วยลดความเสี(ยงจากการ      
ไมบ่รรลวุตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายที(กําหนดไว้ 

3.2 บริษัทฯ จดัให้มีนโยบายและระเบียบแนวทางปฏิบตัิงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรในธรุกรรมด้านการเงิน 
การจดัซื �อ การบริหารงานทั(วไป และให้ความสาํคญัเรื(องการแบง่แยกหน้าที(ความรับผิดชอบ รวมถึงลาํดบัชั �นการอนมุตัิ
ของผู้บริหารในแตล่ะระดบัไว้อยา่งชดัเจน 

3.3 บริษัทฯ ออกแบบระบบการควบคุมภายใน โดยกําหนดไว้เป็นส่วนหนึ(งในขั �นตอนการปฏิบัติงาน     
ในระดบัองค์กร และกระบวนการทางธุรกิจของหน่วยงานต่างๆ และผลกัดนัแต่ละหน่วยงานให้มีการสอบทานการ
ปฏิบตัิงานด้วยตนเอง (Control Risk Self-Assessment)  

3.4 บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีการควบคมุการเข้าถึงข้อมลูบริษัทฯ โดยกําหนดนโยบายเกี(ยวกบัการควบคมุ
การเข้าถึงระบบสารสนเทศในแต่ละระบบงาน (Access Control) ไว้ชดัเจน เพื(อป้องกนัการเข้าไปใช้ หรือแก้ไขข้อมูล
จากบคุคลที(ไมเ่กี(ยวข้องในสว่นของการปฏิบตัิงาน 

3.5 บริษัทฯ มีการกําหนดระบบการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศในแต่ละระบบงาน (Access 
Control) รวมทั �ง ได้จัดทําแผนฉุกเฉินเพื(อรองรับกรณีที(เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที(มีผลกระทบกับระบบสารสนเทศ 
(Disaster Recovery Plan : DRP) แล้ว 
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3.6 บริษัทฯ มีนโยบายติดตามการทําธุรกรรมของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ที(เกี(ยวข้อง
กบับคุคลดงักลา่ว ต้องผา่นขั �นตอนการอนมุตัิที(กําหนด 

3.7 บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามดแูลการดําเนินงานของบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมอยา่งสมา่เสมอ โดย
กําหนดแนวทางให้บคุคลที(บริษัทฯ แตง่ตั �งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทยอ่ยหรือร่วมนั �น 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ กําหนดให้มีระบบควบคุมการปฏิบัติงาน ไว้เพียงพอและ 
เหมาะสม เพื(อลดความเสี(ยงจากการไมบ่รรลวุตัถปุระสงค์ และเป้าหมายที(กําหนดไว้  

4. สารสนเทศและการสื�อสาร (Information and Communication) 

4.1 บริษัทฯ ใช้ข้อมูลที(ได้ตรวจสอบความถูกต้อง มีรายละเอียดอย่างเพียงพอ และทันต่อเวลามาใช้ 
ประกอบการประชมุ เพื(อตดัสนิใจในประเด็นที(มีความสาํคญั  

4.2 บ ริ ษัทฯ ไ ด้รวบรวมและพิจารณาข้อมูลที( เ กี( ยวข้องทั �งจากภายในและภายนอกองค์กร                        
เพื(อประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจ โดยหน่วยงานจะต้องกําหนดให้มีการจัดส่งข้อมูลที( เหมาะสมและ                        
มีการตรวจสอบความถกูต้องก่อนนําไปใช้   

4.3 บริษัทฯ ดําเนินการเพื(อให้คณะกรรมการบริษัท มีข้อมลูที(สาํคญัอยา่งเพียงพอสาํหรับใช้ประกอบการ  

ตดัสนิใจ โดยได้จดัทําและสง่หนงัสอืเชิญประชมุพร้อมกบัให้ข้อมลูและรายละเอียดที(เกี(ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท  
และกรรมการชุดย่อย เพื(อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วนั และมีการบนัทึกรายงานการประชุม        
ซึ(งมีรายละเอียดที(ทําให้สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบตัิหน้าที(ของกรรมการได้   

4.4 บริษัทฯ จัดทําบญัชี โดยเลือกใช้นโยบายตามหลกัการบญัชีที(รับรองทั(วไป และได้จัดเก็บเอกสาร   
ประกอบการบนัทกึตา่งๆ อยา่งเหมาะสม   

4.5 บริษัทฯ มีกระบวนการ และช่องทางการสื(อสารที(เพียงพอ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื(อให้ 
สามารถควบคมุการดําเนินงานได้โดยสะดวก และมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอยา่งสมํ(าเสมอ   

4.6 บริษัทฯ มีช่องทางในการรับข้อมูลแจ้งการกระทําทุจริต ทั �งภายในและภายนอกให้คณะกรรมการ   
บริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ โดยแจ้งไว้ผา่นหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ บริษัทฯ มีการจดัการข้อมลูที(เป็นระบบเหมาะสม และมีระบบสารสนเทศ  
รวมถึงระบบข้อมลูที(มีเนื �อหาเพียงพอ ถกูต้อง เหมาะสม ต่อการตดัสินใจของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้น รวมทั �ง     
มีกระบวนการสื(อสารข้อมูล ทั �งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร ที(กําหนดไว้อย่างเหมาะสมต่อการควบคุม               
การดําเนินงานของบริษัทฯ  

5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)  

5.1 บริษัทฯ กําหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลของระบบการควบคุมภายในที(กําหนดไว้ว่ายงัมี 
ประสิทธิภาพ ผลการดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที(กําหนด โดยการจัดให้มีการวิเคราะห์           
การรายงาน และการประชมุอยา่งสมํ(าเสมอ 
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5.2 บริษัทฯ กําหนดให้มีการตรวจสอบภายใน โดยให้ผู้ ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั �งนี � เพื(อให้ผู้ตรวจสอบสามารถปฏิบตัิงานและเสนอรายงานผลการตรวจสอบได้
อยา่งอิสระ 

5.3 ฝ่ายบริหารต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัททนัทีที(เกิดเหตกุารณ์ หรือสงสยัวา่มีเหตกุารณ์ทจุริต 
อยา่งร้ายแรง มีการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระทําที(ผิดปกติอื(น ซึ(งอาจกระทบตอ่ชื(อเสยีงและฐานะการเงินของบริษัทฯ   
อยา่งมีนยัสาํคญั ซึ(งการรายงานข้อบกพร่องที(เป็นสาระสาํคญั พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา ตอ่คณะกรรมการบริษัท/ 
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื(อพิจารณาภายในระยะเวลาอนัควร  

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการติดตามการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที(วางไว้            
มีระบบการควบคมุภายในที(ดี รวมถึงมีผู้ตรวจสอบภายในที(ทําหน้าที(สอบทานการปฏิบตัิงาน ความเพียงพอของระบบ 
การควบคมุภายใน และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสมํ(าเสมอ  

นอกจากนี � ดร. เกียรตินิยม คณุติสขุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4800 จาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช 
โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั ผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปีสิ �นสดุ ณ วนัที( 31 ธันวาคม 2561 รวมถึง
เป็นผู้ สอบบญัชีที(ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นเกี(ยวกับการประเมินประสิทธิภาพการ
ควบคมุภายในด้านบญัชีวา่ไมพ่บข้อบกพร่องที(เป็นสาระสาคญั 

6. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯ ว่าจ้าง บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากัด (Outsource) เป็นผู้ ให้บริการตรวจสอบภายใน โดยมี
นางสาวกรกช วนสวสัดิd เป็นตวัแทนจากบริษัทดงักล่าว ทั �งนี � สามารถอ่านประวตัิหวัหน้างานตรวจสอบภายในได้ที(
เอกสารแนบ 3 
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12. รายการระหว่างกัน 

 
12.1 ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

ในปี 2561 บมจ.เจดับเบิ �ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ และบริษัทย่อย (บริษัท) มีรายการกับบุคคลและกิจการที(
เกี(ยวข้องกัน ซึ(งแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินที(ตรวจสอบแล้ว ข้อ 5 ในงบการเงินประจําปี 2561 โดย                
ผู้ตรวจสอบบญัชีรับอนญุาตได้สรุปรายการกบับคุคลและกิจการที(เกี(ยวข้องกนัในการทํารายการดงักลา่ววา่รายการที(มี
ระหว่างกนัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กบับคุคลและนิติบคุคลที(อาจมีความขดัแย้งที(เกิดขึ �นเป็นรายการที(เป็นไปเพื(อ
การดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื(อนไขการค้าทั(วไป ในลกัษณะเดียวกบัที(วิญ�ชูนจะพึงกระทํา
กบัคู่สญัญาทั(วไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอํานาจตอ่รองทางการค้าที(ปราศจากอิทธิพลในการที(คู่สญัญาอีกฝ่ายมี
สถานะเป็นบุคคลที(อาจมีความขดัแย้ง (Arm's Length Basis) และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย และบุคคลที(อาจมีความขดัแย้ง สําหรับรายการที(มีนยัสําคญัและต้องดําเนินการตามระเบียบปฏิบตัิของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ(งรายการ
ดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการและได้ให้ความเห็นว่าเป็นรายการที(สมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 

12.2    มาตรการและขั 2นตอนการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกัน 

 
บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย มีเป้าหมายในการประกอบการเพื(อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น มีนโยบายการเปิดเผยข้อมลูให้แก่นกัลงทนุ
อย่างเพียงพอรวมทั �งยึดถือปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อกําหนด และกฏหมายต่างๆในประเทศที(บริษัทฯ ประกอบการอยู่ 
ดงันั �น เพื(อให้การดําเนินการเกี(ยวกับรายการระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับบุคคลหรือกิจการที(เกี(ยวข้องกันเป็นไปอย่าง
โปร่งใส ลดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และสอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการที(ดี และเป็นไปตามกฏหมายกฏ
ระเบียบ และข้อบงัคบัของหน่วยงานกํากับดแูลที(เกี(ยวข้อง เช่น ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในอนัที(จะทําให้ผู้ลงทนุมีข้อมลูอย่างเพียงพอตอ่การใช้
ดลุยพินิจในการตดัสนิใจลงทนุได้ บริษัทฯ จึงกําหนดแนวทางการทํารายการระหวา่งกลุม่บริษัทฯ กบับคุคลหรือกิจการ
ที(เกี(ยวข้องกนั เพื(อเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาทํารายการดงัรายละเอียดตอ่ไปนี � 

การทํารายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที(อาจมีความขดัแย้ง บริษัทฯ จะพิจารณา
ดําเนินการเสมือนหนึ(งทํารายการกบับคุคลภายนอก (arm’s length basis) เพื(อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ โดยจะต้อง
มีเงื(อนไขการค้าที(มีราคาและเงื(อนไขที(เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ในกรณีที(ไม่ชดัเจนว่าราคา
ระหว่างกนัเข้าขา่ย arm’s length basis หรือไม่ จะต้องนําเสนอรายการดงักลา่วหารือตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพื(อ
ขอความเห็นชอบก่อนทํารายการ 
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บริษัทฯ มีการมอบอํานาจอนมุตัิวงเงินแก่ผู้บริหารตามลาํดบัขั �น โดยจะกําหนดอํานาจของผู้มีสทิธิอนมุตัิตาม
วงเงินที(กําหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารที(มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์โดยสว่นตวัเป็นผู้อนมุตัิทํารายการที(เกี(ยวโยงกนัซึ(งตนมีสว่นได้เสีย และกรรมการที(มีสว่นได้เสียในการตก
ลงเข้าทํารายการที(เกี(ยวโยงกนัต้องไม่เข้าร่วมประชมุและไม่มีสิทธิออกเสียงในที(ประชุม โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ทําหน้าที(สอบทานการทํารายการระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที(เกี(ยวโยงกัน และให้ดําเนินการตาม
หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การทํารายการระหว่างบริษัทฯ กบับริษัทที(มีบคุคลที(
อาจมีความขัดแย้งมีสัดส่วนการถือหุ้ นตํ(ากว่าร้อยละ 10 จะไม่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ                   
ซึ(งสอดคล้องกบัประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เรื(องการเปิดเผยการเข้าทํารายการที(เกี(ยวโยงกนัของบริษัท
จดทะเบียน 

การทํารายการระหวา่งกนัพึงกระทําได้ตามปกติเนื(องจากเป็นการทํารายการตามปกติธุรกิจและตามเงื(อนไข
การค้าโดยทั(วไปเสมือนลกูค้าภายนอกทั(วไปโดยปกติ รวมทั �งราคาหรือค่าตอบแทนอยูใ่นกรอบซึ(งต้องได้รับอนมุตัิตาม
ระเบียบปฏิบตัิทางการเงินของบริษัทฯ และต้องทบทวนการคดัเลอืกผู้ขายและผู้ผลติ (vendor selection process) อยู่
เสมอเพื(อให้แน่ใจวา่ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสแก่ผู้ประกอบการนอกกลุม่ ซึ(งอาจให้ผลประโยชน์แก่บริษัทฯ มากกว่าและ
เป็นแหลง่ภายนอกสาํหรับการเปรียบเทียบราคา และเงื(อนไขทางการค้า 

บริษัทฯ ทําการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันโดยยึดแนวปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัที( 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(อสอบทานและ                    
ให้ความเห็นตอ่ความจําเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการว่าเป็นไปเพื(อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ หรือไม่ก่อน
รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทตอ่ไป นอกจากนี �ฝ่ายบญัชีจะนําเสนอรายการระหวา่งกนัทกุๆเดือน เพื(อให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ          
ตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

 

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

ในอนาคต บริษัทฯ อาจมีความจําเป็นที(จะต้องเข้าทํารายการระหว่างกัน ทั �งที(เป็นรายการทางการค้า
ตามปกติธุรกิจและรายการที(ไมเ่ป็นไปตามการค้าปกติธุรกิจ โดยการเข้าทํารายการดงักลา่วจะต้องอยูใ่นเงื(อนไขราคาที(
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ ทั �งนี � บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามกฏหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์และข้อบงัคบั ประกาศ คําสั(ง หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) รวมถึงการปฏิบตัิ
ตามข้อกําหนดและปฏิบตัิเกี(ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทํารายการที(เกี(ยวโยงกันและการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ(ง
สินทรัพย์ที(สําคญัของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย บริษัทฯ จะทําการเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที(ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
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รายการระหว่างกัน 

 
รายการระหว่างกนัของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที�อาจมีความขดัแย้งในปีบัญชีสิ 2นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560 และปีสิ 2นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 

บคุคล/นิติบคุคล 

ที"อาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ 
ปีบญัชีสิ นสุด  

ef ธ.ค. hi 
ปีบญัชีสิ นสุด  

ef ธ.ค. hf 

1.  นายชวนินทร์  
บณัฑติกฤษดา 

 

นายชวนินทร ์บณัฑติกฤษดา 
� ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 20.()* ณ 

วันที,  31 ธันวาคม 2561 (กลุ่ ม
บณัฑติกฤษดาถอืหุน้บรษิทัฯ รอ้ย
ละ *3.470) 

� เป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 
ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บรษิทัฯ 

� เ ป็นบุตรชายของนางพิมลทิพ 
บณัฑติกฤษดา ผู้ถือหุ้นใหญ่ และ
น้องชายของนางสาวอมรพรรณ 
บัณฑิตกฤษดา กรรมการผู้มี
อํานาจลงนาม และผู้บริหารของ
บรษิทัฯ 

 

1.1  ภาระคํEาประกนัเงนิกู ้
 

- คํEาประกนัเงนิกู้ยืมของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

 

 
 

*FF,3H3.I 

 
 
- 

 

 
– บริษัทฯ และบริษัทย่อยทําสัญญาเงินกู้กับ

สถาบันการเงินในประเทศเพื,อใช้ในการ
ดําเนินงาน โดยนายชวนินทร ์บณัฑติกฤษดา 
คํEาประกนัวงเงนิกู้รวมจํานวน  477,656,800 
บาทสําหรบัปีสิEนสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 2560
และ 0 บาทสําหรบัปีสิEนสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 
2561 

 

 
– เป็นรายการสนบัสนุนทางการเงนิใหบ้รษิทัฯ 

และเป็นประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของ
บรษิทัฯ 
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บคุคล/นิติบคุคล 

ที"อาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ 
ปีบญัชีสิ นสุด  

ef ธ.ค. hi 
ปีบญัชีสิ นสุด  

ef ธ.ค. hf 

2.  น า ง ส า ว อม ร
พรรณ บัณฑิต
กฤษดา  

 

นางสาวอมรพรรณ บณัฑติกฤษดา 
� ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 5.06* ณ 

วันที,  31 ธันวาคม 2561 (กลุ่ ม
บณัฑติกฤษดาถอืหุน้บรษิทัฯ รอ้ย
ละ *3.470) 

� เป็นกรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม และ
ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 

� เ ป็ นบุ ต รสาวของนางพิมล ทิพ 
บัณฑิตกฤษดา ผู้ถือหุ้นใหญ่และ
พี,สาวของ นายชวนินทร์ บัณฑิต
กฤษดา กรรมการผูม้อีํานาจลงนาม 
ผู้บ ริหาร  และผู้ถือหุ้น ใหญ่ของ
บรษิทัฯ 
 

2.1  ภาระคํEาประกนัเงนิกู ้
 

- คํEาประกนัเงนิกู้ยืมของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

 

 
 

477,656.8 

 
 
- 

 
 
– บริษัทฯ และบริษัทย่อยทําสัญญาเงินกู้กับ

สถาบันการเงินในประเทศเพื,อใช้ในการ
ดําเนินงาน โดยนางสาวอมรพรรณ บณัฑติ
กฤษดา คํE าประกันวงเงินกู้ รวมจํานวน 
477,656,800 บาทสําหรับปีสิEนสุดวันที, 31 
ธันวาคม 2560 และ 0 บาทสําหรบัปีสิEนสุด
วนัที, 31 ธนัวาคม 2561 

 
 
– เป็นรายการสนบัสนุนทางการเงนิใหบ้รษิทัฯ 

และเป็นประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของ
บรษิทัฯ 
 

3. นายจติชยั นิมติร
ปญัญา  

 

นายจติชยั นิมติรปญัญา 
� ถือหุ้นร้อยละ 9.4IN ณ วันที, 31 

ธนัวาคม 2561 (กลุ่มนิมติรปญัญา
ถอืหุน้บรษิทัฯ รอ้ยละ 16.4HO) 

� เป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 
และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 

� เป็นคู่สมรสของนางอจัฉรา นิมติร
ปญัญา กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม 
และกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ 

3.1  ภาระคํEาประกนัเงนิกู ้
 

- คํEาประกนัเงนิกู้ยืมของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

 

 
 

447,656.8 
 

 
 
- 
 

 

 
– บริษัทฯ และบริษัทย่อยทําสัญญาเงินกู้กับ

สถาบันการเงินในประเทศเพื,อใช้ในการ
ดําเนินงาน โดยนายจติชยั นิมติรปญัญา คํEา
ประกันวงเงินกู้รวมจํานวน 447,656,800 
บาท สําหรบัปีสิEนสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 2560 
และ 0 บาทสําหรบัปีสิEนสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 
2561 

 

 
– เป็นรายการสนบัสนุนทางการเงนิใหบ้รษิทัฯ 

และเป็นประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของ
บรษิทัฯ 
 



 

  
แบบ 56-1 ปี 2561บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 
 

สว่นที( 2 หน้า 115 / 122 
 

บคุคล/นิติบคุคล 

ที"อาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ 
ปีบญัชีสิ นสุด  

ef ธ.ค. hi 
ปีบญัชีสิ นสุด  

ef ธ.ค. hf 

4.  น า ง อั จ ฉ ร า 
นิมติรปญัญา 

 

นางอจัฉรา นิมติรปญัญา 
� ถือหุ้นร้อยละ 6.953 ณ วันที, 31 

ธนัวาคม 2561 (กลุ่มนิมติรปญัญา
ถอืหุน้บรษิทัฯ รอ้ยละ 16.4HO) 

� เป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 
และกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ 

� เป็นคู่สมรสของนายจติชยั นิมติร
ปญัญา กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม 
และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 
 

4.1  ภาระคํEาประกนัเงนิกู ้
 

- คํEาประกนัเงนิกู้ยืมของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

 

 
 

447,656.8 
 

 
 
- 
 

 
 
– บริษัทฯ และบริษัทย่อยทําสัญญาเงินกู้กับ

สถาบันการเงินในประเทศเพื,อใช้ในการ
ดําเนินงาน โดยนางอัจฉรา นิมิตรปญัญา    
คํEาประกันวงเงนิกู้รวมจํานวน 447,656,800 
บาทสําหรบัปีสิEนสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 2560 
และ N บาทสําหรบัปีสิEนสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 
2561 

 
 
– เป็นรายการสนบัสนุนทางการเงนิใหบ้รษิทัฯ 

และเป็นประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของ
บรษิทัฯ 

 

5. น า ง พิ ม ล ทิ พ 
บณัฑติกฤษดา 

 

 นางพมิลทพิ บณัฑติกฤษดา 
� ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 12.626 ณ 

วันที,  31 ธันวาคม 2561 (กลุ่ ม
บณัฑติกฤษดาถอืหุน้บรษิทัฯ รอ้ย
ละ *3.470) 

� เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ 
� เ ป็นมารดาของนายชวนินทร์  

บัณฑิตกฤษดา และนางสาวอมร
พรรณ บณัฑติกฤษดา กรรมการผู้
มอีํานาจลงนาม และผู้บรหิารของ
บรษิทัฯ 
 

5.1  ภาระคํEาประกนัเงนิกู ้
 

- คํEาประกนัเงนิกู้ยืมของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

 

 
 

30,000.0 

 
 

     - 

 
 
– บริษัทฯ และบริษัทย่อยทําสัญญาเงินกู้กับ

สถาบันการเงินในประเทศเพื,อใช้ในการ
ดําเนินงาน โดยนางพมิลทพิ บณัฑติกฤษดา 
คํEาประกนัวงเงนิกู้รวมจํานวน 30,000,000.0 
บาทสําหรบัปีสิEนสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 2560 
และ 0 บาทสําหรบัปีสิEนสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 
2561 

 
 
– เป็นรายการสนบัสนุนทางการเงนิใหบ้รษิทัฯ 

และเป็นประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของ
บรษิทัฯ 
 



 

  
แบบ 56-1 ปี 2561บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 
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บคุคล/นิติบคุคล 

ที"อาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ 
ปีบญัชีสิ นสุด  

ef ธ.ค. hi 
ปีบญัชีสิ นสุด  

ef ธ.ค. hf 

6. นางสาวเสาวณีย ์
อ ภิ วั น ท น์
โอภาศ 

นางสาวเสาวนีย ์อภวินัทน์โอภาศ 
� ถือหุ้ นบ ริษัทฯ  ร้ อ ย ล ะ  3.478        

ณ วันที, 31 ธนัวาคม 2561 (กลุ่ม
บณัฑติกฤษดาถอืหุน้บรษิทัฯ รอ้ย
ละ *3.470) 

� เ ป็นคู่ สมรสของนายชวนินทร์  
บัณฑิตกฤษดา กรรมการผู้มี
อํานาจลงนาม ผู้บรหิาร และผู้ถือ
หุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ  

� เคยเป็นกรรมการของ ATL บรษิทั
ย่อยของบรษิทัฯ 

6.1  ภาระคํEาประกนัเงนิกู ้
 

- คํEาประกนัเงนิกู้ยืมของ
บรษิทัย่อย 

 

 
 

5,000.0 

 
 
- 

 

 
–     บรษิทัย่อยทําสญัญาเงนิกูก้บัสถาบนัการเงนิ

ในประเทศเพื,อใช้ในการดําเนินงาน โดย
นางสาวเสาวณีย ์อภวินัทน์โอภาศ คํEาประกนั
วงเงนิกูร้วมจาํนวน 5,000,000.0 บาทสําหรบั
ปีสิEนสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 2560 และ 0 บาท
สําหรบัปีสิEนสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 2561 

 

 
– เป็นรายการสนับสนุนทางการเงนิใหบ้รษิทั

ย่อย และเป็นประโยชน์ในการดําเนินธุรกจิ
ของบรษิทัย่อย 

 

7. น า ง ส า ว เ พ็ญ
ป ร ะ ภ า  ร ว ม
ไมตร ี

 

นางสาวเพญ็ประภา รวมไมตร ี
� ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 3.3FN ณ 

วนัที, 31 ธนัวาคม 2561 
� เคยเป็นกรรมการของ ATL บรษิทั

ย่อยของบรษิทัฯ 
 

7.1  ภาระคํEาประกนัเงนิกู ้
 

- คํEาประกนัเงนิกู้ยืมของ
บรษิทัย่อย 

 

 
 

5,000.0 

 
 
- 

 

 
–    บรษิทัย่อยทําสญัญาเงนิกู้กบัสถาบนัการเงนิ

ในประเทศเพื,อใช้ในการดําเนินงาน โดย
นางสาวเพ็ญประภา รวมไมตรี คํEาประกัน
วงเงนิกูร้วมจาํนวน 5,000,000.0 บาทสําหรบั
ปีสิEนสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 2560 และ 0 บาท
สําหรบัปีสิEนสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 2561 

 

 

 
– เป็นรายการสนับสนุนทางการเงนิใหบ้รษิทั

ย่อย และเป็นประโยชน์ในการดําเนินธุรกจิ
ของบรษิทัย่อย 
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บคุคล/นิติบคุคล 

ที"อาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ 
ปีบญัชีสิ นสุด  

ef ธ.ค. hi 
ปีบญัชีสิ นสุด  

ef ธ.ค. hf 

8. บริษัท ศแบงค์ 
ซัสเทนเอเบิล 
เ อ็ น เ น อ ร์ ยี  
จาํกดั 

� บรษิทั ศแบงค์ ซสัเทนเอเบลิ เอน็
เนอร์ยี จํากัด ถือหุ้นโดยบุคคลที,
อาจมคีวามขดัแยง้กบับรษิทัฯ ดงันีE 

- นายชวนินทร ์บณัฑติกฤษดา ถอื
หุน้รอ้ยละ 25.423 

8.1  รายการกบั JWD 
- เงนิใหกู้ย้มืระยะสั Eน  
 
 

 
- ดอกเบีEยรบั 
 
 
- ลูกหนีEอื,น 

 

- 

 
- 

 

- 

 

 

 

222,340.0 

 
14,703.6 

 

14,703.6 

 

 
 
 

– นายชวนินทร ์บณัฑติกฤษดา ลงทนุใน บรษิทั 
ศแบงค์ ซสัเทนเอเบิล เอน็เนอร์ยี จํากดั ณ 
วนัที, 13 ธนัวาคม 2561 ภายหลงัจากที, JWD 
ตดัสินใจไม่ลงทุนในบรษิทัดงักล่าว รายการ
หนีEเงินกู้ยืมระยะสั EนนีEเกิดจากสัญญาเงินกู้
แปลงสภาพที,มอียู่ตั Eงแต่ปี 2560 และมียอด
เงนิกู้คงค้าง ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2561 เป็น
จํานวนเงินทั EงสิEน 222,340,000 บาท ซึ,งมี
แผนจะชาํระคนืใหแ้ลว้เสรจ็ในปี 2562 ( 1 ) 

 
– เป็นรายการสนับสนุนทางการเงนิใหบ้รษิทั 

ศแบงค์ ซสัเทนเอเบลิ เอน็เนอรย์ ีจํากดั ซึ,ง
เดิม บรษิัทฯ เคยพิจารณาความเป็นไปได้
ในการลงทุนธุรกิจพลังงาน จึงให้ความ
สนับสนุนในรูปแบบเงินกู้แปลงสภาพ แต่
เมื,อบรษิทัฯ ตดัสนิใจไมล่งทนุ เงนิกูด้งักลา่ว
ควรเร่งดําเนินการในการเรยีกชําระคืนให้
แล้วเสรจ็ตามแผนการชําระภายในไตรมาส
ที, 3/2562 และกําหนดอัตราดอกเบีEยให้
ใกล้เคียงกบัราคาตลาด โดยให้รายงานผล
การตดิตามหนีEเป็นระยะๆไป 

9. บ ริษัท  ชุ ม ชน
พลงังานสะอาด 
จาํกดั 

� บริษัท  ชุมชนพลัง งานสะอาด 
จํากดั ถือหุ้นทางออ้มโดยบุคคลที,
อาจมคีวามขดัแยง้กบับรษิทัฯ ดงันีE 

- นายชวนินทร ์บณัฑติกฤษดา ถอื
หุน้ในบรษิทั ศแบงค ์ซสัเทนเอเบลิ 
เอน็เนอรย์ ีจํากดั (บรษิทัแม่) รอ้ย
ละ 25.423 

9.1  รายการกบั JWD 
- เงนิใหกู้ย้มืระยะสั Eน  

 
 
 

- ดอกเบีEยรบั 
 
 
- ลูกหนีEอื,น 

 

- 

 
- 

 

- 

 

 

173,000.0 

 
11,548.9 

 

6,927.4 

 

 
–    นายชวนินทร ์บณัฑติกฤษดา ลงทนุใน บรษิทั 

ศแบงค์ ซัสเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จํากัด 
(บรษิทัแม่ ของ บรษิทั ชุมชนพลงังานสะอาด 
จํากดั) ณ วนัที, 13 ธนัวาคม 2561 ภายหลงั
จากที,  JWD ตัดสิน ใจไม่ลงทุนในบริษัท
ดังกล่าว รายการหนีEเงนิกู้ยืมระยะสั EนนีEเกิด
จากสัญญาเงินกู้แปลงสภาพที,มีอยู่ตั Eงแต่ปี 
2560 และมียอดเงินกู้คงค้าง ณ วันที, 31 
ธัน ว า ค ม  2561 เ ป็ น จํ า น ว น เ งินทั Eง สิE น 

 
– เป็นรายการสนบัสนุนทางการเงนิให ้บรษิทั 

ชมุชนพลงังานสะอาด จาํกดั เป็นบรษิทัย่อย
ของบรษิทัศแบงค ์ซสัเทนเอเบลิ เอน็เนอรย์ ี
จํากดั ซึ,งเดิม บรษิัทฯ เคยพิจารณาความ
เป็นไปได้ในการลงทุนธุรกจิพลงังาน จงึให้
ความสนับสนุนในรูปแบบเงนิกู้แปลงสภาพ 
แต่เมื,อบริษัทฯ ตัดสินใจไม่ลงทุน เงินกู้
ดงักล่าวควรเร่งดําเนินการในการเรยีกชาํระ
คนืใหแ้ลว้เสรจ็ตามแผนการชาํระภายในไตร
มาสที, 3/2562 และกําหนดอตัราดอกเบีEยให้
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บคุคล/นิติบคุคล 

ที"อาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ 
ปีบญัชีสิ นสุด  

ef ธ.ค. hi 
ปีบญัชีสิ นสุด  

ef ธ.ค. hf 

173,000,000 บาท ซึ,งมีแผนจะชําระคืนให้
แลว้เสรจ็ในปี 2562 ( 1 ) 

ใกล้เคียงกบัราคาตลาด โดยให้รายงานผล
การตดิตามหนีEเป็นระยะๆ ไป 

10.  บ ริ ษั ท  โ ช ค
ส มุ ท ร ม า รี น 
จาํกดั 

� บรษิัท โชคสมุทรมารนี จํากดั ถือ
หุน้โดยบุคคลที,อาจมคีวามขดัแยง้
กบับรษิทัฯ ดงันีE 
- นายจติชยั นิมติรปญัญา ถือหุ้น
รอ้ยละ 30.00 
- นางอจัฉรา นิมติรปญัญา ถอืหุน้
รอ้ยละ 30.00 

 
 
 

10.)  รายการกบั PCS 
 

- รายได้ค่าบรกิารรบัฝาก
สนิคา้ และบรรจภุณัฑ ์

 
- ลูกหนีEค่าบรกิารรบัฝาก

สนิคา้ 
 

 
 

5,422.4 
 
 

947.7 
 

 

 
 

8,615.2 
 
 

1,027.4 
 

 

 

– PCS ใหบ้รกิารรบัฝากสนิคา้ควบคุมอณุหภูม ิ
และให้บริการแช่แข็ง (Freeze) กับบริษัท 
โชคสมทุรมารนี จาํกดั  

– ร า ค า ค่ า แ ช่ แ ข็ ง  (Freeze) เ ป็ น ร า ค า ที,
เทยีบเคยีงได้กบัราคาที,เสนอใหแ้ก่ลูกคา้ราย
อื,น (ราคาตลาด) 

 

 

– เป็นรายการตามธรุกจิปกตขิองบรษิทัฯ 
– เงื,อนไขทางการค้าและการคดิราคาระหว่าง

กนัมคีวามสมเหตุสมผล โดยมกีารคดิราคา
ตามอตัราราคาตลาด 

 � นายจติชยั นิมติรปญัญา และนาง
อจัฉรา นิมติรปญัญา เป็นกรรมการ
ผู้มีอํานาจลงนามของบรษิัท โชค
สมทุรมารนี จาํกดั 

� นายจติชยั นิมติรปญัญา 
- ถือหุ้นบรษิัทฯ ร้อยละ 9.380 ณ 
วนัที, 31 ธนัวาคม 2561 
- เป็นกรรมการผู้มอีํานาจลงนาม 
และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 

10.2 รายการกบั PLP 
 

- รายไดค้่าขนส่ง 
 
- ลูกหนีEค่าขนส่ง 
 

 
 

381.4 
 

79.0 

 
 

44F.N 
 

45.3 

 

– PLP ใหบ้รกิารขนส่งกบับรษิทั โชคสมุทรมา
รนี จาํกดั 

– ราคาค่าขนส่งเป็นราคาที,เทียบเคียงได้กับ
ราคาที,เสนอใหแ้ก่ลูกคา้รายอื,น (ราคาตลาด) 

 

– เป็นรายการตามธรุกจิปกตขิองบรษิทัฯ 
– เงื,อนไขทางการค้าและการคดิราคาระหว่าง

กนัมคีวามสมเหตุสมผลโดยมกีารคิดราคา
ตามอตัราราคาตลาด 
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บคุคล/นิติบคุคล 

ที"อาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ 
ปีบญัชีสิ นสุด  

ef ธ.ค. hi 
ปีบญัชีสิ นสุด  

ef ธ.ค. hf 

- เป็นคู่สมรสของนางอจัฉรา นิมติร
ปญัญา กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม 
และกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ  

 � นางอจัฉรา นิมติปญัญา 
- ถือหุ้นบรษิัทฯ ร้อยละ 6.953 ณ 
วนัที, 31 ธนัวาคม 2561 
- เป็นกรรมการผู้มอีํานาจลงนาม 
และกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ 
- เป็นคู่สมรสของนายจติชยั นิมติร
ปญัญา กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม 
และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 
 

10.3 รายการกบั JPAC 
 

- ค่าใชจ้า่ยค่าตรวจสอบ 
 
- เจา้หนีEค่าตรวจสอบ 
 

 

 
495.2 

 

33.7 

 

 
*HO.F 

 

86.9 
 

 

– บริษัท โชคสมุทรมารนี จํากัด ให้บรกิารค่า
ตรวจเชืEอผลติภณัฑช์สีกบั JPAC 

– ราคาค่าตรวจสอบเป็นราคาที,เทยีบเคียงได้
กับราคาที,จ่ายค่าบริการให้แก่บริษัทอื,น 
(ราคาตลาด) 

 

– เป็นรายการตามธรุกจิปกตขิองบรษิทัฯ 
– เงื,อนไขทางการค้าและการคดิราคาระหว่าง

กนัมคีวามสมเหตุสมผลโดยมกีารคิดราคา
ตามอตัราราคาตลาด 

 

10.4 รายการกบั JPKCS 
 

- ที, ดิ น  อ า ค า ร แ ล ะ 
อปุกรณ์ 

- เจา้หนีEการคา้ 

   - ตน้ทนุค่าบรกิาร 
 
 

 
4*H.N 

 
- 

- 

 

 
- 

 
- 

83.7 

 

 
– บริษัท โชคสมุทรมารีน จํากัด ขาย Forklift 

ให ้JPKCS ดว้ยมลูค่าตามบญัชสีุทธ ิ
– บรษิทั โชคสมทุรมารนี จํากดั ส่งพนกังานมา

ปฏิบัติงานให้ JPKCS โดยคิดจากต้นทุน
เงนิเดอืนพนกังานและค่าเดนิทางโดยไมม่ผีล
กําไร พนักงานรายนีEได้โอนมา JPKCS ใน
ไตรมาสที, 2/2561 เรยีบรอ้ยแลว้ ( 2 ) 

 
– เป็นรายการเกี,ยวกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร 
– เงื,อนไขทางการค้าและการคดิราคาระหว่าง

กนัมคีวามสมเหตุสมผลโดยมกีารคิดราคา
ตามอตัราราคาตลาด  
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บคุคล/นิติบคุคล 

ที"อาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ 
ปีบญัชีสิ นสุด  

ef ธ.ค. hi 
ปีบญัชีสิ นสุด  

ef ธ.ค. hf 

10.5 รายการกบั JWDP 
 

- ที, ดิ น  อ า ค า ร แ ล ะ 
อปุกรณ์ 

 
- เจา้หนีEการคา้ 
 

 
0.2 

 

- 

 
- 

 

- 

 

 

– บริษัท โชคสมุทรมารีน จํากัด ขาย Coil 
Coolingเก่า Oตวัให ้JWDP ราคาที,เทยีบเคยีง
ได้กบัราคาที,จ่ายค่าทรพัย์สนิใหแ้ก่บรษิทัอื,น 
(ราคาตลาด) 

 

 

– เป็นรายการเกี,ยวกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร 
– เงื,อนไขทางการค้าและการคดิราคาระหว่าง

กนัมคีวามสมเหตุสมผลโดยมกีารคิดราคา
ตามอตัราราคาตลาด  

10.6 รายการกบั DTS 
 

- รายได้ค่าบรกิารรบัฝาก
เอกสาร 

 
- ลูกหนีEค่าบรกิารรบัฝาก

เอกสาร 
 

 

 
IO.N 

 

87.7 

 

 

36.0 

 

3.7 

 
 
– บริษัท ดาต้าเซฟ จํากัดให้บริการรับฝาก

เอกสาร กบับรษิทั โชคสมทุรมารนี จาํกดั 
 

 

 
– เป็นรายการเกี,ยวกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร 
– เงื,อนไขทางการค้าและการคดิราคาระหว่าง

กนัมคีวามสมเหตุสมผลโดยมกีารคิดราคา
ตามอตัราราคาตลาด  

 

10.7 รายการกบั PCS 
 

- ตน้ทนุบรกิาร 
 
- เจา้หนีEการคา้ 
 

 
 

- 
 

- 

 
 

)).N 
 

11.8 

 
 
– PCS ซืEอวสัดุสิEนเปลอืงจากบรษิทั โชคสมุทร

มารนี จาํกดั ( 1 ) 
– ราคาวสัดุ เป็นราคาที,เทยีบเคยีงได้กบัราคา

เทยีบเคยีงราคาตลาด 
 

 

 
– เป็นรายการตามธรุกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

เงื,อนไขทางการค้าและการคดิราคาระหว่าง
กนัมคีวามสมเหตุสมผล โดยมกีารคดิราคา
ตามอตัราราคาตลาด 
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บคุคล/นิติบคุคล 

ที"อาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ 
ปีบญัชีสิ นสุด  

ef ธ.ค. hi 
ปีบญัชีสิ นสุด  

ef ธ.ค. hf 

11.  บรษิทั วนิ
เนอรย์ี, (ไทย
แลนด)์ จาํกดั 
(เดมิชื,อ บรษิทั 
ซุปเปอร ์เค  
พาวเวอร ์
จาํกดั) 

� บริษัท วินเนอร์ยี,  (ไทยแลนด์) 
จาํกดั มบีุคคลที,อาจมคีวามขดัแยง้
กบับรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ 

� นางพมิลทพิ บณัฑติกฤษดา ถอืหุ้น
ของบรษิทั วนิเนอรย์ี, (ไทยแลนด์) 
จาํกดั รอ้ยละ 8.89 

� นางพมิลทพิ บณัฑติกฤษดา  
- ถอืหุน้บรษิทัฯ รอ้ยละ )O.3O3 ณ 
วันที,  31 ธันวาคม 2561 (กลุ่ ม
บณัฑติกฤษดาถอืหุน้บรษิทัฯ รอ้ย
ละ *3.370) 
- เป็นมารดาของนายชวนินทร์ 
บัณฑิตกฤษดา และนางสาวอมร
พรรณ บณัฑติกฤษดา กรรมการผู้
มอีํานาจลงนาม และผู้บรหิารของ
บรษิทัฯ 

11.1  รายการกบั ATL 
 

- ค่าใชจ้า่ยคา่เชา่พืEนที, 
 
- เจา้หนีEการคา้ 
 
- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน

อื,นอื,น (เงนิมดัจาํ
จา่ย) 

 
 

6,491.9 
 

341.7 
 

1,277.3 

 
 

5,466.8 
 

683.4 
 

1,277.3 

 

 
– บรษิัท วินเนอร์ยี, (ไทยแลนด์) จํากดั ให้เช่า

พืEนที,กับ ATL เนื,องจากพืEนที,การให้บริการ
ของ ATL ไมเ่พยีงพอ 

– ราคาค่าเช่าพืEนที,เป็นราคาที,เทยีบเคยีงไดก้บั
ราคาที,จ่ายค่าบริการให้แก่บุคคลอื,น (ราคา
ตลาด) 

 

 

 
– เป็นรายการเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์

ไมเ่กนิ 4 ปี ของบรษิทัฯ  
– การคดิราคาระหว่างกนัมคีวามสมเหตุสมผล 

โดยมกีารคดิราคาตามอตัราราคาตลาด 
 

 

)2.  บรษิทั กลีเลี,ยน
จาํกดั 

� บรษิัท กีลเลี,ยน จํากดั เป็นบรษิทั
ย่อยของนิติบุคคลที,อาจมีความ
ขดัแยง้กบับรษิทัฯ 

� นางพมิลทพิ บณัฑติกฤษดา ถอืหุ้น
ของบรษิทั วนิเนอรย์ี, (ไทยแลนด์) 
จาํกดั  รอ้ยละ 9.00 

� นางพมิลทพิ บณัฑติกฤษดา  

)2.1  รายการกบั ATL 
 

- ค่าใชจ้า่ยคา่เชา่พืEนที, 
 
- เจา้หนีEการคา้ 

- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน
อื,นอื,น (เงนิมดัจาํจา่ย) 

 
 

2,002.8 
 

500.7 

1,001.4 

 
 
- 
 
- 

- 

 

– บรษิทั กลีเลี,ยน จํากดั ใหบ้รกิารเช่าพืEนที,กบั 
ATL เพื,อรองรบัการให้บริการของ ATL แก่
ลูกคา้รายใหมใ่นอนาคต 

– ราคาค่าเช่าพืEนที,เป็นราคาที,เทยีบเคยีงไดก้บั
ราคาที,จ่ายค่าบริการให้แก่บุคคลอื,น (ราคา
ตลาด) 

 

– เป็นรายการเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์
ไมเ่กนิ 3 ปี ของบรษิทัฯ 

– การคดิราคาระหว่างกนัมคีวามสมเหตุสมผล 
โดยมกีารคดิราคาตามอตัราราคาตลาด 
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บคุคล/นิติบคุคล 

ที"อาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 

ความจาํเป็น/ ความสมเหตสุมผลของรายการ 

 

ความเหน็ของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ 
ปีบญัชีสิ นสุด  

ef ธ.ค. hi 
ปีบญัชีสิ นสุด  

ef ธ.ค. hf 

- ถอืหุน้บรษิทัฯ รอ้ยละ 12.626 ณ 
วันที,  31 ธันวาคม 2561 (กลุ่ ม
บณัฑติกฤษดาถอืหุน้บรษิทัฯ รอ้ย
ละ 46.370) 
- เป็นมารดาของนายชวนินทร์ 
บัณฑิตกฤษดา และนางสาวอมร
พรรณ บณัฑติกฤษดา กรรมการผู้
มอีํานาจลงนาม และผู้บรหิารของ
บรษิทัฯ 

– ไตรมาสที, 2/2560 BJL ได้ลงทุนในบริษัท    
กลีเลี,ยน จาํกดั 100%  และถอืเป็นบรษิทัยอ่ย
ในกลุ่ม JWD นบัแต่นั Eนมา 

 

หมายเหตุ :  (1) เป็นรายการใหมใ่นไตรมาสที, 4/2561 / (2) เป็นรายการใหมใ่นไตรมาสที, 1/2561     



 

 

แบบ 56-1 ปี 2561บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 
 

สว่นที( 3 หน้า 1 / 17 

 

 

ส่วนที� 3 ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงนิที�สาํคัญ 

สรุปรายงานการสอบบัญช ี

สาํนักงานผู้สอบบัญชี : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั (“DELOITTE”) 

ผู้สอบบัญชี : 

งบการเงนิ ผู้สอบบัญช ี
งบการเงินรวมสาํหรับปีสิ �นสดุวนัที( 31 ธนัวาคม  2561 ดร. เกียรตินิยม  คณุติสขุ (Dr. Kiatniyom Kuntisook) 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4800 
งบการเงินรวมสาํหรับปีสิ �นสดุวนัที( 31 ธนัวาคม  2560 นางศศิธร พงศ์อดิศกัดิR (Mrs. Sasithorn Pongadisak) 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 8802 
งบการเงินรวมสาํหรับปีสิ �นสดุวนัที( 31 ธนัวาคม  2559 นายสกิุจ วงศ์ถาวราวฒัน์ (Mr. Sukit Vongthavaravat) 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 7816 

  

 จากการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ผู้สอบบญัชีเห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุม่บริษัทและบริษัท ตามลาํดบั ณ วนัที( 31 
ธนัวาคม 2559 - 2561 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ สาํหรับปีสิ �นสดุวนัเดียวกนัโดยถกูต้องตามที(ควรในสาระสาํคญั ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

  ณ วันที� 31 ธันวาคม 

  พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

 
สินทรัพย์หมุนเวียน   

    

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 259.8 4.9 1,218.8 22.0 456.4 7.2 
เงินลงทนุชั(วคราว 238.6 4.5 32.8 0.6 16.0 0.3 
ลกูหนี �การค้า 340.5 6.4 364.4 6.6 641.0 10.1 
ลกูหนี �อื(น 139.6 2.6 158.3 2.9 205.3 3.2 
เงินให้กู้ ยืมระยะสั �นแก่กิจการที(ไมเ่กี(ยวข้องกนั 9.1 0.2 40.4 0.7 482.1 7.6 
เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการที(เกี(ยวข้องกนัที(ถึงกําหนดชําระภายในหนึ(งปี 4.4 0.1 16.2 0.3 51.2 0.8 
สนิค้าคงเหลือ 1.2 0.0 1.9 0.0 60.2 0.9 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื(น 37.9 0.7 20.4 0.4 31.5 0.5 
ที(ถือไว้เพื(อขาย - - - - 47.3 0.7 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,031.2 19.4 1,853.2 33.5 1,991.0 31.3 
 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

      

เงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 11.3 0.2 46.3 0.8 476.3 7.5 
เงินฝากสถาบนัการเงินที(ตดิภาระคํ �าประกนั 35.1 0.7 35.8 0.6 36.4 0.6 
เงินลงทนุระยะยาวอื(น 75.9 1.4 223.5 4.0 167.6 2.6 
เงินให้กู้ ยืมระยะยาว 93.0 1.7 102.7 1.9 55.1 0.9 
สนิทรัพย์ไม่มีตวัตนภายใต้สญัญาอนญุาตให้ดําเนินการ 310.7 5.8 301.5 5.5 283.1 4.5 
อสงัหาริมทรัพย์เพื(อการลงทนุ 906.0 17.0 858.9 15.5 894.1 14.1 
ที(ดนิ อาคารและอปุกรณ์  2,573.0 48.4 1,735.2 31.4 1,922.0 30.2 
คา่ความนิยม 20.0 0.4 40.7 0.7 113.5 1.8 
สนิทรัพย์ไม่มีตวัตนอื(น 98.6 1.9 86.4 1.6 192.2 3.0 
คา่เช่าที(ดนิจ่ายลว่งหน้า 59.0 1.1 72.0 1.3 68.2 1.1 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 69.9 1.3 42.3 0.8 36.2 0.6 
สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื(น 34.4 0.6 134.1 2.4 121.7 1.9 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,286.8 80.6 3,679.3 66.5 4,366.5 68.7 
รวมสินทรัพย์ 5,318.0 100.0 5,532.5 100.0 6,357.5 100.0 
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  ณ วันที� 31 ธันวาคม 

  พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนี 6สินและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หนี 6สินหมุนเวียน       
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ ยืมระยะสั �นจากสถาบนัการเงิน 115.7 2.2 216.0 3.9 192.1 3.0 
เจ้าหนี �การค้า 185.1 3.5 239.5 4.3 358.3 5.6 
เจ้าหนี �อื(น 138.5 2.6 150.3 2.7 264.3 4.2 
สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาวที(ถึงกําหนดชําระภายในหนึ(งปี 353.8 6.6 531.0 9.6 659.3 10.4 
เงินกู้ ยืมระยะสั �นจากกิจการที(ไมเ่กี(ยวข้องกนั - - - - - - 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากกิจการที(เกี(ยวข้องกนัที(ถึงกําหนดชําระภายในหนึ(งปี 3.0 0.1 - - - - 
หนี �สินตามสญัญาเช่าการเงินที(ถึงกําหนดชําระภายในหนึ(งปี 13.8 0.3 30.4 0.6 51.7 0.8 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 2.5 0.0 70.9 1.3 8.9 0.1 
ประมาณการหนี �สิน 71.8 1.3 - - - - 
หนี �สินหมนุเวียนอื(น 25.4 0.5 45.3 0.8 47.5 0.7 
 ที(จดัประเภทเป็นสินทรัพย์ที(ถือไว้เพื(อขาย - - - - 21.5 0.3 
รวมหนี 6สินหมุนเวียน 906.5 17.0 1,283.4 23.2 1,603.7 25.2 

หนี 6สินไม่หมุนเวียน       
หุ้นกู้  500.0 9.4 300.0 5.4 900.0 14.2 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,130.6 21.3 565.4 10.2 352.7 5.5 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากกิจการที(เกี(ยวข้องกนั 21.0 0.4 29.0 0.5 24.2 0.4 
รายได้รับลว่งหน้าและค่าเชา่ค้างจ่ายระยะยาว 58.8 1.1 35.1 0.6 49.1 0.8 
หนี �สินตามสญัญาเช่าการเงิน 25.5 0.5 59.8 1.1 95.2 1.5 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 28.3 0.5 38.9 0.7 36.3 0.6 
หนี �สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 27.0 0.5 23.7 0.4 40.8 0.6 
ประมาณการหนี �สินไมห่มนุเวียนอื(น - - 76.0 1.4 80.2 1.3 
หนี �สินไมห่มนุเวียนอื(น 7.6 0.1 21.7 0.4 7.8 0.1 

รวมหนี 6สินไม่หมุนเวียน 1,798.9 33.8 1,149.4 20.8 1,586.3 25.0 

รวมหนี 6สิน 2,705.4 50.9 2,432.9 44.0 3,189.9 50.2 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทนุเรือนหุ้น       
    ทนุจดทะเบียน  510.0  510.0  510.0  

    ทนุที(ออกและชําระแล้ว 510.0 9.6 510.0 9.2 510.0 8.0 
สว่นเกินมลูค่าหุ้นสามญั 1,335.8 25.1 1,335.8 24.1 1,335.8 21.0 
สว่นเกินทนุจากการลงทนุในบริษัทยอ่ยด้วยการแลกหุ้น 391.0 7.4 391.0 7.1 391.0 6.1 
สว่นเกินทนุจากการจดัโครงสร้างธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั 421.5 7.9 421.3 7.6 421.3 6.6 
สว่นผู้ ถือหุ้นลดลงจากเงินปันผลจ่ายจากกําไรสะสมที(เกิดก่อนการ  (154.6) (2.9) (193.2) (3.5) - - 
สว่นเกินทนุจากรายการการจ่ายหุ้นเป็นเกณฑ์ 3.2 0.1 3.2 0.1 3.2 0.1 
กําไรสะสม       
   จดัสรรแล้ว - ทนุสํารองตามกฎหมาย 92.3 1.7 134.3 2.4 51.0 0.8 
   ยงัไมไ่ด้จดัสรร (38.6) (0.7) 448.9 8.1 331.6 5.2 
องค์ประกอบอื(นของสว่นของผู้ ถือห้น 2.0 0.0 (4.3) (0.1) 1.1 0.0 

รวมส่วนของบริษัท 2,562.6 48.2 3,047.0 55.1 3,045.1 47.9 

สว่นได้เสียที(ไมมี่อํานาจควบคมุ 50.0 0.9 52.6 1.0 122.5 1.9 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,612.6 49.1 3,099.7 56.0 3,167.6 49.8 

รวมหนี 6สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,318.0 100.0 5,532.5 100.0 6,357.5 100.0 
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 

  ปีสิ 6นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

  พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้          
รายได้คา่เช่าและจากการบริการ 2,219.4 100.0 2,423.3 100.0 3,208.0 100.0 
รายได้จากการขาย - - 491.2 20.3 13.7 0.4 
รายได้จากการลงทนุ 5.7 0.3 17.6 0.7 43.1 1.3 
กลบัรายการคา่เผื(อผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 11.6 0.5 - - - - 
กําไรจากอตัราแลกเปลี(ยนสทุธิ - - - - - - 
รายได้อื(น 14.1 0.6 31.0 1.3 32.8 1.0 
รวมรายได้ 2,250.9 101.4 2,963.1 122.3 3,297.6 102.8 

ค่าใช้จ่าย       
ต้นทนุคา่เช่าและการบริการ 1,569.9 70.7 1,671.9 69.0 2,359.8 73.6 
คา่ใช้จ่ายในการขาย 36.4 1.6 38.2 1.6 55.4 1.7 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 419.5 18.9 427.8 17.7 512.6 16.0 
คา่ผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้บริการสว่นเพิ(ม 115.8 5.2 - - - - 
(กลบัรายการ) ขาดทนุจากการด้อยคา่ - - - - - - 
ขาดทนุจากการบนัทกึประมาณการหนี �สนิ 14.8 0.7 4.2 0.2 4.2 0.1 
ต้นทนุทางการเงิน 86.4 3.9 88.3 3.6 82.2 2.6 
รวมค่าใช้จ่าย 2,242.8 101.1 2,230.4 92.0 3,014.2 94.0 
สว่นแบ่งกําไร (ขาดทนุ) บริษัทร่วม (7.1) (0.3) (6.0) (0.2) 21.5 0.7 
กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 1.0 0.0 726.7 30.0 304.9 9.5 
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (24.5) (1.1) (123.4) (5.1) (50.5) 1.6 
กําไรสําหรับปี (23.5) (1.1) 603.2 24.9 254.4 7.9 
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื(น (0.9) (0.0) (5.8) (0.2) 0.2 0.0 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (24.4) (1.1) 597.4 24.7 254.6 7.9 
การแบ่งปันกําไร        
    สว่นที(เป็นของบริษัท (8.9) (0.4) 612.1 25.3 252.1 7.9 
    สว่นของบริษัทอื(นในกลุม่-ก่อนการปรับ  
          โครงสร้างธุรกิจ 

- - - - - - 

    สว่นที(เป็นของสว่นได้เสียที(ไม่มีอํานาจควบคมุ (14.6) (0.7) (8.9) (0.4) 2.3 0.1 
 (23.5) (1.1) 603.2 24.9 254.4 7.9 

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม       
    สว่นที(เป็นของบริษัท (9.7) (0.4) 606.3 25.0 252.3 7.9 
    สว่นของบริษัทอื(นในกลุม่-ก่อนการปรับ 
          โครงสร้างธุรกิจ 

- - - - - - 

    สว่นที(เป็นของสว่นได้เสียที(ไม่มีอํานาจควบคมุ (14.7) (0.7) (8.9) (0.4) 2.3 0.1 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (24.4) (1.1) 597.4 24.7 254.6 7.9 
กําไรต่อหุ้นขั 6นพื 6นฐาน       
   กําไรสว่นที(เป็นของบริษัท (บาท) (0.01)  0.60 0.02 0.25  

  



 

 

แบบ 56-1 ปี 2561บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 
 

สว่นที( 3 หน้า 5 / 17 

 

 

งบกระแสเงนิสดรวม 
  ปีสิ 6นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

  พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

กําไรก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้  1.0   726.7   304.9  
ปรับปรุงด้วย            
กําไรจากการขายเงินลงทนุชั(วคราว  (0.8)  -     (0.4) 
(กําไร) ขาดทนุจากเงินลงทนุชั(วคราวที(ยงัไม่เกิดขึ �น  (0.2)  0.4   0.0  
หนี �สญูและหนี �สงสยัจะสญู (การกลบัรายการ)   0.9   2.4   (0.0) 
(กําไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี(ยนที(ยงัไม่เกิดขึ �น  0.5   (9.8)  1.2  
สว่นแบ่ง (กําไร) ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า  7.1   6.0   (21.5) 
ขาดทนุจากการปรับมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทนุเผื(อขายเป็นเงินลงทนุ             
ในบริษัทร่วม  (11.6)  -     6.6  
คา่ตดัจําหน่าย - สนิทรัพย์ไม่มีตวัตนภายใต้สญัญาอนญุาตให้ดําเนินการ  31.6   31.0   29.7  
คา่เสื(อมราคา - อสงัหาริมทรัพย์เพื(อการลงทนุ  52.3   60.7   57.8  
ขาดทนุจากการตดัจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์เพื(อการลงทนุ  -     42.0   -    
ขาดทนุจากการจําหน่ายเงินลงทนุระยะยาวอื(น  0.0   -     -    
คา่เสื(อมราคา - ที(ดนิ อาคารและอปุกรณ์  279.9   288.8   239.2  
กําไรจากการจําหน่ายที(ดนิ อาคารและอปุกรณ์  (0.2)  (622.4)  (17.3) 
คา่ตดัจําหน่าย - สทิธิการเช่าที(ดนิ  3.2   (1.1)  3.8  
คา่ตดัจําหน่าย - สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน  18.3   15.5   17.2  
คา่ใช้จ่ายประมาณการหนี �สนิ  14.8   4.2   4.2  
คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน  7.8   4.0   5.0  
รายได้เงินปันผล  -     -     (9.4) 
ดอกเบี �ยรับ  (4.7)  (12.8)  (33.8) 
ต้นทนุทางการเงิน  86.4   88.3   82.2  

กําไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี 6สินดาํเนินงาน 486.3 623.9 669.5 

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน 
ลกูหนี �การค้า               0.3           (27.9)        (186.9) 
ลกูหนี �หมนุเวียนอื(น          (71.8)          (19.8)          (30.1) 
สนิค้าคงเหลือ               0.6              (0.7)          (27.8) 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื(น          (10.3)             17.5              (6.0) 
เงินฝากสถาบนัการเงินที(ตดิภาระคํ �าประกนั             (9.9)             (0.8)               1.5  
สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื(น               1.7         (145.4)             (3.0) 
หนี �สนิดําเนินงานเพิ(มขึ �น (ลดลง)                 -                    -                    -    
เจ้าหนี �การค้า             17.5              53.2              52.3  
เจ้าหนี �หมนุเวียนอื(น             18.6                9.6           135.1  
หนี �สนิหมุนเวียนอื(น             14.0              19.9              (1.2) 
รายได้รับลว่งหน้าและคา่เช่าค้างจ่ายระยะยาว             (3.4)          (23.8)             (3.0) 
หนี �สนิไม่หมนุเวียนอื(น             (0.2)             14.1                1.4  
จ่ายประมาณการหนี �สนิผลประโยชน์พนกังาน             (6.2)             (0.2)             (0.1) 
กระแสเงินสดสทุธิได้มาจากการดําเนินงาน          437.2           519.6           601.7  
ภาษีเงินได้รับคืน          (63.8)               7.7              31.1  
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  ปีสิ 6นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

  พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

จ่ายภาษีเงินได้                 -                    -           (135.4) 
เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน           373.4           527.3           497.3  
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงินสดรับจากการขาย (จ่ายเพื(อซื �อ) เงินลงทนุชั(วคราว  (62.7)  205.4   17.2  
เงินสดรับจาก (จ่ายสําหรับ) เงินให้กู้ ยืมระยะสั �นแก่กิจการที(เกี(ยวข้องกนั  -     -     (395.3) 
เงินสดรับจาก (จ่ายสําหรับ) เงินให้กู้ ยืมระยะสั �นแก่กิจการอื(น  (9.1)  (31.3)  (46.3) 
เงินสดจ่ายเพื(อซื �อเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า  (6.6)  (41.0)  (342.2) 
เงินสดจ่ายเพื(อซื �อเงินลงทนุในบริษัทย่อย  -     -     (113.4) 
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อยโดยไม่มีอํานาจควบคมุ  -     -     -    
เงินสดจ่ายเพื(อซื �อเงินลงทนุระยะยาวอื(น  (73.0)  (155.5)  -    
เงินสดรับจากเงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการที(เกี(ยวข้องกนั  46.7   8.2   17.5  
เงินสดจ่ายสําหรับเงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการที(เกี(ยวข้องกนั  (96.3)  (38.2)  (35.7) 
เงินสดจ่ายเพื(อซื �อสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนภายใต้สญัญาอนญุาตให้ดําเนินการ  (18.0)  (21.8)  (11.2) 
เงินสดจ่ายเพื(อซื �ออสงัหาริมทรัพย์เพื(อการลงทนุ  (108.1)  (35.7)  (90.4) 
เงินสดจ่ายเพื(อซื �อที(ดนิ อาคารและอปุกรณ์  (171.6)  (323.3)  (456.0) 
เงินสดรับจากการจําหน่ายที(ดนิ อาคารและอปุกรณ์  2.6   1,576.1   102.8  
เงินสดจ่ายเพื(อซื �อสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน  (13.0)  (23.9)  (16.2) 
เงินสดจ่ายลว่งหน้าคา่เช่าที(ดนิ  -     (31.7)  -    
เงินปันผลรับ  -     4.8   9.4  
รับดอกเบี �ย  4.5   13.9   17.4  
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (504.6) 1,106.0 (1,342.3) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    
เงินสดรับจาก (ชําระคืน) เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ ยืมระยะสั �นจากสถาบนัการเงิน  28.0   100.3   (41.3) 
เงินสดรับคืนเงินกู้ ยืมระยะสั �นจากกิจการที(เกี(ยวข้องกนั  -     -     -    
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้   500.0   -     900.0  
เงินสดจ่ายชําระคืนหุ้นกู้   -     -     (200.0) 
เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  96.3   98.7   90.6  
เงินสดชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  (322.5)  (683.7)  (291.3) 
เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากกิจการที(เกี(ยวข้องกนั  8.0   5.0   -    
เงินสดชําระคืนหนี �สนิตามสญัญาเช่าการเงิน  (15.0)  (22.1)  (43.4) 
เงินสดรับจากการเพิ(มทนุในบริษัทย่อย - สว่นได้เสียที(ไม่มีอํานาจควบคมุ  14.2   -     2.9  
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัท  (23.3)  (81.6)  (255.0) 
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นที(ไม่มีอํานาจควบคมุของบริษัทย่อย  (0.0)  (4.9)  -    
จ่ายต้นทนุทางการเงิน  (85.7)  (86.1)  (78.5) 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 200.0 (674.4) 83.9 

ผลตา่งจากอตัราแลกเปลี(ยนจากการแปลงคา่งบการเงินของบริษัทย่อยในตา่งประเทศ - - 1.3 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ 6น (ลดลง) สุทธิ 68.8 958.9 (759.8) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันที� 1 มกราคม 191.0 259.8 1,218.8 
หกั  เงินสดที(ถกูจดัประเภทไว้เป็นสนิทรัพย์ที(ถือไว้เพื(อขาย - - (2.6) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดณวันที� 31 ธันวาคม 259.8 1,218.8 456.4 
รายการที(ไม่ใช่เงินสด    
ผลขาดทนุจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผื(อขาย - 7.8 - 
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  ปีสิ 6นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

  พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ซื �อสนิทรัพย์ภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 22.5 73.0 - 
ยอดหนี �ค้างชําระจากการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพื(อการลงทนุและที(ดนิอาคารอปุกรณ์ 8.9 8.5 - 
จ่ายหุ้นปันผล 210.0 - - 
ปรับมลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุระยะยาวอื(น 2.5 - - 
ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 3.6 - - 
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อัตราส่วนทางการเงนิที�สาํคัญ 
 

หน่วย 
ปีบัญชีสิ 6นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

 
พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)     
  อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 1.14 1.44 1.24 
  อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 0.66 1.23 0.68 
  อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่ 0.44 0.48 0.34 
  อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนี �การค้า เทา่ 6.44 7.06 6.33 
  ระยะเวลาเก็บหนี �เฉลี(ย วนั 55.86 50.96 56.89 
  อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ เทา่ 1,027.20 1,379.25 75.99 
  ระยะเวลาขายเฉลี(ย วนั 0.35 0.26 4.74 
  อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี � เทา่ 8.90 7.88 7.90 
  ระยะเวลาชําระหนี � วนั 40.45 45.71 45.59 
  วงจรเงินสด วนั 15.76 5.52 16.03 
อัตราส่วนแสดความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)     
  อตัรากําไรขั �นต้น ร้อยละ 29.27 31.01 26.44 
  อตัรากําไรจากการดําเนินงาน ร้อยละ 8.73 11.78 8.73 
  อตัรากําไรอื(น ร้อยละ 0.88 18.22 2.72 
  อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร ร้อยละ 197.94 185.02 177.52 
  อตัรากําไรสทุธิ ร้อยละ (1.04) 20.36 7.65 
  อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ร้อยละ (0.89) 21.12 8.12 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)     
  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ ร้อยละ (0.46) 11.12 4.28 
  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร ร้อยละ 8.94 29.43 19.39 
  อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ เทา่ 0.44 0.55 0.55 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)     
  อตัราสว่นหนี �สินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 1.04 0.78 1.01 
  อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบี �ย เทา่ 5.72 8.38 4.71 
  อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั เทา่ 0.51 0.39 0.41 
  อตัราสว่นหนี �สินที(มีภาระดอกเบี �ยตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 0.76 0.52 0.72 
  อตัราการจ่ายปันผล1 ร้อยละ 79.242 13.53 100.22 

  

                                                           
1 อตัราการจ่ายปันผล = จํานวนเงินจ่ายปันผลจากผลประกอบการประจําปี / กําไรสทุธิเฉพาะกิจการประจําปี  
  โดยกําไรสทุธิเฉพาะกิจการประจําปี 2558-2560 เทา่กบั  501.26,102.98,329.50 ล้านบาทตามลําดบั 
2 เพื(อนําเสนอให้ที(ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 อนมุตักิารจ่ายเงินปันผล 2 ครั �งเมื(อวนัที( 11 มกราคม 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็น
จํานวนเงิน 153.0 ล้านบาท และจ่ายปันผลที(เหลือเมื(อวนัที( 25 พฤษภาคม 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นจํานวนเงิน 102.0 ล้านบาท 
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14. การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 

(หน่วย : ล้านบาท) 
ไตรมาส  +/(-)  ปี 

+/(-) 
4/2560 3/2561 4/2561 YoY QoQ  2560 2561 

รายได้คา่เช่าและรายได้จากการบริการ 630.7 848.6 944.8 49.8% 11.3%  2,423.3 3,208.0 32.4% 

กําไรขั �นต้น 210.9 221.8 247.8 17.5% 11.7%  751.4 848.2 12.9% 
อตัรากําไรขั �นต้น (%) 33.4% 26.1% 26.2%    31.0% 26.4%  
EBITDA 709.2 194.7 216.3 (69.5)% 11.1%  1,229.6 734.8 (40.2)% 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิสว่นที(เป็นของบริษัท 465.8 70.1 91.7 (80.3)% 30.8%  612.1 252.1 (58.8)% 
อตัรากําไร (ขาดทนุ) สทุธิ 40.7% 8.0% 9.4%    20.7% 7.6%  
กําไร (ขาดทนุ) สทุธิสว่นที(เป็นของบริษัท – 

ไม่รวมรายการพิเศษ 
58.1 70.1 78.0 34.3% 11.3%  204.5 238.4 16.6% 

อตัรากําไร (ขาดทนุ) สทุธิ  
– ไม่รวมรายการพิเศษ (%)* 

8.9% 8.0% 8.3%    8.3% 7.4%  

 *อตัรากําไร (ขาดทนุ) สทุธิ = กําไร (ขาดทนุ)สทุธิสว่นที�เป็นของบริษัท / รายไดร้วม    
 
รายได้ค่าเช่าและรายได้จากการบริการ 
 
 ในไตรมาส 4/2561 บริษัทฯ มีรายได้ค่าเช่าและรายได้จากการบริการรวมทั �งสิ �น 944.8 ล้านบาท เพิ(มขึ �นจากไตรมาส 4/2560 จํานวน 314.1 
ล้านบาท หรือเป็นอัตราร้อยละ 49.8 การเพิ(มขึ �นของรายได้ดงักล่าว ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้กลุ่มธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้า กลุ่มธุรกิจ
ให้บริการขนสง่สนิค้า และกลุม่ธุรกิจอาหาร โดยเฉพาะรายได้จากกลุ่มธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้าห้องเย็น ซึ(งเพิ(มสงูขึ �นเป็นอตัราร้อยละ 31.4 
มีปริมาณการรับฝากสนิค้าดีอย่างต่อเนื(องตามลําดบั หลงัจากได้รับผลกระทบจากปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) โดยการรับฝากสินค้า
ประมงในคลงัสินค้าห้องเย็นได้กลบัมามีปริมาณการฝากในระดบัปกติและเพิ(มขึ �นเรื(อยมาตั �งแต่ปลายไตรมาส 1/2560 นอกจากนี �ยงัมีรายได้เพิ(มขึ �นจาก
ธุรกิจให้บริการขนสง่สนิค้ารถไฟ และธุรกิจอาหารที(รับรู้รายได้เป็นครั �งแรกในปีนี � 

สําหรับปีสิ �นสดุวนัที( 31 ธันวาคม 2561  ค่าเช่าและรายได้จากการบริการรวมเท่ากับ 3,208.0 ล้านบาท เพิ(มขึ �น 784.7 ล้านบาท หรือคิดเป็น
อตัราร้อยละ 32.4 เมื(อเทียบกบัรายได้ค่าเช่าและรายได้จากการให้บริการของปีก่อน สาเหตหุลกัของรายได้ที(เพิ(มขึ �น เกิดจากรายได้จากธุรกิจให้บริการรับ
ฝากและบริหารสนิค้า กลุม่ธุรกิจขนสง่สนิค้า และกลุม่อาหาร ดงัที(กลา่วมาแล้ว 

 
กาํไรขั 6นต้น 

จากรายได้ที(เพิ(มขึ �นตามที(ได้กลา่วไปข้างต้น สง่ผลให้บริษัทฯ มีกําไรขั �นต้นสําหรับไตรมาส 4/2561 จํานวน 247.8 ล้านบาท อตัรากําไรขั �นต้น
ร้อยละ 26.2 เพิ(มขึ �นจํานวน 36.9 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 17.5 เมื(อเทียบกบัไตรมาส 4/2560 ซึ(งมีอตัรากําไรขั �นต้นจํานวน 210.9 ล้านบาท อตัรากําไร
ขั �นต้นเทา่กบัร้อยละ 33.4 สว่นใหญ่เกิดจากธุรกิจการให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าโดยเฉพาะสินค้าห้องเย็น ที(มีปริมาณการรับฝากสนิค้าสงูถึงร้อยละ 
83.5 เมื(อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ที(มีปริมาณการรับฝากสนิค้าร้อยละ 76.0 รวมถึงกลุม่ธุรกิจขนสง่ โดยเฉพาะการขนสง่สนิค้ารถไฟ 

สําหรับปีสิ �นสดุวนัที( 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีกําไรขั �นต้นจํานวน 848.2 ล้านบาท อตัรากําไรขั �นต้นเท่ากับร้อยละ 26.4 เพิ(มขึ �นจํานวน 
97.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.9 เมื(อเทียบกับปีก่อนหน้าซึ(งมีกําไรขั �นต้นจํานวน 751.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัรากําไรขั �นต้นร้อยละ 31.0 ซึ(งการ
เพิ(มขึ �นของกําไรขั �นต้นดงักล่าวส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายได้ที(สงูขึ �นและความสามารถในการทํากําไรที(ดีขึ �นของกลุ่มธุรกิจรับฝากและบริหารสนิค้า และ
กลุม่ธุรกิจขนสง่ โดยเฉพาะขนสง่สนิค้ารถไฟ ตามที(ได้กลา่วมาแล้วข้างต้น 
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กาํไรสุทธิส่วนที�เป็นของบริษัท 

บริษัทฯ มีกําไรสทุธิส่วนที(เป็นของบริษัทสําหรับไตรมาส 4/2561 จํานวน 97.1 ล้านบาท หรือคิดเป็น 78.0 ล้านบาท (ไม่รวมรายการพิเศษ) 
เพิ(มขึ �นจากไตรมาส 4/2560 จํานวน 19.9 ล้านบาท (ไม่รวมรายการพิเศษ)  หรือคดิเป็นอตัราร้อยละ 34.3  

สําหรับผลการดําเนินงาน สําหรับปีสิ �นสดุวนัที( 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯมีกําไรสทุธิสว่นที(เป็นของบริษัท จํานวน 252.1 ล้านบาท หากไม่รวม
รายการพิเศษ บริษัทจะมีกําไรสทุธิเป็นจํานวน 238.4 ล้านบาท ซึ(งมีจํานวนเพิ(มขึ �น 33.9 ล้านบาท หรือคดิเป็นอตัราร้อยละ 16.6 เมื(อเปรียบเทียบกําไรสทุธิ
สว่นของบริษัท(ก่อนรายการพิเศษ) ในปีก่อนมีกําไรสทุธิสว่นที(เป็นของบริษัทจํานวน 204.5 ล้านบาท 

ความคืบหน้าโครงการลงทุน 

ในเดือนมีนาคม 2561  

บริษัทฯ ได้จดัตั �งบริษัทย่อยใหม่ชื(อ บริษัทโกลบอล ฟู้ ดเซอร์วิส เน็ตเวิร์ก จํากดั (Global Foodservice Network Co., Ltd.) เพื(อขยายธุรกิจของ
กลุม่บริษัทไปในธุรกิจให้บริการด้านอาหาร ซึ(งจะสามารถตอ่ยอดให้กบัธุรกิจห้องเย็น ที(บริษัทดําเนินธุรกิจอยู่ในปัจจบุนั  

บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัท Chi Shan Long Feng Food Co., Ltd. (ประเทศไต้หวนั) ซึ(งดําเนินธุรกิจให้บริการด้านอาหารครบวงจร โดยเป็น
ผู้ผลติ นําเข้าและตวัแทนจําหน่ายอาหาร กลุม่แช่แข็งพร้อมทานและประเภทอื(นๆ สําหรับการบริโภคภายในประเทศ 

ในเดือนมิถุนายน 2561  

 บริษัทฯ ลงทนุเพิ(มในบริษัท Phnom Penh SEZ Plc. ประเทศกมัพชูา โดยเพิ(มสดัสว่นของหุ้นที(จากร้อยละ 5.2 เป็นร้อยละ 14.6 การเพิ(มสดัสว่น
การถือหุ้นใน PPSEZ ครั �งนี �จะเพิ(มการมีสว่นร่วมในการ บริหารงานของบริษัทฯ ซึ(งจะสง่ผลดีตอ่การขยายงานโลจิสตกิส์ในเขตประเทศกมัพชูา ที(มีศกัยภาพ
ในการเตบิตวัอย่างตอ่เนื(องในอนาคต  

 บริษัทฯ ลงทุนในบริษัท Bok Seng PPSEZ Dry Port Co., Ltd. ประเทศกัมพูชา เพื(อเข้าไปบริหารจัดการธุรกิจสถานีบรรจุและแยกตู้สินค้า, 
คลงัสินค้า และบริการขนส่งในเขตนิคมอุตสาหกรรมพนมเปญ (Phnom Penh Special Economic Zone) ซึ(งจะส่งเสริมกิจกรรมโลจิสติกส์ในประเทศ
กมัพชูาและภมูิภาค 

ในเดือนพฤศจิกายน 2561 

 บริษัทฯ ได้จดัตั �งบริษัทเจดบัเบิ �ลยดีู บ็อกเส็ง โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (“บริษัทร่วมทนุ”) เพื(อร่วมลงทนุกบั Mr. Ng Lian Soon ซึ(งเป็นผู้
ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท Bok Seng Logistics Pte Ltd โดยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 60 และดํารงตําแหน่ง Group Chairman ในบริษัทดงักล่าว ทั �งนี � Bok 
Seng Logistics Pte Ltd ประกอบธุรกิจ Logistics แบบครบวงจร สํานกังานใหญ่ตั �งอยู่ที(ประเทศสงิคโปร์ซึ(งมีความชํานาญพิเศษด้าน Project Cargo เช่น 
การลําเลียงสินค้ าที(มีนํ �าหนกัมาก (Heavy Haulage), การเคลื(อนย้ายและติดตั �งเครื(องจกัรและอุปกรณ์ที(มีนํ �าหนกัมาก (Heavy Lift and Positioning & 
Installation) และการขนย้ายสินค้าที(ต้องอาศยัความชํานาญพิเศษ (Specialized Movers) เป็นต้น ดงันั �นการที(บริษัทฯ เข้าร่วมทนุกบั Mr. Ng Lian Soon 
จะช่วยทําให้การดําเนินธุรกิจด้าน Project Cargo เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ และมีโอกาสในการขยายงานเพิ(มขึ �น 

บริษัทฯ ได้ลงนามในสญัญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) กับบริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย)จํากัด (“ซีเจ โลจิสติคส์”) โดยมี
วตัถุประสงค์เพื(อจดัตั �งบริษัท ซีเจแอล เจดบัเบิ �ลยูดี โลจิสติกส์จํากัด (“บริษัทร่วมทนุ”) เพื(อประกอบธุรกิจ Logistics ครบวงจรในประเทศไทย โดยอาศยั
จดุเดน่ของทั �งสองฝ่ายในการประสานความร่วมมือ ซึ(งซีเจ โลจิสตคิส์มีความ เชี(ยวชาญด้านการให้บริการจดัสง่สินค้าปลายทาง (Last Mile Delivery) หรือ
การขนส่งไปยงัผู้ ใช้ขั �นสดุท้าย (End User) และE-commerce ซึ(งในเบื �องต้นบริษัทร่วมทนุนี �จะเป็นตวัแทนในการนําเสนอบริการ logisticsแบบครบวงจร
ให้แก่ลกูค้า โดยบริษัทฯ และซีเจ โลจิสตคิส์ จะแบ่งงานที(รับผิดชอบดําเนินการไปตามความเชี(ยวชาญของแตล่ะฝ่าย 
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วิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน 

รายได้และอตัรากําไรขั �นต้นจําแนกตามกลุม่ธุรกิจมีรายละเอียดดงัที(แสดงไว้ในตาราง 

รายได้ 
ไตรมาส (ล้านบาท) ร้อยละของ

รายได้รวม 
 ปี (ล้านบาท) ร้อยละของ

รายได้รวม 4/2560 3/2561 4/2561  2560 2561 
1. บริการรับฝากและบริหารสนิค้า 429.4 460.3 494.0 52.3%  1,662.1 1,857.6 57.9% 
2. บริการขนสง่สนิค้า 89.4 127.0 137.6 14.6%  379.6 497.1 15.5% 
3. บริการขนย้ายในประเทศ 
   และตา่งประเทศ 

79.5 88.8 87.1 9.2% 
 

267.5 323.2 10.1% 

4. รับฝากเอกสารและข้อมลู 25.7 27.7 26.8 2.8%  98.4 106.6 3.3% 
5. ธุรกิจอาหาร - 137.1 191.1 20.2%  - 399.8 12.5% 
6. ธุรกิจอื(นๆ 6.7 7.6 8.2 0.9%  15.7 23.7 0.7% 
รวม 630.7 848.5 944.8 100%  2,423.3 3,208.0 100% 

 

อัตรากําไรขั 6นต้น 
ไตรมาส (%)  ปี (%) 

4/2560 3/2561 4/2561  2560 2561 
1. บริการรับฝากและบริหารสนิค้า 34.1% 34.6% 35.1%  33.5% 33.4% 
2. บริการขนสง่สนิค้า 19.2% 15.8% 19.5%  18.4% 16.3% 
3. บริการขนย้ายในประเทศ 
   และตา่งประเทศ 

29.8% 25.6% 22.8% 
 

27.7% 24.1% 

4. รับฝากเอกสารและข้อมลู 64.2%  46.9% 49.8%  61.6% 49.9% 
5. ธุรกิจอาหาร - 9.9% 11.8%  - 10.3% 
5. ธุรกิจอื(นๆ 106.0% (91.7)% (90.7)%  (63.7)% (111.9%) 
รวม 33.4% 26.1% 26.2%  31.1% 26.4% 

 

1.กลุ่มธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้า 

รายได้ 
ไตรมาส (ล้านบาท) ร้อยละของ

รายได้รวม 

 ปี (ล้านบาท) ร้อยละของ
รายได้รวม 4/2560 3/2561 4/2561  2560 2561 

1.1 สนิค้าทั(วไป  84.8 69.4 87.5 9.3%  320.7 318.8 9.9% 
1.2 สนิค้าอนัตราย 112.5 125.8 123.4 13.1%  462.7 497.3 15.5% 
1.3 รถยนต์ 108.7 106.6 121.0 12.8%  429.2 437.5 13.6% 

1.4 สนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็น   
     และแช่แข็ง 

123.4 158.5 162.1 17.2% 
 

449.5 604.0 18.8% 

รวม 429.4 460.3 494.0 52.3%  1,662.1 1,857.6 57.9% 
 

อัตรากําไรขั 6นต้น 
ไตรมาส (%)  ปี (%) 

4/2560 3/2561 4/2561  2560 2561 
1.1 สนิค้าทั(วไป 14.9% 7.2% 13.4%  10.5% 10.2% 
1.2 สนิค้าอนัตราย 38.9% 38.2% 43.6%  39.3% 41.7% 

1.3 รถยนต์ 34.9% 35.4% 32.1%  34.3% 32.8% 
1.4 สนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็น   
     และแช่แข็ง 

42.2% 43.2% 42.2% 
 

43.2% 39.4% 

รวม 34.1% 34.6% 35.0%  33.5% 33.4% 
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1.1 สินค้าทั�วไป 

รายได้จากธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าทั(วไปสําหรับไตรมาส 4/2561 จํานวน 87.5 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการรับฝาก
สนิค้า 44.4 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการจดัการ 23.0 ล้านบาท รายได้การดําเนินพิธีการศลุกากร 5.2 ล้านบาท และรายได้จากบริการเสริม 14.9 ล้าน
บาท รายได้รวมเพิ(มขึ �นจากไตรมาส 4/2560 จํานวน 2.7 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 3.1 

สําหรับรายได้สําหรับปีสิ �นสดุวนัที( 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 318.8 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการรับฝากสินค้า 162.0 ล้านบาท รายได้
จากการให้บริการจดัการ 85.2 ล้านบาท รายได้การดําเนินพิธีการศลุกากร 19.4 ล้านบาท และรายได้จากบริการเสริม 52.2 ล้านบาท รายได้รวมลดลงจากปี
ก่อนเลก็น้อย จํานวน 1.9 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 0.6  

บริษัทฯ มีกําไรขั �นต้นสําหรับไตรมาส 4/2561 จํานวน 11.7 ล้านบาท อตัรากําไรขั �นต้นร้อยละ 13.4 ใกล้เคียงกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึ(งมี
กําไรขั �นต้นจํานวน 12.6 ล้านบาท อตัรากําไรสทุธิร้อยละ 14.9  สําหรับกําไรขั �นต้นสําหรับปี 2561 บริษัทฯ มีกําไรขั �นต้นจํานวน 32.6 ล้านบาท อตัรากําไร
ขั �นต้นร้อยละ 10.2 ลดลงจากปีก่อนเลก็น้อย จํานวน 1.1 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 3.3  

1.2 สินค้าอันตราย 

 รายได้ของธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าอนัตรายสําหรับไตรมาส 4/2561 จํานวน 123.4 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากลาน
วางตู้สนิค้าอนัตราย 120.4  ล้านบาท และรายได้จากคลงัสนิค้าอนัตราย 3.0 ล้านบาท รายได้เพิ(มขึ �นจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จํานวน 10.8 ล้านบาท คดิ
เป็นร้อยละ 9.6  สาเหตจุากรายได้ที(เพิ(มขึ �นจากสดัสว่นรายได้จากการรับฝากที(เพิ(มสงูขึ �น 

สําหรับปีสิ �นสดุวนัที( 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจฯ เทา่กบั 497.3 ล้านบาท แบ่งออกเป็นรายได้จากลานวางตู้สนิค้าอนัตราย 
482.3 ล้านบาท และรายได้จากคลงัสินค้าอนัตราย 15.0 ล้านบาท รายได้รวมเพิ(มขึ �นจากปีก่อน 34.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.5 สาเหตหุลกัมาจาก
การเพิ(มขึ �นของสดัสว่นของรายได้จากการฝากสนิค้าสนิค้า 

ปริมาณ 
ไตรมาส  ปี 

4/2560 3/2561 4/2561  2560 2561 
ลานวางตู้สนิค้าอนัตราย (TEU*) 42,858 43,608.3 44,075.8  171,110  171,991 
คลงัสนิค้าอนัตราย (Revenue Ton) 4,583 4,985 5,232  16,229 17,741 

*TEU (Twenty Equivalent Unit) คือ เทียบเทา่จํานวนตูค้อนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟตุ 
บริษัทฯ มีกําไรขั �นต้นสําหรับไตรมาส 4/2561 จํานวน 53.8 ล้านบาท คิดเป็นอตัรากําไรขั �นต้นร้อยละ 43.6 เพิ(มขึ �น 10.0 ล้านบาทเมื(อเทียบ

กับไตรมาส 4/2560 ซึ(งมีกําไรขั �นต้นจํานวน 43.8 ล้านบาท คิดเป็นอตัรากําไรขั �นต้นร้อยละ 38.9 สําหรับปีสิ �นสดุวนัที( 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีกําไร
ขั �นต้นจํานวน 207.4 ล้านบาท คิดเป็นอตัรากําไรขั �นต้นเท่ากับร้อยละ 41.7 เพิ(มขึ �นจํานวน 25.4 ล้านบาท จากปีก่อนซึ(งมีกําไรขั �นต้นจํานวน 182.0 ล้าน
บาท คดิเป็นอตัรากําไรขั �นต้นร้อยละ 39.3  

1.3 รถยนต์  
รายได้ของธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารรถยนต์สําหรับไตรมาส 4/2561 จํานวน 121.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นรายได้จากการรับฝาก

สนิค้า 60.4 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการจดัการ 60.6 ล้านบาท รายได้รวมเพิ(มขึ �นจากไตรมาส 4/2560 จํานวน 12.4 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 
11.4 และเพิ(มขึ �นจากไตรมาส 3/2561 จํานวน 14.4 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 13.5 สาเหตหุลกัเกิดจากการขยายการให้บริการแก่ผู้ผลิตรถยนต์รายใหม่
และเพิ(มการให้บริการแก่ลกูค้าเดิมระหว่างปี 2561 ส่งผลให้รายได้สําหรับปีสิ �นสดุวนัที( 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจฯเท่ากบั 437.5 ล้าน
บาท แบ่งออกเป็นรายได้จากการรับฝากสนิค้า 230.5 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการจดัการ 207.0 ล้านบาท รายได้รวมเพิ(มขึ �นจากปีก่อน 8.4 ล้าน
บาท หรือคดิเป็นร้อยละ 2.0  

กําไรขั �นต้นของธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารรถยนต์สําหรับไตรมาส 4/2561 เทา่กบั 38.9 ล้านบาท อตัรากําไรขั �นต้นเทา่กบัร้อยละ 32.1 
เพิ(มขึ �น 1.0 ล้านบาท เมื(อเทียบกบัไตรมาส 4/2560 ซึ(งมีอตัรากําไรขั �นต้นจํานวน 37.9 ล้านบาท คดิเป็นอตัรากําไรขั �นต้นร้อยละ 34.9 อย่างไรก็ตาม สําหรับ
ปีสิ �นสดุวนัที( 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีกําไรขั �นต้น จํานวน 143.5 ล้านบาท คดิเป็นอตัรากําไรขั �นต้นร้อยละ 32.8  ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนซึ(งมี
รายได้ลดลง 3.7 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ2.5 
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1.4 สินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง 

ธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสนิค้าควบคมุอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็งได้รับผลกระทบจากปริมาณสนิค้าประมงซบเซาจากปัญหาการทํา
ประมงที(ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและขาดการควบคุม (IUU Fishing) ตั �งแต่ไตรมาส 2/2559 ทําให้ผู้ ผลิตอาหารทะเลแปรรูปส่งออกคงระดับ
วตัถุดิบคงเหลือสําหรับเตรียมการผลิตอยู่ในระดบัตํ(า ซึ(งระดบัปริมาณการฝากสินค้าในคลงัได้เริ(มทยอยเพิ(มขึ �นตั �งแต่ปลายไตรมาส 4/2559 ได้กลบัมาอยู่
ในระดบัปกติ และคงอยู่ในระดบัสงูอย่างต่อเนื(องในปัจจุบนั ประกอบกับบริษัทได้ขยายพื �นที(ในการให้บริการเพิ(มเติม และยงัได้รับงานเพิ(มเติมจากลกูค้า
กลุ่มอื(นๆ เช่น สตัว์ปีก, วตัถุดิบที(ใช้ในการประกอบอาหารและสินค้าอุปโภค บริโภคอื(นๆเพิ(มเติมมากขึ �น ส่งผลให้ธุรกิจฯ มีรายได้ สําหรับไตรมาส 4/2561 
จํานวน 162.1 ล้านบาท เพิ(มขึ �นจากไตรมาส 4/2560 จํานวน 38.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราที(เพิ(มขึ �นร้อยละ 31.4  สําหรับรายได้ประจําปีสิ �นสดุวนัที( 31 
ธนัวาคม 2561 จํานวน 604.0 ล้านบาท เพิ(มขึ �นจากปีก่อนหน้าจํานวน 154.5 ล้านบาท หรือคดิเป็นอตัราเพิ(มขึ �นร้อยละ 34.4   

กําไรขั �นต้นของธุรกิจฯ สําหรับไตรมาส 4/2561 จํานวน 68.4 ล้านบาท อตัรากําไรขั �นต้นเทา่กบัร้อยละ 42.2 เพิ(มขึ �น 16.3 ล้านบาท เมื(อเทียบ
กับไตรมาส 4/2560 ซึ(งมีอตัรากําไรขั �นต้นจํานวน 52.1 ล้านบาท คิดเป็นอตัรากําไรขั �นต้นร้อยละ 42.2 สําหรับปีสิ �นสดุวนัที( 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มี
กําไรขั �นต้นจากธุรกิจฯ จํานวน 237.8 ล้านบาท อตัรากําไรขั �นต้นเทา่กบัร้อยละ 39.4 เพิ(มขึ �นจํานวน 43.7 ล้านบาท เมื(อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนซึ(งมี
อตัรากําไรขั �นต้นจํานวน 194.1 ล้านบาท คดิเป็นอตัรากําไรขั �นต้นเทา่กับร้อยละ 43.2 จากปริมาณการฝากสนิค้าที(เพิ(มขึ �นซึ(งกลบัมาสูร่ะดบัปกตแิละสงูขึ �น
อย่างตอ่เนื(อง  

อัตราการใช้พื �นที( (Occupancy Rate) เฉลี(ยสําหรับงวดสามเดือน สิ �นสุดวันที( 31 ธันวาคม 2561 อยู่ที(ร้อยละ 83.5 เพิ(มขึ �นจากช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อนซึ(งเท่ากับร้อยละ 76.0  และอตัราการใช้พื �นที(เฉลี(ยตลอดปี 2561 อยู่ที(ร้อยละ 83.9 เพิ(มจากปี 2560 ซึ(งเท่ากับร้อยละ 66.9 เนื(องจาก
ปริมาณการฝากสนิค้าเพิ(มขึ �นอย่างตอ่เนื(อง 

2. กลุ่มธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้า 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการขยายขอบเขตการให้บริการขนสง่สินค้าทางรถไฟ และมีปริมาณงานเพิ(มขึ �นตามลําดบั ส่งผลทําให้รายได้และกําไร
ขั �นต้นเปลี(ยนแปลงเพิ(มขึ �นในปี 2561 โดยรายได้จากกลุ่มธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าสําหรับไตรมาส 4/2561 จํานวน 137.6 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้
จากการขนส่งสินค้าทั(วไป 34.2 ล้านบาท รายได้จากการขนส่งสินค้าอนัตราย 20.6  ล้านบาท รายได้จากการขนส่งรถยนต์ 44.0 ล้านบาท การขนส่งสนิค้า
แช่เย็นแช่แข็ง 15.7 การขนส่งข้ามแดน 7.8 ล้านบาท และการขนส่งสินค้ารถไฟ 15.3 ล้านบาท รายได้รวมเพิ(มขึ �นจากไตรมาส 4/2560 จํานวน 48.2 ล้าน
บาท หรือคดิเป็นร้อยละ 53.9 

สําหรับปีสิ �นสดุวนัที( 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีรายได้จากธุรกิจฯ จํานวน 497.2 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขนส่งสินค้าทั(วไป 
108.1 ล้านบาท รายได้จากการขนส่งสินค้าอนัตราย 113.1  ล้านบาท รายได้จากการขนส่งรถยนต์ 142.9 ล้านบาท รายได้จากการขนส่งสินค้าแช่เย็นแช่
แข็ง 62.6 ล้านบาท รายได้จากการขนส่งข้ามแดน 29.2 ล้านบาท และการขนส่งสินค้ารถไฟ 41.3 ล้านบาท รายได้รวมเพิ(มขึ �นจากปีก่อน 117.5 ล้านบาท 
หรือคดิเป็นร้อยละ 31.0 

กําไรขั �นต้นของธุรกิจฯ สําหรับไตรมาส 4/2561 จํานวน 26.8 ล้านบาท คดิเป็นอตัรากําไรขั �นต้นร้อยละ 19.5 เพิ(มขึ �น 9.6 ล้านบาท เมื(อเทียบ
กบัไตรมาส 4/2560 ซึ(งมีอตัรากําไรขั �นต้นจํานวน 17.2 ล้านบาท คดิเป็นอตัรากําไรขั �นต้นร้อยละ 19.2  

สําหรับปีสิ �นสดุวนัที( 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีกําไรขั �นต้นจากธุรกิจฯ จํานวน 80.8 ล้านบาท คดิเป็นอตัรากําไรขั �นต้นร้อยละ 16.3 เพิ(มขึ �น
จํานวน 11.1 ล้านบาท เมื(อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนซึ(งมีอตัรากําไรขั �นต้นจํานวน 69.7 ล้านบาท คดิเป็นอตัรากําไรขั �นต้นร้อยละ 18.4  

3.กลุ่มธุรกิจให้บริการขนย้ายในประเทศและต่างประเทศ 
รายได้จากการให้บริการขนย้ายในประเทศและตา่งประเทศสําหรับไตรมาส 4/2561 จํานวน 87.1 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากบริการขน

ย้ายสิ(งของเครื(องใช้สําหรับที(พกัอาศยัจํานวน 41.6  ล้านบาท บริการขนย้ายอุปกรณ์สํานักงานจํานวน 3.2 ล้านบาท บริการขนย้ายอุปกรณ์เครื(องจกัร
สําหรับโรงงานจํานวน 14.1 ล้านบาท บริการขนย้ายสิ(งของสําหรับงานแสดงสนิค้าและศิลปะจํานวน 2.1 ล้านบาท และบริการอื(นๆ 26.1 ล้านบาท รายได้
รวมเพิ(มขึ �นจากไตรมาส 4/2560 จํานวน 7.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.6  เนื(องจากปริมาณงานที(เพิ(มขึ �นจากบริการขนย้ายอุปกรณ์เครื(องจกัรสําหรับ
โรงงาน 

สําหรับปีสิ �นสดุวนัที( 31 ธันวาคม 2561 รายได้ของธุรกิจฯ จํานวน 323.2 ล้านบาท แบ่งออกเป็นรายได้จากบริการขนย้ายสิ(งของเครื(องใช้
สําหรับที(พกัอาศยั 181.8 ล้านบาท บริการขนย้ายอปุกรณ์สํานกังาน 12.4 ล้านบาท บริการขนย้ายอปุกรณ์เครื(องจกัรสําหรับโรงงาน 34.4 ล้านบาท บริการ



 

 

แบบ 56-1 ปี 2561บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 
 

สว่นที( 3 หน้า 14 / 17 

 

 

ขนย้ายสิ(งของสําหรับงานแสดงสนิค้าและศลิปะ  9.2 ล้านบาท และบริการอื(นๆ 85.4 ล้านบาท รายได้รวมเพิ(มขึ �นจากปีก่อน เนื(องจากปริมาณงานที(เพิ(มขึ �น
บริการขนย้ายอปุกรณ์เครื(องจกัรสําหรับโรงงาน 

กําไรขั �นต้นของกลุม่ธุรกิจฯ สําหรับไตรมาส 4/2561 จํานวน 19.8 ล้านบาท อตัรากําไรขั �นต้นร้อยละ 22.8 ลดลงจํานวน 3.9 ล้านบาท เมื(อเทียบ
กับไตรมาส 4/2560 ซึ(งมีอตัรากําไรขั �นต้น จํานวน 23.7 ล้านบาท คิดเป็นอตัรากําไรขั �นต้นร้อยละ 29.8 อย่างไรก็ตาม สําหรับปีสิ �นสดุวันที( 31 ธันวาคม 
2561 บริษัทฯ มีกําไรขั �นต้นจากธุรกิจฯ จํานวน 78.0 ล้านบาท อตัรากําไรขั �นต้นร้อยละ 24.1 เพิ(มขึ �นจํานวน 3.9 ล้านบาท เมื(อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี
ก่อนซึ(งมีอตัรากําไรขั �นต้นจํานวน 74.1 ล้านบาท อตัรากําไรขั �นต้นเทา่กบัร้อยละ 27.7 

4.กลุ่มธุรกิจให้บริการรับฝากเอกสารและข้อมูล 
กลุม่ธุรกิจให้บริการรับฝากเอกสารและข้อมูลมีรายได้สําหรับไตรมาส 4/2561 จํานวน 26.9 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากบริการรับฝาก

เอกสารจํานวน 22.2 ล้านบาทและรายได้การให้บริการจดัการเอกสารและบริการขนสง่จํานวน 4.7 ล้านบาท รายได้รวมของกลุม่ธุรกิจฯเพิ(มขึ �นจากไตรมาส 
4/2560 แตล่ดลงจากไตรมาส 3/2561 เลก็น้อย 

สําหรับปีสิ �นสดุวนัที( 31 ธันวาคม 2561 ธุรกิจฯ มีรายได้จํานวน 106.7 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากบริการรับฝากเอกสารจํานวน 88.3 
ล้านบาท และรายได้การให้บริการจดัการเอกสารและบริการขนส่งจํานวน 18.4 ล้านบาท รายได้รวมของกลุ่มธุรกิจฯเพิ(มขึ �น 8.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 8.3 เมื(อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนดงัรายละเอียดที(แสดงไว้ในตาราง 

จํานวน 
ไตรมาส  ปี 

4/2560 3/2561 4/2561  2560 2561 
กลอ่งเอกสารเฉลี(ย (กลอ่ง) 859,617 876,600 875,114  833,528 871,761 
แฟ้มเอกสาร (แฟ้ม) 9,378,736 9,873,972 10,253,966  9,140,617 9,812,597 

กลุ่มธุรกิจฯมีกําไรขั �นต้นสําหรับไตรมาส 4/2561 จํานวน 13.3  ล้านบาท คิดเป็นอตัรากําไรขั �นต้นร้อยละ 49.4 ลดลงจํานวน 3.2 ล้านบาท 
เมื(อเทียบกบัไตรมาส 4/2560 ซึ(งมีอตัรากําไรขั �นต้น 16.5 ล้านบาท คดิเป็นอตัรากําไรขั �นต้นร้อยละ 64.2 

สําหรับปีสิ �นสดุวนัที( 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มธุรกิจฯ มีกําไรขั �นต้นจํานวน 53.2 ล้านบาท อตัรากําไรขั �นต้นอยู่ที(ร้อยละ 49.9  ลดลงจํานวน 7.4 
ล้านบาท เมื(อเทียบกบัจากปีก่อนซึ(งมีอตัรากําไรขั �นต้นจํานวน 60.6 ล้านบาท อตัรากําไรขั �นต้นอยู่ที(ร้อยละ 61.6 สาเหตหุลกัมาจากการขยายพื �นที(ให้บริการ 
5.กลุ่มธุรกิจอาหาร 
      บริษัทได้เข้าลงทนุในกลุม่ธุรกิจอาหารในประเทศไต้หวนั ตั �งแต่ปลายเดือนมีนาคม 2561 ที(ผ่านมา โดยบริษัทได้มีการรับรู้รายได้และผลกําไร
ตั �งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 โดยกลุ่มธุรกิจอาหารมีรายได้สําหรับไตรมาส 4/2561 จํานวน 191.1 ล้านบาท และมีกําไรขั �นต้น จํานวน 22.6 ล้านบาท คิด
เป็นอัตรากําไรขั �นต้นที(ร้อยละ 11.8 โดยรายได้รวมของไตรมาส4/2561 เพิ(มขึ �นจากไตรมาส 3/2561 จํานวนเงิน 54.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.3 ซึ(ง
บริษัทฯมีรายได้สําหรับไตรมาส 3/2561 จํานวน 137.1 ล้านบาท และมีกําไรขั �นต้นจํานวน 13.6 ล้านบาท คิดเป็นอตัรากําไรขั �นต้นที(ร้อยละ 9.9 ซึ(งกลุ่ม
ธุรกิจอาหารจะได้รับประโยชน์จากฤดกูาล (Seasonal Effect) ในช่วงครึ(งปีหลงั และคาดว่าจะมีแนวโน้มในการเพิ(มขึ �นของรายได้และกําไรขั �นต้นตามลําดบั 
เนื(องจากการรับงานใหม่ที(เพิ(มขึ �นในปี 2562 
6.กลุ่มธุรกิจอื�น 

กลุ่มธุรกิจอื(นมีรายได้สําหรับไตรมาส 4/2561 จํานวน 8.2 ล้านบาท เพิ(มขึ �นจากไตรมาส 4/2560 และไตรมาส 3/2561 ที(มีรายได้เท่ากบั 6.7 
ล้านบาทและ 7.6 ล้านบาทตามลําดบั  

สําหรับปีสิ �นสดุวนัที( 31 ธนัวาคม 2561 กลุม่ธุรกิจอื(นมีรายได้ 23.7 ล้านบาท เพิ(มขึ �น 8.0 ล้านบาท เมื(อเปรียบเทียบกบัปีก่อน  
รายได้อื�น 

สําหรับปีสิ �นสดุวนัที( 31 ธนัวาคม 2561  บริษัทฯ มีรายได้อื(นจํานวน 32.8 ล้านบาท เพิ(มขึ �นจากปีก่อนจํานวน 1.8 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 5.8 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสําหรับไตรมาส 4/2561 จํานวน 162.4 ล้านบาท เพิ(มขึ �น 26.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.7  
เมื(อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหน้า ซึ(งมีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารจํานวน 135.4 ล้านบาท สําหรับปีสิ �นสดุวนัที( 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯมี
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารจํานวน 568.0 ล้านบาท เพิ(มขึ �นจากปีก่อนหน้า 102.0 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 21.9 

ต้นทุนทางการเงนิ 
บริษัทฯมีต้นทนุทางการเงินสําหรับไตรมาส 4/2561 จํานวน 22.2 ล้านบาท ใกล้เคียงไตรมาส 4/2560 และไตรมาส 3/2561 สําหรับปีสิ �นสดุ

วนัที( 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯมีต้นทนุทางการเงินจํานวน 82.2 ล้านบาท ลดลงจํานวน 6.1 ล้านบาท หรือเป็นอตัราร้อยละ 6.9 เมื(อเทียบกบัปีก่อน 
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การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

 
 
สินทรัพย์ 

บริษัทฯมีสินทรัพย์รวม ณ วนัที( 31 ธันวาคม 2561 จํานวน  6,357.5 ล้านบาท เพิ(มขึ �นจากสินทรัพย์รวม ณ วนัที( 31 ธันวาคม 2560 เท่ากบั 
824.9 ล้านบาท หรือคดิเป็นอตัราร้อยละ 14.9 

สินทรัพย์ส่วนใหญ่ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน และที(ดิน อาคาร อุปกรณ์ คิดเป็นอัตราร้อยละ 31.3 และ 30.2 ของสินทรัพย์รวม
ตามลําดบั 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมนุเวียน ณ วันที( 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 1,991 ล้านบาท เพิ(มขึ �นจากสินทรัพย์หมนุเวียน ณ วันที( 31 

ธันวาคม 2560 เป็นจํานวน 137.8  ล้านบาท หรือเป็นอตัราร้อยละ 7.4 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

บริษัทฯ มีสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2561 จํานวน 4,366.5 ล้านบาท เพิ(มขึ �นจากสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 
2560 จํานวน 687.2 ล้านบาทหรือเป็นอตัราร้อยละ 18.7 โดยมีรายการเปลี(ยนแปลงที(สําคญัจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที(เพิ(มขึ �น 415.0 ล้าน
บาท และจากที(ดิน อาคาร อุปกรณ์ที(เพิ(มขึ �น 186.8 ล้านบาท ขณะที(เงินลงทนุระยะยาวอื(น และเงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการที(เกี(ยวข้องกนั ลดลงเทา่กบั 
55.9 ล้านบาท และ 47.6 ล้านบาท ตามลําดบั 

หนี 6สิน 
บริษัทฯมีหนี �สิน ณ วนัที( 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 3,189.9 ล้านบาท เพิ(มขึ �นจากหนี �สินรวม ณ วนัที( 31 ธันวาคม 2560 เป็นจํานวน 757.0 

ล้านบาทหรือเป็นอตัราร้อยละ 31.1 

 
หนี 6สินหมุนเวียน 
บริษัทฯมีหนี �สนิหมนุเวียน ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2561 จํานวน 1,603.7 ล้านบาท เพิ(มขึ �นจากหนี �สนิหมนุเวียน ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2560 เป็น

จํานวน 321.9 ล้านบาทหรือเป็นอตัราร้อยละ 25.1 สว่นใหญ่เกิดจากเจ้าหนี �การค้า เจ้าหนี �อื(น และสว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาวที(ถึงกําหนดชําระภายในหนึ(งปี 

หนี 6สินไม่หมุนเวียน 
บริษัทฯ มีหนี �สนิไม่หมนุเวียน ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2561 จํานวน 1,586.3 ล้านบาท เพิ(มขึ �นจากหนี �สนิไม่หมนุเวียน ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2560 

เป็นจํานวน 435.1 ล้านบาทหรือเป็นอตัราร้อยละ 37.8  สาเหตหุลกัเกิดจากการเพิ(มขึ �นของหุ้นกู้ เป็นจํานวนเงิน 600.0 ล้านบาท ขณะที(เงินกู้ ยืมระยะยาว
ลดลง 212.6 ล้านบาท 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที( 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 3,167.6 ล้านบาท เพิ(มขึ �นจากส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที( 31 ธันวาคม 2560 
เป็นจํานวน 67.9 ล้านบาท หรือเป็นอตัราร้อยละ 2.2  โดยมีสาเหตมุาจากการบนัทกึกําไรที(มีสว่นได้สว่นเสียที(ไม่มีอํานาจควบคมุประจําปี 2561 

อนึ(ง บริษัทฯมีการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจํานวนเงินทั �งสิ �น 255 ล้านบาท ซึ(งสว่นหนึ(งได้จ่ายเป็นเงินปันผล
ระหว่างกาลตามมตคิณะกรรมการบริษัทครั �งที( 1/2561 เมื(อวนัที( 11 มกราคม 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นจํานวนเงิน 153.0 ล้านบาท และจ่าย
ปันผลที(เหลือเมื(อวนัที( 25 พฤษภาคม 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นจํานวนเงิน 102.0 ล้านบาท 
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858.9 
894.0 

1,853.2 
1,991.0 
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5,532.5 5,532.5
หน่วย : ลา้นบาท

31 ธนัวาคม 2560

สนิทรพัยห์มนุเวยีน
อสงัหารมิทรพัยเ์พื(อการลงทุน

ที(ดนิ อาคาร อุปกรณ์

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื(น

หนี.สนิหมนุเวยีน

เงนิกูย้มืระยะยาว
หนี.สนิไมห่มนุเวยีนอื(น

ส่วนของผูถ้อืหุน้

31 ธนัวาคม 2561

6,357.5 6,357.5 
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การวิเคราะห์สภาพคล่อง 

(หน่วย : ล้านบาท) 
ปี 

2560 2561 
เงนิสดต้นงวด : 1 มกราคม 259.8 1,218.8 

กระแสเงินสดได้มา / (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 528.1 497.3 
กระแสเงินสดได้มา / (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทนุ 1,105.2 (1,342.3) 
กระแสเงินสดได้มา / (ใช้ไป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน (674.4) 83.9 

กระแสเงนิสดเพิ�มขึ 6น / (ลดลง) สุทธิ 958.9 (762.4) 
เงนิสดปลายงวด : 31 ธันวาคม 1,218.8 456.4 

 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

บริษัทฯมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานสําหรับปีสิ �นสดุวนัที( 31 ธนัวาคม 2561 จํานวน 497.3 ล้านบาท มีรายการสําคญัเกิด
จากกําไรสทุธิที(ไม่รวมรายการพิเศษ 238.4 ล้านบาท รายการบวกกลบัคา่เสื(อมราคาอาคารและอปุกรณ์ 239.2 ล้านบาท และต้นทนุทางการเงิน 82.2 ล้าน
บาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

บริษัทฯมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุสําหรับปีสิ �นสดุวนัที( 31 ธนัวาคม 2561 จํานวน 1,342.3 ล้านบาท โดยมีรายการที(สําคญัจากการ
ให้เงินซื �อกู้ ยืมระยะสั �นแก่กิจการที(เกี(ยวข้องกนัจํานวน 395.3 ล้านบาท การซื �อเงินลงทนุในบริษัทร่วมค้าและบริษัทย่อยจํานวน 455.6 ล้านบาท และการซื �อ
ที(ดนิ อาคาร และอปุกรณ์ 456.0 ล้านบาท  

 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

บริษัทฯมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินสําหรับปีสิ �นสดุวนัที( 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 83.9 ล้านบาทโดยมีรายการที(สําคญัจาก
การ การชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ดอกเบี �ยจ่าย เงินปันผลจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัท  และชําระหนี �สนิตามสญัญาเช่าการเงิน 

อัตราส่วนทางการเงนิที�สาํคัญ 
 ปี  

2560 2561  

อตัรากําไรขั �นต้น (%) 31.0% 26.4%  

อตัรากําไร (ขาดทนุ) สทุธิ (%) 20.4% 7.6  

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.44 1.24  

อตัราสว่นหนี �สนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.78 1.01  

อตัราสว่นหนี �สนิที(มีภาระดอกเบี �ยตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.52 0.72  
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หมายเหต:ุ 
อตัรากําไรขั �นต้น     = กําไรขั �นต้น / รายได้คา่เช่าและคา่บริการ 
อตัรากําไร (ขาดทนุ) สทุธิ     = กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ (สว่นที(เป็นของบริษัท) / รายได้รวม 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง    = สนิทรัพย์หมนุเวียน / หนี �สนิหมนุเวียน 
อตัราสว่นหนี �สนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น   = หนี �สนิรวม / สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 
อตัราสว่นหนี �สนิที(มีภาระดอกเบี �ยตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น = หนี �สนิที(มีภาระดอกเบี �ย / สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 
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ทั �งนี � มาตรา 89/20 ** แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ5งแก้ไขเพิ5มเติมโดยพระราชบญัญตัิ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที5 4) พ.ศ. 2551 กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกนัรับผิดต่อบคุคลที5ซื �อ

ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใดๆ อนัเกิดขึ �นเนื5องจากการเปิดเผยข้อมลูต่อผู้ ถือหุ้นหรือประชาชนทั5วไป โดย

แสดงข้อความที5เป็นเท็จในสาระสําคญัหรือปกปิดข้อความจริงที5ควรบอกให้แจ้งในสาระสําคญัในกรณีของงบการเงินและ

รายงานเกี5ยวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื5นใดที5ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 

199 โดยมิได้จํากัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที5ลงลายมือชื5อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสาร

ดงักลา่วเทา่นั �น อยา่งไรก็ดี กรรมการหรือผู้บริหารซึ5งสามารถพิสจูน์ได้วา่โดยตําแหนง่หน้าที5ตนไมอ่าจลว่งรู้ถึงความแท้จริง

ของข้อมลูหรือการขาดข้อมลูที5ควรต้องแจ้งนั �น ยอ่มไมม่ีความรับผิดตามมาตรา 89/20 

หมายเหต ุ** ใช้บงัคบักบับริษัทที5อยูภ่ายใต้บงัคบัของหมวด 3/1 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 

2535 ซึ5งแก้ไขเพิ5มเติมโดยพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที5 4) พ.ศ. 2551 เทา่นั �น 
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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. ดร. มงักร ธนสารศิลป์ 67 0.005 
(คูส่มรส) 

ไมม่ี ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์การ
กีฬาและสขุภาพ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2557 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 
ธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ (In-
land Logistics) อยา่งครบวงจร 

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ 
(ได้รับการแตง่ตั �งครั �งแรกเมืGอวนัทีG 25 
กมุภาพนัธ์ 2557 และได้รับแตง่ตั �ง
เป็นประธานกรรมการเมืGอวนัทีG 24 
กมุภาพนัธ์ 2558) 
 
 

2558 - ปัจจบุนั ทีGปรึกษา บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จํากดั 
ธุรกิจผลิตผงซกัฟอก 

ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาอตุสาหการ  
Lamar University Texas 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โตโย ไซกนั (ประเทศไทย) จํากดั 
ธุรกิจบรรจภุณัฑ์พลาสติก เครืGองดืGมทีGไมม่ีแอลกอฮอล์ 

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ  
North Texas State University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2553 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ไทยซิลิเกตเคมิคลั จํากดั 
ธุรกิจผลิตและสง่ออก Zeolite 

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาอตุสาหการ จฬุาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลยั 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท มอลเทน (ไทยแลนด์) จํากดั 
ธุรกิจผลิตและจําหนา่ยลกูบอล 

หลกัสตูรป้องกนัราชอาณาจกัร
ภาครัฐร่วมเอกชน (วปอร._`a`) 
วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  
รุ่นทีG a` 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท มอลเท็นเอเซียโพลิเมอร์ โปรดกัส์ จํากดั 
ธุรกิจผลิตและจําหนา่ยชิ �นสว่นยานพาหนะทีGทําจาก
ยางและพลาสติก 
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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) รุ่นทีG 16/2014 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทย คิวบิค เทคโนโลยีG จํากดั 
ธุรกิจขายสินค้า และรับจ้างทําของ 

หลกัสตูรการบริหารเศรษฐกิจ
สาธารณะสําหรับนกับริหารระดบั 
สงู สถาบนัพระปกเกล้ารุ่นทีG g 

2552- ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ลิคิโทมิ (ประเทศไทย) จํากดั 
ธุรกิจผลิตกลอ่งกระดาษลกูฟกู ผลิตแผ่นกระดาษ
ลกูฟกู 

หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนั
วิทยาการตลาดทนุ รุ่นทีG a` 

2529 - ปัจจบุนั 
 

ประธานกรรมการ บริษัท อีสเทิร์นซิลิเกต จํากดั 
ธุรกิจผลิตและขายโซเดียมซิลิเกต 

หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการ
บริหารงานพฒันาเมือง สถาบนั
พฒันาเมือง กรุงเทพมหานคร     
รุ่น a 

2523 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สมบตัธินา จํากดั 
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอืGน 

2525 - 2558 กรรมการบริหาร บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จํากดั 
ธุรกิจผลิตผงซกัฟอก 

2. นายชวนินทร์ บณัฑิตกฤษดา 44 20.914 น้องชายของ
นางสาวอมร-
พรรณ บณัฑิต

กฤษดา 

ปริญญาโท คณะ Engineering 
Management สาขา 
Engineering and Technology 
Management, The George 
Washington University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
 

2549 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการ ประธาน
คณะกรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าทีGบริหาร 

บริษัท เจดับเบิ �ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ  
(In-land Logistics) อยา่งครบวงจร 

กรรมการ ประธานคณะกรรมการ
บริหาร และประธานเจ้าหน้าทีGบริหาร 
(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนั
บริษัทฯ ตามทีGกําหนดในหนงัสือ
รับรอง) 
(ได้รับการแตง่ตั �งครั �งแรกเมืGอวนัทีG 18 
กมุภาพนัธ์ 2549) 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ออโต้ลอจิค จํากดั 
ธุรกิจให้บริการจดัเก็บและบริหารสินค้าประเภทรถยนต์
เพืGอเตรียมความพร้อมก่อนการส่งออกและการนําเข้า
อยา่งครบวงจร 

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เบญจพรแลนด์ จํากดั 
ธุรกิจจัดหาทีGดินและลงทุนในอาคารสํานักงานและ
คลงัสินค้าเพืGอให้เชา่ 
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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 โซลชูัGนส์ จํากดั 
ธุรกิจให้บริการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชัGนแนล มฟูเวอรส์ จํากดั 
ธุรกิจให้บริการขนย้ายในประเทศและตา่งประเทศ 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี ทรานสปอร์ต จํากดั 
ธุรกิจให้บริการขนสง่สินค้า 

หลกัสตูรไทยกบัประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน รุ่นทีG 4 สถาบนั
พระปกเกล้า 
 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี เอเซีย จํากดั 
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอืGน 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี แปซิฟิค แลนด์ จํากดั 
ธุรกิจให้บริการคลงัสินค้าเพืGอให้บคุคลภายนอกเชา่ 

หลกัสตูรการบริหารเศรษฐกิจ
สาธารณะสําหรับนกับริหาร
ระดบัสงู รุ่นทีG 9 สถาบนั
พระปกเกล้า 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจพีเค โคลด์ สโตเรจ จํากดั 
ธุรกิจให้บริการจดัเก็บและบริหารสินค้าควบคมุ
อณุหภมูิแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 

Director Certification Program 
(DCP) รุ่นทีG 86/2007 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจวีเค อินโดไชน่า มฟูเวอร์ส จํากดั (ประเทศ
เวียดนาม) 
ธุรกิจให้บริการขนย้ายในประเทศเวียดนาม 

หลกัสตูรผู้ประกอบการแหง่
อนาคต สถาบนัพฒันา

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี เอเชีย โฮลดิ �ง ไพรเวท จํากดั 
(สิงคโปร์) 
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอืGน 



  

   

แบบ 56-1 ปี 2561บริษัท 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 

ผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ รุ่นทีG a 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท JCM Logistics and Warehousing Private 
จํากดั (สิงคโปร์) 
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอืGน 

หลกัสตูรการจดัการโลจิสติกส์และ
โซอ่ปุทาน โดยสมาคมขนสง่สินค้า
และโลจิสติกส์ไทย 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท EM Logistics & Warehousing Private จํากดั 
(สิงคโปร์) 
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอืGน 

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 รุ่นทีG y 

2556 - 2557 กรรมการ บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี แปซิฟิค จํากดั 
ธุรกิจให้บริการจดัเก็บและบริหารสินค้าควบคมุ
อณุหภมูิแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี สโตร์ อิท จํากดั 
ธุรกิจคลงัสินค้าสว่นตวั และบริการจดัเก็บสินค้าด้วย
ตนเอง (Self-Storage) 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โกลบอล ฟู้ ดเซอร์วิส เน็ตเวิร์ก จํากดั 
ประกอบกิจการค้า จดัซื �อ จดัหา จดัเก็บ นําเข้าและ
สง่ออก ขนสง่หรือให้บริการเกีGยวกบัอาหาร 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โกโกเฟรช เทคโนโลยี จํากดั 
การผลิตเครืGองทําความเย็น 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โอเชีGยน แอร์ อินเตอร์เนชัGนแนล จํากดั 
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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 

ตวัแทนขนสง่สินค้าระหวา่งประเทศ ทางทะเล ทาง
อากาศ 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี เอนเนอร์ยี แอนด์ รีซอร์สเซส 
จํากดั 
การผลิตและการสง่ไฟฟ้า 

3. นางสาวอมรพรรณ บณัฑิตกฤษดา 44 5.064 พีGสาวของ 
นายชวนินทร์ 

บณัฑิตกฤษดา 

ปริญญาโท คณะการจดัการ
มหาบณัฑิต สาขา 
Enterpreneurship Management 
มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาลยั
นานาชาต ิ
 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 
ธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ (In-
land Logistics) อยา่งครบวงจร 

กรรมการ และผู้ อํานวยการอาวโุส
ฝ่ายจดัการสํานกังานและฝ่ายจดัซื �อ 
(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนั
บริษัทฯ ตามทีGกําหนดในหนงัสือ
รับรอง) 
(ได้รับการแตง่ตั �งครั �งแรกเมืGอวนัทีG 26 
พฤศจิกายน 2553) 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ออโต้ลอจิค จํากดั 
ธุรกิจให้บริการจดัเก็บและบริหารสินค้าประเภทรถยนต์
เพืGอเตรียมความพร้อมก่อนการสง่ออกและการนําเข้า
อยา่งครบวงจร 

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 
สาขาการเงินการธนาคาร 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เบญจพรแลนด์ จํากดั 
ธุรกิจจดัหาทีGดินและลงทนุในอาคารสาํนกังานและ
คลงัสินค้าเพืGอให้เชา่ 

Director Certification Program 
(DCP) รุ่นทีG 75/2006 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดาต้าเซฟ จํากดั 
ธุรกิจให้บริการจดัการเอกสารและข้อมลู 

Smart Disclosure Program 
(SDP) 2015 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไดนามิค ไอที โซลชูัGนส์ จํากดั 
ธุรกิจให้บริการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2MORROW SCALER 2018 2549 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชัGนแนล มฟูเวอรส์ จํากดั 
ธุรกิจให้บริการขนย้ายในประเทศและตา่งประเทศ 
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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 

2549 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี ทรานสปอร์ต จํากดั 
ธุรกิจให้บริการขนสง่สินค้า 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี เอเซีย จํากดั 
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอืGน 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี แปซิฟิค แลนด์ จํากดั 
ธุรกิจให้บริการคลงัสินค้าเพืGอให้บคุคลภายนอกเชา่ 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจพีเค โคลด์ สโตเรจ จํากดั 
ธุรกิจให้บริการจดัเก็บและบริหารสินค้าควบคมุ
อณุหภมูิแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โกลบอล ฟู้ ดเซอร์วิส เน็ตเวิร์ก จํากดั 
ประกอบกิจการค้า จดัซื �อ จดัหา จดัเก็บ นําเข้าและ
สง่ออก ขนสง่หรือให้บริการเกีGยวกบัอาหาร 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โกโกเฟรช เทคโนโลยี จํากดั 
การผลิตเครืGองทําความเย็น 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โอเชีGยน แอร์ อินเตอร์เนชัGนแนล จํากดั 
ตวัแทนขนสง่สินค้าระหวา่งประเทศ ทางทะเล ทาง
อากาศ 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี เอนเนอร์ยี แอนด์ รีซอร์สเซส 
จํากดั 
การผลิตและการสง่ไฟฟ้า 
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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 

     2556 - 2557 กรรมการ บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี แปซิฟิค จํากดั 
ธุรกิจให้บริการจดัเก็บและบริหารสินค้าควบคมุ
อณุหภมูิแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 

4. นายจิตชยั นิมิตรปัญญา 54 9.398      
ของตน และ 

6.953         
ของคูส่มรส 

คูส่มรสของ 
นางอจัฉรา  

นิมิตรปัญญา 

Excutive MBA, Chulalongkorn 
Business School 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ ประธาน
คณะกรรมการบริหาร
ความเสีGยง และรอง
ประธานเจ้าหน้าทีGบริหาร 

บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 
ธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ (In-
land Logistics) อยา่งครบวงจร กรรมการ ประธานคณะกรรมการ

บริหารความเสีGยง และรองประธาน
เจ้าหน้าทีGบริหาร 
(ได้รับการแตง่ตั �งครั �งแรกเมืGอวนัทีG 19 
เมษายน 2557) 
 

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
บณัฑิต มหาวิทยาลยัสงขลา-
นครินทร์ 

Director Certification Program 
(DCP) รุ่นทีG 105/2014 
 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท JCM Logistics and Warehousing Private 
จํากดั (สิงคโปร์) 
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอืGน 

Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นทีG 107/2014 
 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท EM Logistics & Warehousing Private จํากดั 
(สิงคโปร์) 
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอืGน 

การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
สําหรับนกับริหาร สถาบนั
พระปกเกล้า รุ่นทีG 8 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี เอเชีย โลจิสติกส์ (กมัพชูา) จํากดั 
ธุรกิจให้บริการจดัเก็บและบริหารสินค้าควบคมุ
อณุหภมูิแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 

การบริหารงานภาครัฐและ
กฏหมายมหาชน รุ่นทีG 10 สถาบนั
พระปกเกล้า 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี แปซิฟิค แลนด์ จํากดั 
ธุรกิจให้บริการคลงัสินค้าเพืGอให้บคุคลภายนอกเชา่ 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจพีเค โคลด์ สโตเรจ จํากดั 
ธุรกิจให้บริการจดัเก็บและบริหารสินค้าควบคมุ
อณุหภมูิแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 
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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 

หลกัสตูรการบริหารงานภาครัฐ
และกฎหมายมหาชน สถาบนั
พระปกเกล้า รุ่นทีG a� 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการ
ผู้จดัการ 

บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี แปซิฟิค จํากดั 
ธุรกิจให้บริการจดัเก็บและบริหารสินค้าควบคมุ
อณุหภมูิแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 

การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย สําหรับนกับริหาร
ระดบัสงู สถาบนัพระปกเกล้า    
รุ่นทีG 16 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท จาแพ็ค โฮลดิ �ง จํากดั 
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอืGน 

2549 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อินพอยท์วิชัGน จํากดั 
ธุรกิจจําหน่ายสินค้าอปุโภค บริโภค - ค้าสง่ 

ผู้บริหารกระบวนการยตุธิรรม
ระดบัสงู (บ.ย.ส.) สถาบนัพฒันา
ข้าราชการฝ่ายตลุาการศาล
ยตุิธรรม รุ่นทีG 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 
 
 



  

   

แบบ 56-1 ปี 2561บริษัท 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 

5. นางอจัฉรา นิมิตรปัญญา 54  6.953       
ของตน และ         

9.398           
ของคูส่มรส 

 

คูส่มรสของ 
นายจิตชยั  

นิมิตรปัญญา 

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ
บณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการบริหาร 
และกรรมการบริหารความ
เสีGยง 

บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั(มหาชน) 
ธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ (In-
land Logistics) อยา่งครบวงจร 

กรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการบริหารความเสีGยง 
(ได้รับการแตง่ตั �งครั �งแรกเมืGอวนัทีG 19 
เมษายน 2557) 
 

ปริญณาตรี คณะบริหารธุรกิจ
(การเงิน) มหาวิทยาลยัสงขลา-
นครินทร์ 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โกลบอล ฟู้ ดเซอร์วิส เน็ตเวิร์ก จํากดั 
ประกอบกิจการค้า จดัซื �อ จดัหา จดัเก็บ นําเข้าและ
สง่ออก ขนสง่หรือให้บริการเกีGยวกบัอาหาร 

Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นทีG a��/`�a_ 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี แปซิฟิค แลนด์ จํากดั 
ธุรกิจให้บริการคลงัสินค้าเพืGอให้บคุคลภายนอกเชา่ 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจพีเค โคลด์ สโตเรจ จํากดั 
ธุรกิจให้บริการจดัเก็บและบริหารสินค้าควบคมุ
อณุหภมูิแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 

Directors   Certification 
Program (DCP) รุ่น 226/2016 
 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี แปซิฟิค จํากดั 
ธุรกิจให้บริการจดัเก็บและบริหารสินค้าควบคมุ
อณุหภมูิแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 

หลกัสตูรการบริหารเศรษฐกิจ
สาธารณะสําหรับนกับริหาร 
สถาบนัพระปกเกล้า รุ่นทีG 9 
 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท จาแพ็ค โฮลดิ �ง จํากดั 
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอืGน 
 
 

หลกัสตูรการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยสําหรับนกั

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อินพอยท์วิชัGน จํากดั 
ธุรกิจจําหน่ายสินค้าอปุโภค บริโภค - ค้าสง่ 



  

   

แบบ 56-1 ปี 2561บริษัท 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 

บริหารระดบัสงู สถาบนั
พระปกเกล้า รุ่นทีG 18 

2550 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จํากดั 
ธุรกิจให้บริการจดัเก็บและบริหารสินค้าควบคมุ
อณุหภมูิแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 

การบริหารจดัการด้านความมัGนคง
ขั �นสงู สมาคมวิทยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร รุ่น 7 
 

2550 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แปซิฟิค โลจิสติกส์ โปร จํากดั 
ธุรกิจให้บริการขนสง่สินค้าควบคมุอณุภมูิแชเ่ย็นและ
แชแ่ข็ง 

2546 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท โชคสมทุรมารีน จํากดั 
ธุรกิจผลิตและจําหนา่ยอาหารทะเลแปรรูป อาหาร
ทะเลแชแ่ข็ง บริการห้องเย็นรับฝากสินค้าแชแ่ข็ง 

2546 - 2556 กรรมการ บริษัท เพาเวอร์ฟรีส เซอร์วิส จํากดั 
ธุรกิจให้บริการขนสง่สินค้า 

2552 - 2557 กรรมการ บริษัท แปซิฟิค ฟู้ ด โปร จํากดั 
ธุรกิจให้บริการแปรรูปอาหารทะเล 

6. นายสมบญุ ประสิทธิ�จตูระกลู 60 ไมม่ี ไมม่ี Certificate Senior Excutive 
Management, Standford, USA 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 
ธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ (In-
land Logistics) อยา่งครบวงจร 

กรรมการ 
(ได้รับการแตง่ตั �งครั �งแรกเมืGอวนัทีG 23 
กมุภาพนัธ์ 2560) 
 

ปริญญาโท Management        
ศศินทร จฬุาลงกรณ์ 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เทวกรรมโอสถ 
การผลิตเภสชัภณัฑ์และเคมีภณัฑ์ทีGใช้รักษาโรค 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ริเวอร์โปร์ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จํากดั 
ธุรกิจผลิตผลิตภณัฑ์แปรรูปจากกระดาษ 



  

   

แบบ 56-1 ปี 2561บริษัท 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 

Certificate Marketing 
Management 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท กระดาษธนธาร จํากดั 
ธุรกิจผลิตผลิตภณัฑ์แปรรูปจากกระดาษ 

ปริญญาตรี Marketing San Jose 
State University, USA 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟดู แอนด์ มาร์เก็ตติ �ง จํากดั 
(มหาชน) 
ธุรกิจอาหาร 

Director Certification Program 
(DCP) รุ่นทีG 54/2548 

2560 - 2561 กรรมการ บจก. วี ฟู๊ ดส์ กรุ๊ป 
ธุรกิจอาหาร 

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

7. นายธเนศ พิริย์โยธินกลุ 43 0.117 ไมม่ี ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิต
บริหารธุรกิจ ศศินทร์แหง่
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความ
เสีGยง และผู้ อํานวยการ
อาวโุสฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 
ธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ (In-
land Logistics) อยา่งครบวงจร 

กรรมการ กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสีGยง และ
ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
(ได้รับการแตง่ตั �งครั �งแรกเมืGอวนัทีG 19 
เมษายน 2557 และได้รับแตง่ตั �งเป็น
กรรมการเมืGอวนัทีG 24 กมุภาพนัธ์ 
2558) 

ปริญญาโท คณะ Economics & 
Finance, University of 
Pennsylvania ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

2557 - ปัจจบุนั Managing Director บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี เอเซีย จํากดั 
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอืGน 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี เอเชีย โฮลดิ �ง ไพรเวท จํากดั 
(สิงคโปร์) 
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอืGน 



  

   

แบบ 56-1 ปี 2561บริษัท 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 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท JCM Logistics and Warehousing Private 
จํากดั(สิงคโปร์) 
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอืGน 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท EM Logistics & Warehousing Private จํากดั 
(สิงคโปร์) 
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอืGน 

Certificate of Supply Chain 
Management, Cranfield 
University ประเทศสหราช
อาณาจกัร 
 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี เอเชีย โลจิสติกส์ (กมัพชูา) จํากดั 
ธุรกิจให้บริการจดัเก็บและบริหารสินค้าควบคมุ
อณุหภมูิแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี บ็อกเส็ง โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) 
จํากดั 
ธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ 

2554 - 2557 Managing Director  Damco Logistics Malaysia Sdn Bhd. 
ธุรกิจตวัแทนผู้ รับจดัการรับขนสง่สินค้าและตวัแทน
ออกสินค้า 
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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  58 ไมม่ี ไมม่ี ปริญญาโท สาขาการเงิน และ
การตลาด University of Hartford 
Connecticut ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั(มหาชน) 
ธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ (In-
land Logistics) อยา่งครบวงจร 

กรรมการ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
(ได้รับการแตง่ตั �งครั �งแรกเมืGอวนัทีG 25 
กมุภาพนัธ์ 2557) 
 

2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท เอเชีย เอวิชัGน จํากดั (มหาชน) 
ธุรกิจด้านการลงทนุโดยการถือหุ้นในบริษัท (Holding 
Company) ทีGประกอบธุรกิจสายการบนิ ราคาประหยดั 
หรือธุรกิจอืGนทีGเกีGยวข้องกบัสายการบิน 

ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การเงินและการคลงั จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. นํ �าตาลบรุีรัมย์ 
กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ �งทีGไมไ่ด้ลงทนุในธุรกิจการเงิน
เป็นหลกั 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการบริหาร 

บจก. เดอะซิกเนเจอร์ แบรนด์ 
ร้านขายปลีกเครืGองดินเผาเครืGองแก้วและเครืGองครัว 

Executive Leadership Program 
จาก NIDA - Wharton รัฐ
เพนซิลวาเนีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ. เอเซีย เอวิเอชัGน 
ธุรกิจายการบิน ราคาประหยดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยีG โฮลดิ �ง จํากดั 
ธุรกิจพลงังานทดแทน 
 
 
 



  

   

แบบ 56-1 ปี 2561บริษัท 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 

หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นทีG 1 
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) 
หลกัสตูร Certified Financial 
Planner : CFP รุ่นทีG 1 สมาคมนกั
วางแผนการเงินไทย 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จํากดั 
กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ �งทีGไมไ่ด้ลงทนุในธุรกิจการเงิน
เป็นหลกั 

หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้าน
การค้า และการพาณิชย์ 

2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท หลกัทรัพย์ จีเอ็ม โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) 
จํากดั 
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ 

(TEPCoT) รุ่นทีG 3 สถาบนั
วิทยาการการค้า 

2560 – ปัจจบุนั ทีGปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชัGน จํากดั 
ประกอบธุรกิจสืGอและสารสนเทศ 

หลกัสตูร CEDI – Babson 
Entrepreneurial Leadership 
Program จาก Babson College 
รัฐแมสซาชเูซตส์ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ �ง จํากดั (มหาชน) 
กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ �งทีGไมไ่ด้ลงทนุในธุรกิจการเงิน
เป็นหลกั 

Directors Certification Program 
(DCP) รุ่นทีG 2/2000 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ภทัรลสิซิGง จํากดั (มหาชน) 
ธุรกิจให้บริการให้เชา่รถยนต์ การบริการให้เชา่อปุกรณ์
การขนสง่ทางนํ �า 

2555 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร บจก. ซี เอ ซี 

2555- 2560 ผู้ชว่ยกรรมการ
ผู้ อํานวยการใหญ่ 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 
ธุรกิจผู้ผลติและจดัจําหน่ายเครืGองดืGมครบวงจร 



  

   

แบบ 56-1 ปี 2561บริษัท 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 

2557– 2558 กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ธนารักษ์พฒันาสินทรัพย์ จํากดั 
ธุรกิจจดัการทรัพย์สินให้กบัองค์การภาครัฐบาลขาย
หรือโอนทรัพย์สินเพืGอเป็นประกนัให้กบันิติบคุคล
เฉพาะกิจ 

2555 – 2558 กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากดั 
(มหาชน) 
ประกอบธุรกิจด้านการลงทนุในบริษัททีGทําธุรกิจสืGอ 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ มลูนิธิศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัเชียงใหม่ 
มลูนิธิ 

2555 – ปัจจบุนั ทีGปรึกษากรรมการ สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (ว.ต.ท.) SET 
หน่วยงานรัฐ 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ
ประธานคณะอนกุรรมการ
ด้านการตลาดและ
ประชาสมัพนัธ์ 

การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
รัฐวิสาหกิจ 

2548 – 2560 กรรมการและประธาน
คณะทํางานด้านธุรกิจ
การเงิน 

หอการค้านานาชาติ ประเทศไทย  
องค์กรเอกชนนานาชาติ 

2551 – 2560 ทีGปรึกษา สมาคมไทย-ญีGปุ่ น 

2553 – 2560 ประธานกรรมการบริหาร สถาบนัพฒันาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์
มหาวิทยาลยักรุงเทพ สถานศกึษา 
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เอกสารแนบ 1 หน้า 16 / 21 

ชื�อ-สกุล/  
ตาํแหน่ง  

อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ.(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

2553 – 2560 ทีGปรึกษา ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

2553 – 2560 รองประธาน
คณะกรรมการอํานวยการ 

สถาบนัวิทยาลยัตลาดทนุ (วตท.) 

2555 – 2560 กรรมการ สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย (TFPA) 

2558 – 2560 ทีGปรึกษา รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์ 

2558 - 2560 กรรมการอิสระ ธนาคารเพืGอการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย 
(ธสน.) 

2556 – 2560 อนกุรรมการพิจารณา
อทุธรณ์ 

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ ตลาด
หลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

9. นายวิชญา จาติกวณิช 55 ไมม่ี ไมม่ี Bachelor Degree in Marketing 
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 �งแรกเมืGอวนัทีG 25 
กมุภาพนัธ์ 2557) 
 

Directors Certification Program 
Australian Institute of Company 
Directors 2013 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท ล็อกซเลย่์ พร็อพเพอร์ตี � ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 
ธุรกิจให้เชา่และบริหารจดัการด้านอสงัหาริมทรัพย์และ
อืGนๆ การจ้างเหมาก่อสร้าง 

Advanced Audit Committee 
Program (AACP) รุ่นทีG a�/`�a_ 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการ
กํากบัดแูลกิจการ 

บมจ. แสนสิริ 
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
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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    
รุ่นทีG g 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สินเสือป่า จํากดั    
ธุรกิจให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ 

DCP: Directors Ceritification 
Program พ.ศ. 2554, IOD 

2542 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ล็อกซเลย่์ อินฟรา 
การติดตั �งไฟฟ้า 

2540 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ปรินดา จํากดั (มหาชน) 
ธุรกิจขายหินทราย 

2552 - 2558 ทีGปรึกษา บริษัท ล็อกซเลย่์ จํากดั (มหาชน) 
ธุรกิจรับจ้างก่อสร้างและขายวสัดอุปุกรณ์ อปุกรณ์สง่
สญัญาณและถ่ายทอดสญัญาณ/เครือข่ายสญัญาณ
สืGอสาร – นําเข้าสง่ออก ค้าปลีก ค้าสง่ 
 

10. นายณฐัภมูิ เปาวรัตน์ 43 0.11� ไมม่ี ปริญญาโท คณะ Engineering 
Management สาขา Engineering 
and Technology Management, 
The George Washington 
University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความ
เสีGยง และเลขานกุาร
บริษัทฯ 

บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 
ธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ (In-
land Logistics) อยา่งครบวงจร 

เลขานกุารบริษัทฯ กรรมการบริหาร 
และกรรมการบริหารความเสีGยง  
(ได้รับการแตง่ตั �งครั �งแรกเมืGอวนัทีG 19 
เมษายน 2557) 

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี บ็อกเส็ง โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) 
จํากดั 
ธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ 
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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 

Company Secretary Program 
(CSP) รุ่นทีG 86/2018 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โอเชีGยน แอร์ อินเตอร์เนชัGนแนล จํากดั 
ตวัแทนขนสง่สินค้าระหวา่งประเทศ ทางทะเล ทาง
อากาศ 

Director Certification Program 
(DCP) รุ่นทีG 186/2014 
 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ออโต้ลอจิค จํากดั 
ธุรกิจให้บริการจดัเก็บและบริหารสินค้าประเภทรถยนต์
เพืGอเตรียมความพร้อมก่อนการสง่ออกและการนําเข้า
อยา่งครบวงจร 

หลกัสตูรไทยกบัประชาคมอาเซียน
ในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นทีG 6 / 
2559 สถาบนัพระปกเกล้า 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เบญจพรแลนด์ จํากดั 
ธุรกิจจดัหาทีGดินและลงทนุในอาคารสาํนกังานและ
คลงัสินค้าเพืGอให้เชา่ 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดาต้าเซฟ จํากดั 
ธุรกิจให้บริการจดัการเอกสารและข้อมลู 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไดนามิค ไอที โซลชูัGนส์ จํากดั 
ธุรกิจให้บริการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชัGนแนล มฟูเวอรส์ จํากดั 
ธุรกิจให้บริการขนย้ายในประเทศและตา่งประเทศ 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี ทรานสปอร์ต จํากดั 
ธุรกิจให้บริการขนสง่สินค้า 
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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 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี เอเซีย จํากดั 
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอืGน 

2546 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ซีวาย โซลชูัGน จํากดั 
ธุรกิจให้บริการพื �นทีGจดัเก็บสินค้า 

11. นายเอกพงษ์ ตั �งศรีสงวน 43 ไมม่ี ไมม่ี ปริญญาเอก Engineering in 
Telecommunications Asia 
Institute of Technology  

2557 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความ
เสีGยง เลขานกุาร
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบและประธาน
เจ้าหน้าทีGฝ่ายการเงิน 

บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั(มหาชน) 
ธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ (In-
land Logistics) อยา่งครบวงจร 

กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร 
ความเสีGยง เลขานกุารคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าทีGฝ่าย
การเงิน 
(ได้รับการแตง่ตั �งครั �งแรกเมืGอวนัทีG 16 
ตลุาคม 2558) 

ปริญญาโท Engineering in 
Telecommunications Asia 
Institute of Technology 

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2548 – ปัจจบุนั Audit Partner สํานกังานบญัชีทนายความมิตรประชา  
ธุรกิจให้บริการปรึกษาด้านบญัชีและกฏหมาย 

ปริญญาตรี คณะบญัชี 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี บ็อกเส็ง โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) 
จํากดั ธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ 

ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ 
สาขาวิชากฏหมายธุรกิจและภาษี
อากร (เกียรตินิยมอนัดบัหนึGง) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โกลบอล ฟู้ ดเซอร์วิส เน็ตเวิร์ก จํากดั 
ประกอบกิจการค้า จดัซื �อ จดัหา จดัเก็บ นําเข้าและ
สง่ออก ขนสง่หรือให้บริการเกีGยวกบัอาหาร 

Certified Public Accountant, 
CPA 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โกโกเฟรช เทคโนโลยี จํากดั 
การผลิตเครืGองทําความเย็น 
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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 

Strategic CFO in Capital 
Markets Program รุ่นทีG a/`��� 
โดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย (SET) 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โอเชีGยน แอร์ อินเตอร์เนชัGนแนล จํากดั 
ตวัแทนขนสง่สินค้าระหวา่งประเทศ ทางทะเล ทาง
อากาศ 

Director Certification Program 
(DCP) รุ่นทีG 224/2016 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี เอนเนอร์ยี แอนด์ รีซอร์สเซส 
จํากดั การผลิตและการสง่ไฟฟ้า

สมาชิกผู้ทรงคณุวฒุิอาวโุส  
(Fellow Member) 2016 โดย
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

2556 - 2558 ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี
และการเงิน 

บริษัท มี เทเลวิชัGน จํากดั 
ธุรกิจเป็นผู้ดําเนินงานบริการ TOTiptv ระบบโทรทศัน์
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

หลกัสตูรประกาศนียบตัรชั �นสงู
การบริหารงานเศรษฐกิจ
สาธารณะสําหรับนกับริหาร
ระดบัสงู (ปศส.) โดยสถาบนั
พระปกเกล้า รุ่นทีG 15/2560 

2554 - 2556 วิทยากรและผู้ เชียวชาญ
ด้านการวางแผนการเงิน 

สมาคมบริษ้ทจดัการลงทุน 

Certified Public Accountant, 
CPA 

2547 - 2556 กรรมการผู้จดัการ บริษัท ยธูสนั ออโตเมชัGน จํากดั 
ธุรกิจเกีGยวกบัการนําเข้าและจดัจําหนา่ยสินค้าเกีGยวกบั
อปุกรณ์คอมพิวเตอร์และเน็ตเวิร์คทกุชนิดจาก
ตา่งประเทศ 

12. นายวิชชุ สังกรธนกิจ 59 ไมม่ี ไมม่ี ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

2561 – ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าทีGฝ่าย
ปฏิบตัิการ 

บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั(มหาชน) 
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 

Director Certification Program 
(DCP) รุ่นทีG 154/2011 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โกลบอล ฟู้ ดเซอร์วิส เน็ตเวิร์ก จํากดั 
ประกอบกิจการค้า จดัซื �อ จดัหา จดัเก็บ นําเข้าและ
สง่ออก ขนสง่หรือให้บริการเกีGยวกบัอาหาร 

 
หมายเหต ุ(1) ณ วนัปิดสมดุทะเบียน (Closing Date) วนัทีG 28 ธันวาคม 2561 
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เอกสารแนบ 2 หน้า 1 / 4 

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 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 I  
3. บริษัท ดาต้าเซฟ จํากดั  x, II I       I I  

4. บริษัท ไดนามิค ไอที โซลชูั3นส์ จํากดั  x, II I       I I  
5. บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั3นแนล มฟูเวอรส์ จํากดั  x, II I       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 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 อินโดไชน่า มฟูเวอร์ส จํากดั (ประเทศเวียดนาม)  I 
   

    
 

  
15. บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี เอเชีย โฮลดิ �ง ไพรเวท จํากดั (ประเทศสงิคโปร์)  I  I   I, II      
16. บริษัท JCM Logistics and Warehousing Private จํากดั (ประเทศสงิคโปร์)  I  I   I, II      

17. บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี สโตร์ อิท จํากดั  I I       I   
18. บริษัท โอเชี3ยน แอร์ อินเตอร์เนชั3นแนล  I I       I   
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บริษัท 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

19. บริษัท กีลเลี3ยน จํากดั  I I       I   
20. JWD Asia Logistics (Myanmar) Co.,Ltd.  I     I    I  
21. บริษัท ดาต้าเชฟ จํากดั (ประเทศกมัพชูา) - - - - - - - - - - - - 
22. บริษัท โกลบอล ฟู้ ดเซอร์วิส เน็ตเวิร์ก จํากดั  I I I I     I  I 

23. Chi Shan Long Feng Food Co., Ltd.  I  I      I   
24. บริษัท โกโกเฟรชเทคโนโลยี จํากดั  I I       I   
25. บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี เอนเนอร์ยี แอนด์ รีซอร์สเซส จํากดั  I I       I   
26. บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี บ็อกเสง็ โลจิสตกิส์ (ประเทศไทย) จํากดั       I   I I  

บริษัทร่วม 
            

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

3. บริษัท EM Logistics & Warehousing Private จํากดั (ประเทศสงิคโปร์)  I  I   I, II      
4. บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี เอเชีย โลจิสตกิส์ (กมัพชูา) จํากดั  I  I   I, II      
5. บริษัท สยาม เจดบัเบิ �ลยดูี โลจิสตกิส์ จํากดั  I           
6. บริษัท ลิ �งค์ เอเชีย โลจิสตกิส์ จํากดั  I     I, II      

7. JWD Asia Logistics (Laos) Co.,Ltd.  x, I  I   I, II   I   
8. PT. Samudera JWD Logistics       I    I  
9. PT. Adib Cold Logistics           I  
10. Bok Seng PPSEZ Dry Port Co., Ltd.       I   I   

11. Phnom Penh SEZ Plc.       I      
12. บริษัท ซีเจแอล เจดบัเบิ �ลยดูี โลจิสตกิส์ จํากดั  I     I      
             



 
แบบ 56-1 ปี 2561บริษัท เจดบัเบิ �ลยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

 
เอกสารแนบ 2 หน้า 3 / 4 

บริษัท 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

บริษัทที�เกี�ยวข้อง 
 

    
    

 
  

1. บริษัท โฟร์ วินด์ อินดสัเทรียล จํากดั  I 
   

    
 

  

2. บริษัท ทาฟ่า แอลไลแอนซ์ โลจิสตกิส์ จํากดั  I           
3. บริษัท แหลมฉบงั วีเอสพีพี จํากดั  I           
4. บริษัท อินพอยท์วิชั3น จํากดั    I I        
5. บริษัท โชคสมทุรมารีน จํากดั    I I        
6. บริษัท เอเชีย เอวเิอชั3น จํากดั (มหาชน)        I, III     

7. บริษัท นํ �าตาลบรุีรัมย์ จํากดั        I     
8. บริษัท เดอะซกิเนเจอร์ แบรนด์ จํากดั        I     
9. บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี3 โฮลดิ �ง จํากดั        III     
10. บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จํากดั        I     

11. บริษัทหลกัทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย)        x, III     
12. บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ �ง จํากดั         I, III      
13. บริษัท ภทัรลสิซิ3ง จํากดั (มหาชน)         I     
14. บริษัท ซี เอ ซี จํากดั        II     

15. บริษัท โตโย ไซกนั (ประเทศไทย) I            
16. บริษัท ไทยซลิเิกตเคมิคลั จํากดั X            
17. บริษัท มอลเทน (ประเทศไทย) จํากดั I            
18. บริษัท มอลเทน็เอเซียโพลเิมอร์ โปรดกัส์ I            

19. บริษัท ไทย ควิบิค เทคโนโลยี3 I            
20. บริษัท ลคิโิทมิ (ประเทศไทย) จํากดั I            
21. บริษัท สมบตัธินา จํากดั I            
22. บริษัท อีสเทริ์นซลิเิกต จํากดั x            

23. บริษัท ลอ็กซเลย่์ พร็อพเพอร์ตี � ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั         I. II    
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24. บริษัท แสนสริิ จํากดั (มหาชน)         I    
25. บริษัท สนิเสือป่า จํากดั         I    
26. บริษัท ลอ็กซเลย่์ อินฟรา         I    
27. บริษัท ปรินดา จํากดั (มหาชน)         I    

28. บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟูด แอนด์ มาร์เก็ตติ �ง จํากดั      I       
29. บริษัท ริเวอร์โปร์ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จํากดั      I       
30. บริษัท กระดาษธนธาร จํากดั      I       
31. บริษัท เทวกรรมโอสถ จํากดั      I       

32. บริษัท ซีวาย โซลชูั3น จํากดั           I  
33. บริษัท ศแบง ซสัเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จํากดั  I           

 
หมายเหต ุ(1)   
1. นายมงักร ธนสารศลิป์ 
2. นายชวนินทร์ บณัฑิตกฤษดา 
3. นางสาวอมรพรรณ บณัฑิตกฤษดา 
4. นายจิตชยั นิมิตรปัญญา 

 
5. นางอจัฉรา นิมิตรปัญญา 
6. นายสมบญุ ประสทิธิkจตูระกลู 
7. นายธเนศ พริิย์โยธินกลุ 
8. นายวิเชฐ ตนัตวิานิช 

 
9. นายวิชญา จาตกิวณิช 
10. นายเอกพงษ์ ตั �งศรีสงวน 
11. นายณฐัภมูิ ปาวรัตน์ 
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+ 39 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 

แบบประเมินตนเองเกีOยวกบัมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัOน 

แนวทางการสืบสวน สอบสวน การทจุริต 

Leading Your Professional Way 

Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors 
(ACIIA) Conference 2016 

The Power Of Professional Alliances 
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-ไมม่ี- 
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เอกสารแนบ 5 เอกสารแนบอืนๆ 
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